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الإمارات تقدم 37 طنا من امل�ساعدات 
الغذائية لأ�سر �سهداء حمافظة �سبوة

•• �شبوة-وام: 

توا�سل دولة الإمارات تقدمي امل�ساعدات الغذائية والإغاثية للأ�سر 
اليمنية املحتاجة للتخفيف من معاناتها وحت�سني ظروفها املعي�سية 

يف ظل تفاقم الأو�ساع الإن�سانية وتزامنا مع عام الت�سامح.
ال��ه��لل الأح��م��ر الإم���ارات���ي بتنفيذ  ويف ه��ذا ال�سدد .. ق��ام ف��ري��ق 
املرحلة الثانية من امل�ساعدات الغذائية لأ�سر �سهداء حمافظة �سبوة 
م�ستهدفة  طنا   37 مبعدل  غذائية  �سلل   710 ت�سمنت  والتي 

مديريات ع�سيلن وبيحان وعني.                 )التفا�سيل �ص2(

احلمادي واملهريي يفاجئان اأوائل الثاين 
ع�سر على م�ستوى الدولة بالت�سال لتهنئتهم

•• دبي - وام:

ف��اج��اأ م��ع��ايل ح�سني ب��ن اإب��راه��ي��م احل��م��ادي وزي���ر ال��رب��ي��ة والتعليم 
ومعايل جميلة بنت �سامل م�سبح املهريي وزيرة دولة ل�سوؤون التعليم 
واملتقدم  والعام  النخبة  م�سارات  يف  الوائ��ل  ع�سر  الثاين  طلبة  العام 
وخمتلف م�سارات التعليم الأخرى على م�ستوى الدولة للعام الدرا�سي 
باركا  حيث  بهم  هاتفي  ات�سال  خلل  من  وذلك   ،2018-2019
امل�سرفة  والنتائج  الدرا�سي  والتفوق  املميز  الجن��از  ه��ذا  حتقيق  لهم 
التي هي نتاج اجتهادهم ومثابرتهم وتكري�ص اأوقاتهم للتعلم حتقيقا 

لطموحاتهم الكادميية يف النجاح والت�سدر.
جميع  اإىل  بالتهنئة  احل��م��ادي  ح�سني  م��ع��ايل  ت��ق��دم  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
املختلفة  مب�سارته  ع�سر  ال��ث��اين  طلبة  م��ن  واخل��ري��ج��ات  اخل��ري��ج��ني 

ل�سيما الوائل.                                          )التفا�سيل �ص3(

مواقــيت ال�صالة
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بتوجيهات رئي�س الدولة 

حممد بن زايد ياأمر بتنفيذ عدد من امل�ساريع 
التنموية يف جزر القمر بقيمة 10 ماليني دولر

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
“حفظه اهلل” اأم��ر �ساحب  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بتنفيذ 
املتحدة  القمر  ج��زر  جمهورية  يف  تنموية  م�ساريع 

بقيمة 10 مليني دولر اأمريكي.

وتقوم هيئة الهلل الأحمر ومبتابعة من �سمو ال�سيخ 
منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان 
ال��ظ��ف��رة رئ��ي�����ص ه��ي��ئ��ة ال��ه��لل الأح���م���ر الإم���ارات���ي، 
بتعزيز جهودها لدعم الأو�ساع الإن�سانية والتنموية 
امل�ساريع  ع��دد م��ن  القمر، م��ن خ��لل تنفيذ  يف ج��زر 
جانب  اإىل  �سكنية  وح��دات  اإن�ساء  تت�سمن  التنموية، 
والغذاء  واملياه  والتعليم  ال�سحة  يف  اأخ��رى  م�ساريع 

ومواد الإيواء.                     )التفا�سيل �ص2(

�سبط خلية اإرهابية تتبع لالإخوان يف الكويت
•• الكويت - وام:

اأعلنت وزارة الداخلية الكويتية �سبط خلية اإرهابية تتبع تنظيم الإخوان امل�سلمني 
كان قد �سدر بحقهم اأحكام ق�سائية من قبل الق�ساء امل�سري و�سلت اىل 15 عاما.
وقالت وزارة الداخلية يف بيان اأوردته وكالة الأنباء الكويتية “ كونا “ ام�ص اإن تلك 
الكويت  متخذين  امل�سرية  الأمنية  ال�سلطات  من  والتواري  بالهرب  قامت  اخللية 
مقرا لهم، م�سرية اإىل اأن اجلهات املخت�سة يف ال��وزارة ر�سدت موؤ�سرات قادت اإىل 

الك�سف عن وجود اخللية.
واأ�سافت “ اأنه من خلل التحريات متكنت من حتديد مواقع اأفراد اخللية وبا�سرت 

اجلهات املخت�سة عملية اأمنية ا�ستباقية مت مبوجبها �سبطهم يف اأماكن متفرقة.
واأو�سحت اأنه بعد اإجراء التحقيقات الأولية معهم اأقروا بقيامهم بعمليات اإرهابية 
واإخلل بالأمن يف اأماكن خمتلفة داخل الأرا�سي امل�سرية، لفتة اإىل اأن التحقيقات 
ل تزال جارية للك�سف عن من مكنهم من التواري و�ساهم بالت�سر عليهم والتو�سل 
لكل من تعاون معهم. واأكدت الداخلية الكويتية اأنها لن تتهاون مع كل من يثبت 
حتاول  اإرهابية  تنظيمات  اأو  خليا  اأي  مع  اأو  اخللية  هذه  مع  ارتباطه  اأو  تعاونه 
الإخلل بالأمن، م�سددة على اأنها �ست�سرب بيد من حديد كل من ت�سول له نف�سه 

امل�سا�ص باأمن الكويت.
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موؤمتر �سحفي للمجل�ص الع�سكري النتقايل يف ال�سودان )ا ف ب(
�سوريون يعاينون الدمار الهائل يف اأحد منازل اإدلب )ا ف ب(

الأمم املتحدة تندد باأحكام احلوثي لإعدام 30 خمتطفًا

�سبط اأ�سلحة وذخائرقطرية 
بحوزة قيادي اإخواين يف عدن

•• عوا�شم-وكاالت:

امل��ت��ح��دة ام�����ص اجل��م��ع��ة ع��ن قلقها  اأع��رب��ت الأمم 
���س��ادرة عن حمكمة  ب��الإع��دام  اأح��ك��ام  اإزاء  العميق 
تابعة للحوثيني يف اليمن بحق 30 �سخ�ساً بتهمة 

التج�س�ص.
املتحدة  الأمم  مفو�سية  با�سم  املتحدثة  وق��ال��ت 
ال�سامية حلقوق الإن�سان رافينا �سامدا�ساين، خلل 
الثلثني غالبيتهم  اإّن  اإعلمية يف جنيف  اإحاطة 

من اأ�ساتذة اجلامعات والطلب وال�سيا�سيني.
ذات  م��ع��ل��وم��ات  ت��ل��ق��ت  امل��ف��و���س��ي��ة  اأّن  و����س���رح���ت 
م�سداقية تقول اإّن عدداً من املحكومني احتجزوا 
تع�سفياً وتعر�سوا للتعذيب اأو ل�سوء املعاملة خلل 

فرة احتجازهم.
 2016 اأوقف هوؤلء عام  وبح�سب الأمم املتحدة، 
و�سدرت بحقهم يف اإبريل )ني�سان( 2017 لوائح 
منّظمة  م�سّلحة  جمموعة  اإىل  بالن�سمام  ات��ه��ام 
اجلماعات  �سّد  جرمية  اأفعال  ارتكاب  اإىل  تهدف 

امل�سلحة واللجان ال�سعبية التابعة للحوثيني.
املحكومني  ب��اإم��ك��ان  اأّن  ���س��ام��د���س��اين  واأو����س���ح���ت 
الأ�سبوع  خلل  ال�سادر  احلكم  ا�ستئناف  الثلثني 

اجلاري.
تاأخذ  اأن  ال�ستئناف  حمكمة  م��ن  نطلب  وق��ال��ت 
ب��الع��ت��ب��ار ادع�������اءات ال��ت��ع��ذي��ب اخل���ط���رية و�سوء 

مبحاكمة  احل��ق  انتهاك  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  املعاملة، 
عادلة ووفق الأ�سول القانونية.

بيان  ال��دول��ي��ة يف  ال��ع��ف��و  ق��ال��ت منظمة  ب���دوره���ا، 
احلوثيون،  ي��دي��ره��ا  ال��ت��ي  امل��ح��ك��م��ة  اإّن  ال��ث��لث��اء 
اأ����س���درت اأح��ك��ام��ا ب���الإع���دام يف اأع���ق���اب اإج�����راءات 

قانونية ت�سوبها عيوب جوهرية.
من جهة اخرى، قال م�سدر اأمني اإن �سرطة عدن 
دولة  �سعارات  حتمل  وذخ��ائ��ر  اأ�سلحة  على  ع��رت 
قطر يف اأح��د اأوك���ار تنظيم الإخ���وان الإره��اب��ي يف 

مديرية املعل.
داهم  املكافحة  فريق  اأن  الأم��ن��ي  امل�سدر  واأو���س��ح 
منزل ع�سو الإخوان رامز الكمراين وعرت داخله 
على بندقية قن�ص وكمية من �سلح الكل�سنكوف 
وذخائر و�سواعق متفجرة وعبوات واأحزمة نا�سفة 

ت�ستخدم يف عمليات الغتيالت الإرهابية.
وذكر امل�سدر اأن �سناديق الذخائر والأ�سلحة حتمل 

اأوراق و�سعارات دولة قطر.
وكانت الأجهزة الأمنية يف عدن قد �سبطت �سحنة 
املدخل  عند  اأخ���رى  حمافظة  م��ن  ق��ادم��ة  اأ�سلحة 

ال�سرقي.
وك���ان���ت م�����س��ادر ق���د حت��دث��ت يف وق���ت ���س��اب��ق عن 
املحررة  املناطق  ق��ط��ري خل��لي��ا يف  دع��م ومت��وي��ل 
ل�سالح  ا�ستخباراتيا  والعمل  التخريب  على  تعمل 

ميلي�سيات احلوثي وتنظيم الإخوان.

ع�سرات ال�سحايا بغارات للنظام على اأريحا واإدلب

�شان�شيز ل يزال بدون ائتالف:
اإ�سبانيا: هل هي العودة اإىل �سناديق القرتاع؟

•• الفجر - خرية ال�شيباين

�سبق للأ�سبان اأن �سوتوا 4 مرات هذا العام - النتخابات الت�سريعية يف اأبريل؛ 
البلدية والإقليمية والأوروبية يف مايو. ومن املمكن، رغم التعب النتخابي، 

اأن يجربوا على الت�سويت مرة اأخرى يف نوفمرب لنتخاب رئي�ص للحكومة.
اأبريل، الزعيم ال�سراكي الذي يقود  عندما فاز، يف الثامن والع�سرين من 
البلد منذ عام 2018 )123 مقعًدا من 350 ، متقدماً بفارق كبري عن 
املحافظني يف احلزب ال�سعبي  مبجموعة ت�سم 66 نائباً(، اعتقد املراقبون اأن 
بيدرو �سان�سيز �سيبداأ ولية جديدة دون اأي عائق. اإّل اأّن الأمر بات اليوم غري 

موؤكد.                                                   )التفا�سيل �ص13(

•• غزة-ال�شفة وكاالت:

�سرق  منهم  ثلثة  الفل�سطينيني  من  العديد  اأ�سيب 
ال�سرقية  للحدود  املتظاهرين  توافد  ب��دء  مع  الربيج 
العودة،  م�سريات  فعاليات  يف  للم�ساركة  غ��زة،  لقطاع 

التي و�سلت اأ�سبوعها ال�ساد�ص وال�ستني.
بيان  يف  العودة  مل�سريات  العليا  الوطنية  الهيئة  ودع��ت 
ل  جمعة  فعاليات  يف  للم�ساركة  اجلماهري،  �سحفي، 
بعد  تاأتي  والتي  بالكيان،  اع��راف  ل  تفاو�ص ل �سلح 
يوم على ا�ست�سهاد اأحد عنا�سر كتائب الق�سام بر�سا�ص 

جي�ص الحتلل قرب ال�سياج الفا�سل �سمال القطاع.
و�سددت الهيئة على ا�ستمرار م�سريات العودة باأدواتها 
عن  احل�سار  وك�سر  العودة  حق  اإ�سقاط  ملنع  ال�سلمية؛ 

غزة، لفتة اإىل اأنه ل بد من ا�ستعادة الوحدة الوطنية 
واإنهاء النق�سام حلماية حقوقنا على اأر�سنا املقد�سة.

يذكر اأن جي�ص الحتلل الإ�سرائيلي رفع حالة التاأهب 
يف غلف غزة، يف اأعقاب الرد املتوقع من حما�ص على 
 24 ح��د���س��وت  م��وق��ع  وف��ق  ال��ق�����س��ام.  عن�سر  ا�ست�سهاد 

العربي.
ولفتت القناة 11 العربية اإىل وجود تخوف من �سكل 
اإذا  م��ا  الوا�سح  غ��ري  م��ن  اإذ  اجلمعة،  ال��ع��ودة  م�سريات 
كانت حما�ص �ستقبل التو�سيح الإ�سرائيلي اأو ل، وما اإذا 

كانت �ستن�سر قوات ال�سبط امليداين التابعة لها اأو ل.
ه���ذا وق��ال��ت م��واق��ع ع��ربي��ة ام�����ص اجل��م��ع��ة، اإن جي�ص 
ال��دف��اع بن�سر م��زي��د من  ن��ظ��ام  الح��ت��لل ق��رر تعزيز 

بطاريات القبة احلديدية مب�ستوطنات غلف غزة.

•• اإدلب -اأ ف ب:

ع���ل���ى الأق�����ل  13 م���دن���ي���اً  ق���ت���ل 
مدينة  يف  منهم  ثلثة  اجلمعة، 
اإدلب، جراء غارات نفذتها قوات 
�سوريا،  غرب  �سمال  على  النظام 
ال�سوري  املر�سد  اأف��اد  ما  بح�سب 

حلقوق الن�سان.
ا�ستمرار  م��ع  ال��غ��ارات  وت��زام��ن��ت 
امل������ع������ارك ب�����ني ق���������وات ال���ن���ظ���ام 
راأ�سها  على  املقاتلة  والف�سائل 
)الن�سرة  ال�����س��ام  حت��ري��ر  ه��ي��ئ��ة 
لتتخطى  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ���س��اب��ق��اً( 
ح�سيلة القتلى منذ ليل الأربعاء 
من  الأق�����ل  ع��ل��ى  ق��ت��ي��ًل   120

الطرفني.
وت����ت����ع����ّر�����ص حم����اف����ظ����ة اإدل�������ب 
ومناطق حماذية لها، توؤوي نحو 
ثلثة مليني ن�سمة، لت�سعيد يف 
�سهرين،  اأك��ر من  منذ  الق�سف 
يرافق مع معارك عنيفة تركز 
يف ريف حماة ال�سمايل. ومت�سك 
هيئة حترير ال�سام بزمام الأمور 
اإدارياً وع�سكرياً يف املنطقة، حيث 

اإ�سلمية  ف�سائل  اأي�ساً  تتواجد 
ومقاتلة اأقل نفوذاً.

وت�����س��ب��ب��ت غ�����ارات ن��ف��ذت��ه��ا قوات 
على  م��دن��ي��اً   13 ال��ن��ظ��ام مبقتل 
الأق�������ل ب��ي��ن��ه��م ث���لث���ة اأط����ف����ال، 
اآخرين   45 م��ن  اأك���ر  واإ���س��اب��ة 
امل���ر����س���د. وقتل  ب����ج����روح، وف����ق 
وثلثة  اأري��ح��ا  يف  مدنيني  �ستة 
يف غارات ا�ستهدفت مدينة اإدلب 
الت�سعيد  ب���دء  م��ن��ذ  بقيت  ال��ت��ي 
من  مب��ن��اأى  اأب��ري��ل  ني�سان  نهاية 

الق�سف اإىل حد كبري.
وق���ال م��دي��ر امل��ر���س��د رام���ي عبد 
ال��رح��م��ن ل��وك��ال��ة ف��ران�����ص بر�ص 
هذه اأول مرة تطال فيها الغارات 
بعدما  اإدل���������ب،  م���دي���ن���ة  و�����س����ط 
اأطرافها  ع��ل��ى  ���س��اب��ق��اً  اق��ت�����س��رت 
ال�سهر  ق��ت��ي��ًل واح����داً  وح�����س��دت 

املا�سي.
هيئة  معقل  اإدل���ب  مدينة  وت��ع��ّد 
املوؤ�س�سات  وم��ق��ر  ال�����س��ام  حت��ري��ر 

والإدارات املنبثقة عنها.

تركيا تت�سلم اإ�س 400 والناتو يعرب عن قلقه
•• عوا�شم-وكاالت:

اأعرب حلف �سمال الأطل�سي، اأم�ص 
حيازة  اإزاء  ال��ق��ل��ق  ع���ن  اجل��م��ع��ة، 
تركيا ملنظومة ال�سواريخ الرو�سية 
اأنقرة  اأع��ل��ن��ت  ب��ع��دم��ا  اإ�ص400-، 
واملعدات  الأج����زاء  اأول  ت�سّلم  ب��دء 

من هذه املنظومة.
احل���ل���ف ف�سل  م�������س���وؤول يف  وق�����ال 
عدم ذكر ا�سمه، يف ت�سريح لوكالة 
اإزاء  بالقلق  ن�سعر  ب��ر���ص  ف��ران�����ص 
تركيا  ل��ق��رار  املحتملة  ال��ت��داع��ي��ات 
اإ�ص400-.  م���ن���ظ���وم���ة  ح�����ي�����ازة 
واأ�ساف امل�سوؤول اأن العمل امل�سرك 
لقواتنا امل�سلحة اأمر اأ�سا�سي للحلف 
الأطل�سي من اأجل ت�سيري عملياتنا 

ومهماتنا.
ويف وقت �سابق من اجلمعة، اأعلنت 
ا�ستلم  ال���رك���ي���ة،  ال���دف���اع  وزارة 
منظومة  م����ن  الأوىل  الأج���������زاء 
اإ�ص  الرو�سية  ال�����س��اروخ��ي  ال��دف��اع 
400 ، فيما �سيجري ت�سليم القطع 

املتبقية، خلل الأيام القادمة.
وم���ن ���س��اأن م�سي اأن��ق��رة ق��دم��ا يف 
اأن  الرو�سية،  املنظومة  ه��ذه  ت�سلم 
يزيد من التوتر مع وا�سنطن التي 
حثت تركيا، م��رارا، على الراجع، 
اخل�سوع  م��غ��ب��ة  م����ن  وح����ذرت����ه����ا 

لعقوبات �سارمة.
ب�سدة،  املتحدة  ال��ولي��ات  وتعار�ص 
كما ه��و ح��ال ال��ن��ات��و، ���س��راء تركيا 
خطرا  وت���رى  اإ�ص400-،  ل��ن��ظ��ام 
امل�سغلون  ي��ت��م��ك��ن  اأن  يف  ح��ق��ي��ق��ي��ا 
الرو�ص الذين �سيدربون الع�سكريني 
املنظومة، من ك�سف  الأت��راك على 
باملقاتلة  خا�سة  تكنولوجية  اأ�سرار 
التي  اإف35-  الأمريكية اجلديدة 

تريد اأنقرة �سراءها اأي�ساً.
ويف يونيو املا�سي، منحت وا�سنطن  
يوليو   31 يف  تنتهي  مهلة  تركيا 
للختيار بني املنظومة الرو�سية اأو 

املقاتلت الأمريكية.
وواج�����ه وزي�����ر ال���دف���اع الأم���ريك���ي 
ب��ال��وك��ال��ة، م����ارك ا�سرب،  اجل��دي��د 

بهذا  ال������رك������ي،  ال������دف������اع  وزي��������ر 
اخل�����س��و���ص، ع��ل��ى ه��ام�����ص اجتماع 

للحلف الأطل�سي، ال�سهر املا�سي.
يف غ�سون ذلك، تت�سبث تركيا مبا 
تراه حقا �سياديا، واأجرى الرئي�ص 
رجب طيب اأردوغان، مباحثات مع 
ترامب،  دونالد  الأمريكي،  نظريه 
ب�ساأن ال�سفقة، موؤخرا، على هام�ص 

قمة الع�سرين يف اليابان.
تركيا  اإن  وق��ت��ه��ا،  ت���رام���ب،  وق����ال 
�سعب،  م��وق��ف  يف  نف�سها،  وج���دت 
باراك  ال�سابق  الرئي�ص  عهد  على 
�سراء  ط��ل��ب��ت  اأن���ق���رة  لأن  اأوب����ام����ا، 
الأمريكية،  »ب��ات��ري��وت«  منظومة 
الأمر هو  بالرف�ص، وهذا  فقوبلت 

الذي جعلها تذهب اإىل الرو�ص.

يف  نف�سه  ي��ف��ّج��ر  ان��ت��ح��اري 
باأفغان�ستان زف���اف  ح��ف��ل 

•• كابول-وكاالت:

قتل 5 اأ�سخا�ص على الأقل واأ�سيب 
يف  اجلمعة،  اأم�ص  بجروح،  العديد 
ا���س��ت��ه��دف حفل  ان��ت��ح��اري  تفجري 
وفقما  اأفغان�ستان،  �سرق  يف  زف��اف 

اأعلنت وكالة فران�ص بر�ص.
وقال املتحدث با�سم حاكم ننغرهار 
لوكالة  خ����وج����ي����اين  اهلل  ع����ط����اء 
هذا   8:00 ال�ساعة  بر�ص  فران�ص 
فجر  غ(  ت   03:00( ال�����س��ب��اح 
 ... زف��اف  نف�سه يف حفل  انتحاري 

يف منطقة با�سرياغام.
واأ�ساف ت�سبب ذلك مبقتل خم�سة 

اأ�سخا�ص وجرح اأكر من 40.
حاكم  خاك�سار  خان  ح�سرت  وقال 
احل�سيلة  اإن  ب��ا���س��رياغ��ام  منطقة 
حمذرا  جريحا  و14  قتيل   14

من اأنها قد تتغرّي.
م�ست�سفى  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
لوكالة  ع���دي���ل  ظ���اه���ر  ن��ن��غ��ره��ار 
الواقع  امل�ست�سفى  اإن  فران�ص بر�ص 
ن��ن��غ��ره��ار ت�سلم  يف و���س��ط م��دي��ن��ة 

جثتني و11 جريحا.
ونفت حركة طالبان التي كانت قد 
تعهدت بخف�ص ا�ستهداف املدنيني، 
الذي  التفجري  عن  م�سوؤولية  اأي 

وقع يف ولية ننغرهار.

الع�سكري ال�سوداين واحلرية والتغيري ي�ستكمالن احلوار اليوم
•• اخلرطوم-وكاالت:

ق���ال���ت ال���و����س���اط���ة الأف���ري���ق���ي���ة يف 
ات��ف��اق��ا كامل  اإن ه��ن��اك  ال�����س��ودان 
ب��ني ق���وى احل��ري��ة وال��ت��غ��ي��ري على 
بكافة  املتعلق  ال�سيا�سي  الإع����لن 

هيئات املرحلة النتقالية.
وق���ال ال��و���س��ي��ط الأف��ري��ق��ي حممد 
اأن�����ه ���س��ي��ك��ون هناك  ح�����س��ن ل���ب���ات 
ال�سبت  ال�����ي�����وم  ث�������اين  اج����ت����م����اع 
ل�ستكمال املناق�سات وتوقيع وثيقة 

التفاق ال�سيا�سي.
م���وؤمت���ر �سحفي  خ����لل  واأ�����س����اف 
اأخ���وي وبناء  اأن احل���وار مت يف ج��و 

وم�سوؤول.
ت�سليم  اأن  ل���ب���ات  اأك�����د  ق���د  وك�����ان 
ال��وث��ي��ق��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��لت��ف��اق بني 
املجل�ص الع�سكري ال�سوداين وقوى 
ملطلع  تاأجل  قد  والتغيري  احلرية 
اأن   اىل  م�����س��ريا  امل��ق��ب��ل  الأ����س���ب���وع 
تعطل  للوثيقة  الر�سمي  التوقيع 

لأ�سباب فنية بحتة.
وت��ت��م��ث��ل اأب������رز ن���ق���اط الت���ف���اق يف 
ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ت��ك��ن��وق��راط من 
وتقا�سم  ال���وط���ن���ي���ة،  ال����ك����ف����اءات 

ي�سفي  ال��ل��ي��ب��ي  اجل��ي�����س 
غريان يف  املرتزقة  ع�سرات 

•• بنغازي-وكاالت:

الليبي  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����ص  اأع���ل���ن 
التابع ملجل�ص النواب املنتخب �سن 
هجمات جوية على مدينة غريان 

جنوب غرب العا�سمة طرابل�ص.
ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان ن�����س��ره املركز 
العلمي لغرفة عمليات الكرامة 
التابع للجي�ص على �سفحته على 

موقع في�سبوك اأم�ص اجلمعة.
ال�سربات  بني  من  البيان:  وق��ال 
الليلة  اجل��وي��ة  ل��ل��ق��وات  الدقيقة 
مايعرف  ا����س���ت���ه���داف  ال���ب���ارح���ة 
مب���ع�������س���ك���ر اب�������و م����ع����اذ ب���غ���ري���ان 
املرتزقة  ع���دد م��ن  ب��ه  وي��ت��م��رك��ز 
اح�سرهم  ال����ذي����ن  ال���ت�������س���ادي���ة 
امليلي�سياوي مهرب الوقود ا�سامة 
اجلويلي وادت اىل قتل عدد كبري 
منهم جاري الن دفنهم يف مقربة 

جماعية بح�سب م�سدرنا.
ي�سار اإىل اأن قوات حكومة الوفاق 
ا�ستولت  دوليا  املدعومة  الوطني 
على غريان من جي�ص �سرق ليبيا 

ال�سهر املا�سي.

النتقالية  املرحلة  خلل  ال�سلطة 
واإقامة  الن��ت��خ��اب��ات،  ت�سبق  ال��ت��ي 
�سنوات،  ل���ث���لث  ���س��ي��ادي  جم��ل�����ص 
ريثما  الت�سريعي  املجل�ص  واإرج���اء 
بالإ�سافة  املدنية  تت�سكل احلكومة 
بالأحداث  ال�سفاف  التحقيق  اإىل 

الدموية.
الع�سكري  املجل�ص  دعا  جانبه،  من 
ال�سوداين للتكاتف لإجناح التفاق 
ملحظات  رغ�����م  امل���ع���ار����س���ة  م����ع 
بعد  النقاط  بع�ص  على  الطرفني 

�سياغتها قانونياً.
م����ن ن���اح���ي���ة اأخ���������رى، اأك�������د وزي����ر 
خارجية فنلندا بيكا هاف�ستو الذي 
يزور اخلرطوم حالًيا، دعم الحتاد 
الأوروبي لل�سودان للو�سول لتفاق 
العنف  ل��ل���س��ت��ق��رار ومي��ن��ع  ي��ق��ود 

ويوؤدي لت�سكيل حكومة.
وقال اإنه �سيقدم تقريًرا بهذا ال�ساأن 
خارجية  ل������وزراء  امل��ق��ب��ل  الث���ن���ني 

الحتاد الأوروبي يف بلجيكا.
موؤمتر  يف  ه��اف�����س��ت��و  ب��ي��ك��ا  ووع�����د 

�سحفي عقده م�ساء اجلمعة مبقر 
الحتاد الأوروبي باخلرطوم باأنهم 
م�ساألة  يف  اأمريكا  مع  �سيتحدثون 
ال�سودان  يف  الق��ت�����س��ادي  ال��و���س��ع 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  م�����ع  وك�����ذل�����ك 
ال�سعودية والإم��ارات وم�سر ن�سبة 

لدورهم يف املنطقة.
واأ���س��اف اأن���ه عقد ع��دة ل��ق��اءات يف 
املجل�ص  رئ��ي�����ص  ���س��م��ل��ت  ال�������س���ودان 
الع�سكري النتقايل بحانب لقاءات 
مع قوى احلرية والتغيري واملجتمع 
ا  اأي�سً ال��ت��ق��ى  اأن����ه  م�سيفا  امل����دين 
علي  للتعرف  الإفريقية  الو�ساطة 

و�سع التفاق والنقاط العالقة.
واأك�����د وزي����ر خ��ارج��ي��ة ف��ن��ل��ن��دا اأنه 
اإط�����ار  يف  ال���ق���اه���رة  اإىل  ����س���ي���غ���ادر 
التي  الإق���ل���ي���م���ي���ة  اجل����ول����ة  ه�����ذه 
ال�سعودية  العربية  اململكة  ت�سمل 
والإم��ارات لدعم دوره��م ل�ستقرار 
لقاءاته  اأن  اإىل  م�سرًيا  ال�����س��ودان، 
تركزت حول الو�سع الراهن ودعم 
،لفًتا  ال�ستقرار  و  ال�سلم  عملية 
اأن الحتاد الأوروبي ينتظر  النظر 
ال�سودان  م���ن  اإي���ج���اب���ي���ة  اأخ�����ب�����اًرا 

لدعمه.

�ص 03

�ص 09

�ص 17

اأن�سطة تراثية وتثقيفية يف ختام الأ�سبوع 

الثاين من ملتقى ال�سمالية ال�سيفي

عربي ودويل

حياة اجلحيم ب�سبب اجلدار 

العن�رصي يف ال�سفة الغربية

املال والأعمال

تون�ص تت�سدر امل�سهد يف ربع نهائي اأمم 

اإفريقيا وت�سعى لتكرار اإجناز الربتغال 2016

الفجر الريا�سي
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فوك�ص يعيق ائتلف اليمني

احلر�س الثوري يق�سف مواقع للمعار�سة طائرة �سحن رو�سية تفرغ اجلزء الأول من منظومة اإ�ص400- يف تركيا
الإي��ران��ي��ة يف ك��رد���س��ت��ان ال��ع��راق

•• طهران-وكاالت:

ه��اج��م احل��ر���ص ال���ث���وري الإي����راين 
م���واق���ع ل��ل��م��ع��ار���س��ة الإي���ران���ي���ة يف 
كرد�ستان العراق، ح�سبما نقلت عنه 

م�سادر اإعلمية اإيرانية ام�ص.
الإيرانية  ت�����س��ن��ي��م  وك���ال���ة  وق���ال���ت 
احلر�ص  اإن  اجل���م���ع���ة،  ل����لأن����ب����اء، 
للمعار�سة  م��واق��ع  ه��اج��م  ال��ث��وري 
منطقة  يف  امل�����س��ل��ح��ة  الإي����ران����ي����ة 
بالطائرات  ال�����ع�����راق  ك���رد����س���ت���ان 
امل�������س���رية وال���������س����واري����خ. ووق���ع���ت 
املواجهات يف حميط بلدة جوانراد، 
على بعد 460 كلم، غرب العا�سمة 

طهران، يف حمافظة كرمن�ساه.

اإ�شرائيل تن�شر بطاريات اإ�شافية للقبة احلديدية
اإ�سابات بالر�سا�س يف م�سريات العودة بغزة
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة-الفجر:  

بق�سم  والتعقيب  امل��ب��اح��ث  ف���رع  ن��ف��ذ 
امل��ب��اح��ث وال�����س��ب��ط امل������روري ب�����اإدارة 
العامة  ب������الإدارة  وال����دوري����ات  امل����رور 
العامة  القيادة  يف  املركزية  للعمليات 
ل�سرطة راأ�ص اخليمة حملة تفتي�سية 
الكراجات  ور���ص  اأ�سحاب  ا�ستهدفت 
اآمن”  “�سيفنا  ���س��ع��ار  حت���ت  ج����اءت 
بهدف التاأكد من التزامها بالقرارات 
املتعلقة ب�ساأن عدم اإحداث تغيريات يف 
دون  املت�سررة  املركبة  ل��ون  اأو  هيكل 
اجلهات  م��ن  ت�سريح  على  احل�سول 
املخت�سة واملتمثلة ب�سلطة الرخي�ص 
، وت�سمل كافة الكراجات على م�ستوى 

الإمارة باأوقات متباينة .

ال��ن��ق��ي��ب حم��م��د زي���د ال�سحي  وق����ال 
والذي  والتعقيب  املباحث  فرع  مدير 
ت��راأ���ص ال��وف��د ، ب���اأن ال��ف��رع ق��د كثف 

من جهوده امليدانية خلل الفرتني 
خلل  خا�سة  وامل�سائية  ال�سباحية 
ف���رة ال�����س��ي��ف م���ن اأج����ل م��ن��ع كافة 

و�سلمة  ب���اأم���ن  الإخ�������لل  م��ظ��اه��ر 
املخالفة  ال��ور���ص  ول�سبط  ال��ط��ري��ق 
لأنظمة ال�سري واملرور التي من �ساأنها 

اأن ت�سكل خطراً بالغ الأثر على اأرواح 
يرتكبها  والتي  الطريق  م�ستخدمي 
امللتزمني وللحفاظ  بع�سها من غري 
ال�سلمة  وتوفري  اجلميع  اأرواح  على 
امل����روري����ة وح���ف���ظ ح���ق���وق الآخ���ري���ن 
وم���ن���ع ال�����س��ل��وك��ي��ات ال�����س��ل��ب��ي��ة وغري 

احل�سارية.
واأك������د ب�����اأن ال���ف���رع ، ي��ع��م��ل يف اإط����ار 
وزارة  ور�سالة  روؤي���ة  بتنفيذ  التزامه 
الأمن  تعزيز  اإىل  الرامية  الداخلية 
والأم�����ان ل��ت��ك��ون دول���ة الإم�����ارات من 
الأمن  حتقيق  يف  العامل  دول  اأف�سل 

وال�سلمة .
ال�سحي  حم����م����د  ال����ن����ق����ي����ب  ودع���������ا 
التام  التعاون  �سرورة  اإىل  الكراجات 
امل����رور يف اإجن����اح حملتهم  م��ع رج���ال 

والأرواح  املمتلكات  على  وامل��ح��اف��ظ��ة 
م����ن خ�����لل اإت���ب���اع���ه���م وال���ت���زام���ه���م 
ال�سادرة  وال��ت��وج��ي��ه��ات  بالتعليمات 
، م���وؤك���داً ب����اأن ال��ع��م��ل امل�����س��رك بني 
اأهم  م��ن  يعترب  واجل��م��ه��ور  ال�سرطة 

مقومات حتقيق الأمن والأمان.
وا����س���ت���ه���دف���ت احل���م���ل���ة ال����ت����اأك����د من 
�سارية  ق��ي��ادة  برخ�ص  امل��رك��ب��ة  ق��ي��ادة 

بلوحات  املركبات  �سبط   ، و�سحيحة 
ب��دون لوحة  املركبات  ، �سبط  م��زورة 
اأرقام ، �سبط املركبات بطي�ص وتهور 
ال�����ور������ص غري  ����س���ب���ط وخم����ال����ف����ة   ،
اإح����داث  ملنعهم  ب���ال���ق���رارات  امل��ل��ت��زم��ة 
املركبات  يف  اجل��وه��ري��ة  ال��ت��غ��ي��ريات 
اإذن  على  احل�سول  دون  وال���دراج���ات 
وغريها   ، ال��رخ��ي�����ص  ���س��ل��ط��ة  م���ن 

م���ن الأم�������ور ال���ه���ام���ة ال���ت���ي حتر�ص 
الفرة  خ��لل  تنفيذها  على  احلملة 
التوعية  ن�سر  ، وذلك بهدف  القادمة 
مبعايري  وال��ك��راج��ات  ال�سائقني  ب��ني 
اللتزام  واأه��م��ي��ة  امل��رك��ب��ات  ���س��لم��ة 
ال�سلمة  �سمان  اأج��ل  من  بالقوانني 
احلوادث  م��ن  والتقليل  ال��ط��رق  على 

املرورية.

•• �شبوة-وام: 

اليمنية  للأ�سر  والإغاثية  الغذائية  امل�ساعدات  تقدمي  الإم��ارات  دولة  توا�سل 
تفاقم  ظ��ل  يف  املعي�سية  ظروفها  وحت�سني  معاناتها  م��ن  للتخفيف  املحتاجة 

الأو�ساع الإن�سانية وتزامنا مع عام الت�سامح.
ويف هذا ال�سدد .. قام فريق الهلل الأحمر الإماراتي بتنفيذ املرحلة الثانية 
 710 ت�سمنت  والتي  �سبوة  حمافظة  �سهداء  لأ�سر  الغذائية  امل�ساعدات  من 

�سلل غذائية مبعدل 37 طنا م�ستهدفة مديريات ع�سيلن وبيحان وعني.
وعرب امل�ستفيدون عن �سكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة و�سعبا على هذا 
العون الكبري واللفتة الإن�سانية التي �ست�سهم يف التخفيف من معاناة الكثري 

من الأ�سر يف ظل الظروف املعي�سية ال�سعبة.
يذكر اأن عدد ال�سلل الغذائية التي مت توزيعها منذ بداية عام الت�سامح بلغت 
األفا و789 �سخ�سا من الأ�سر   127 ا�ستهدفت  األفا و220 �سلة غذائية   28

املحتاجة واملت�سررة يف حمافظة �سبوة مبعدل 1660 طنا و920 كيلو.

الإمارات تقدم 37 طنا من امل�ساعدات الغذائية لأ�سر �سهداء حمافظة �سبوة

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
اآل نهيان ويل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأم��ر  اهلل”  “حفظه 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بتنفيذ م�ساريع تنموية يف 

جمهورية جزر القمر املتحدة بقيمة 10 مليني دولر اأمريكي.
زايد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  م��ن  الأح��م��ر ومبتابعة  ال��ه��لل  وت��ق��وم هيئة 
الأحمر  ال��ه��لل  هيئة  رئي�ص  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 
جزر  يف  والتنموية  الإن�سانية  الأو���س��اع  لدعم  جهودها  بتعزيز  الإم��ارات��ي، 
القمر، من خلل تنفيذ عدد من امل�ساريع التنموية، تت�سمن اإن�ساء وحدات 

�سكنية اإىل جانب م�ساريع اأخرى يف ال�سحة والتعليم واملياه والغذاء ومواد 
الهلل  هيئة  م��ن  وف��د  م���وروين  القمرية  العا�سمة  اإىل  وو���س��ل  الإي�����واء. 
الإج��راءات اخلا�سة  وا�ستكمال  امل�ساريع  تلك  تنفيذ  الحمر لل�سراف على 

بها بالتن�سيق مع ال�سلطات املخت�سة هناك.
الحمر  الهلل  لهيئة  العام  الأم��ني  الفلحي  عتيق  حممد  الدكتور  واأك��د 
اإن�سانية وتنموية  اأن حترك الإم��ارات جتاه جزر القمر جاء �سمن مبادرات 
�سبل  وتعزيز  الإن�سانية  املعاناة  وط��اأة  من  للتخفيف  الدولة  تبنتها  عديدة 

ال�ستقرار والتنمية املن�سودة يف الدول ال�سقيقة وال�سديقة.
وجزر  الإم���ارات  بني  املتينة  العلقات  حجم  جت�سد  امل�ساريع  ه��ذه  اإن  وق��ال 
الروابط  عمق  عن  وتعرب  البلدين،  قيادتي  بني  امل�ستمر  والتوا�سل  القمر، 

مع  ال��لحم��دود  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ت�سامن  وت��وؤك��د  ال�سعبني،  ب��ني  الأزل��ي��ة 
الأو�ساع الإن�سانية لل�سقاء، كما جت�سد �سرعة ا�ستجابة الدولة للحتياجات 

التنموية يف جزر القمر.
واأ�سار الفلحي اإىل اأن �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان يتابع باهتمام 
م�ساريع الهلل الأحمر حول العامل خا�سة تلك التي ترك اأثراً مبا�سراً يف 

ا�ستدامة العطاء ونه�سة املجتمعات الب�سرية.
واأ�ساف “ تاأتي هذه املبادرة يف اإطار التزام الإم��ارات كدولة مانحة بنهجها 
الإن�ساين والتنموي جتاه ال�سعوب ال�سقيقة وال�سديقة، وا�ستمراراً جلهودها 
الإن�سانية  املعاناة  التي تخفف من وط��اأة  واملبادرات  القيم  تعزيز  املتميزة يف 
اخلدمات  يف  حت��دي��ات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  املجتمعات  يف  التنمية  ج��ه��ود  وت�ساند 

احليوية التي توؤثر على حياة النا�ص وم�سائرهم .
اإن�ساء  تت�سمن  القمر  ج��زر  يف  تنفيذها  املزمع  التنموية  امل�ساريع  اإن  وق��ال 
واإن�ساء مركز للأمومة  مدار�ص،   5 تاأهيل  واإعادة  وبناء  �سكنية  وحدة   40
الف�سل  مر�سى  لعلج  وحدة  واإن�ساء  الطبية،  باملعدات  وجتهيزه  والطفولة 

الكلوي.
ويفيِ حمور اآخر اأ�سار اأمني عام الهلل الأحمر اإىل اأن الهيئة تنفذ م�سروعا 
املياه  ل�سخ  حمطات  واإن�ساء  الآب���ار  من  ع��دد  حفر  خ��لل  من  املياه  لتوفري 
اآلف   6 توزيع  “ يتم  ق��ال  الإغ��اث��ي  اجلانب  ويفيِ  ال�سم�سية،  بالطاقة  تعمل 
�سلة غذائية وي�ستفيد منها 30 األف �سخ�ص، اإ�سافة اىل توزيع مواد عينية 

وطرود �سحية وملب�ص واحتياجات منزلية«.

بتوجيهات رئي�س الدولة 

حممد بن زايد ياأمر بتنفيذ عدد من امل�ساريع التنموية يف جزر القمر بقيمة 10 ماليني دولر

•• فيينا -وام:

نظمه  اجتماع  و�سبع منظمات خل  دول��ة   24 دع��ا ممثلو 
مكتب الأمم املتحدة املعني مبكافحة املخدرات واجلرمية 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احلديثة  ا���س��ت��خ��دام  اإ����س���اءة  م��ك��اف��ح��ة  اىل 
وو�سائل الت�سال اجلديدة يف الأن�سطة ذات ال�سلة بتجارة 

املواد املخدرة.
ف��ق��د اع��ت��م��د الج��ت��م��اع ال��ث��ال��ث ع�����س��ر ل��روؤ���س��اء الأجهزة 
ال��ذى عقد يف  امل��خ��درات  قوانني مكافحة  لإنفاذ  الوطنية 

تكافح  ال��ت��ي  الت�سغيلية،  التو�سيات  م��ن  جمموعة  فيينا 
ال�سلة  ذات  الأن�سطة  يف  الو�سائل  تلك  ا�ستخدام  اإ���س��اءة 
الأ�ساليب  على  امل�ساركون  واط��ل��ع  امل��خ��درة.  امل���واد  بتجارة 
اجل����دي����دة لخ���ف���اء ون���ق���ل امل������واد امل����خ����درة، وط�����رق �سنع 
م�سروعة،  ب�سورة غري  بها  والجت��ار  وت�سريبها  ال�سلئف 
وا�ستعر�سوا اأحدث الأ�ساليب ل�سمان حتقيق ال�ستجابات 
القانون  اإن���ف���اذ  جم����الت  يف  �سيما  ل  ال�����س��ام��ل��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
الأع�ساء  ال���دول  م�ساهمات  وع��ر���ص  وال��ع��دال��ة،  وال�سحة 

على امل�ستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

•• دبي-الفجر:

ت�سلم معايل الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�ص ال�سرطة والأمن العام يف دبي، 
والك�سف  احلد  يف  ال�سطناعي  “الذكاء  عنوان  حتمل  ماج�ستري  ر�سالة  من  ن�سخة 
اإدارة التدريب والتطوير اجلنائي،  عن اجلرمية”، من املقدم علي اللوغاين، مدير 
ودرا�سته  بالباحث  معاليه،  واأ�ساد  اجلنائية.  واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة  يف 
الدولة  توليه  ال���ذي  الكبري  اله��ت��م��ام  على  م��وؤك��داً  بال�سكر،  اإل��ي��ه  وت��وج��ه  امل��م��ي��زة، 
باخلري  تعود  التي  التخ�س�سات  نحو  ال�سحيحة  الوجهة  وتوجيههم  الوطن،  لأبناء 
ماهية  الر�سالة  وتت�سمن  فيها.  يعملون  التي  وموؤ�س�ساتهم  وطنهم  على  والفائدة 
الذكاء ال�سطناعي ومفاهيمه وتطوره التاريخي وجمالته، وربط تطبيقات الذكاء 
ال�سرطية  الأجهزة  يف  وا�ستخداماته  اجلرمية،  من  الوقاية  جمال  يف  ال�سطناعي 
اأطر  العمل الأمني، ور�سم  الروبوتات يف  واإدخ��ال  للك�سف عن اجلرمية والتنبوؤ بها، 

م�ستقبل اجلرمية والواقع الأمني بحلول عام2030م.

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

اعداد  دورة  اخل��ي��م��ة  ب��راأ���ص  الج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية  الم�����ارات  جمعية  نظمت   
الطرق  ا�ستخدام  ال��دورة  الظيت، وت�سمنت  والأبحاث يف مقرها يف  الدرا�سات 
الدورة  .ق��دم  العمل  بيية  يف  والبحوث  الدرا�سات  لع��داد  العلمية  وال�ساليب 
الدكتور �سيف دروي�ص مدرب يف التنمية الب�سرية ملدة ثلث اأيام متالية ل�35 
وكيفية  والدرا�سات  البحوث  لأن��واع  �سرحا  املحا�سر  ق��دم  وتف�سيل  م�سارك. 
اإعداد  كيفية  امل�ساركني  تعريف  و  الدرا�سة  لتنفيذ  املنا�سب  الأ�سلوب  اختيار 
يف  املنا�سبة  العلمية  احللول  وتقدمي  العلمي  املنهج  خطوات  باتباع  البحوث 
جمال العمل و اأهمية التحديد الدقيق للم�سكلة البحثية وت�ساوؤلت الدرا�سة 
ال��دورة مت  البيانات ويف ختام  وتبويب  اأهمية مراجعة  امل�ساركني على  وح��ّث   ،
املطوع  �سيف  الختتام ح�سور  و�سهد حفل   . للم�ساركني  تطبيقية  ور�ص  عمل 
�سيف  اإىل  بال�سكر  الإم��ارات وتوجه  الإدارة يف جمعية  املزروعي ع�سو جمل�ص 
�سقل  يف  �ساهمت  التي  للدورة  الكبري  النجاح  على  امل��زروع��ي  واأثنى   ، دروي�ص 
درع  امل��درب وتقدمي  بتكرمي  املزروعي  امل�ساركني وقام  مواهب وتنمية مهارات 

تذكاري له كما مت توزيع ال�سهادات على امل�ساركني.

اجتماع اأممي للت�سدي لإ�ساءة ا�ستخدام 
التكنولوجيا احلديثة يف جتارة املواد املخدرة

�ساحي خلفان يت�سلم ر�سالة ماج�ستري حول الذكاء ال�سطناعي

العلمية والأبحاث  الدرا�سات  اإعداد  دورة  يف  م�ساركا   35

حتت �شعار )�شيفنا اآمن(

 مرور راأ�س اخليمة يطلق حملة ل�سبط الكراجات املخالفة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

فاجاأ معايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي وزير الربية والتعليم ومعايل جميلة 
بنت �سامل م�سبح املهريي وزيرة دولة ل�سوؤون التعليم العام طلبة الثاين ع�سر 
الوائل يف م�سارات النخبة والعام واملتقدم وخمتلف م�سارات التعليم الأخرى 
على م�ستوى الدولة للعام الدرا�سي 2019-2018، وذلك من خلل ات�سال 
الدرا�سي  وال��ت��ف��وق  املميز  الجن���از  ه��ذا  حتقيق  لهم  ب��ارك��ا  حيث  بهم  هاتفي 
والنتائج امل�سرفة التي هي نتاج اجتهادهم ومثابرتهم وتكري�ص اأوقاتهم للتعلم 

حتقيقا لطموحاتهم الكادميية يف النجاح والت�سدر.
اإىل جميع اخلريجني  بالتهنئة  تقدم معايل ح�سني احلمادي  املنا�سبة  وبهذه 
واخلريجات من طلبة الثاين ع�سر مب�سارته املختلفة ل�سيما الوائل، م�سيدا 
بهذه النتائج امل�سرفة التي حققوها، والتميز على ال�سعيد الأكادميي، مباركا 
بف�سل  اأب��ن��اوؤه��م  ال��ذي ح�سده  والتميز  الإجن���از  ه��ذا  لذويهم  ذات��ه  الوقت  يف 
وال�سدارة،  النجاح  من�سات  اإىل  بهم  وال��دف��ع  امل�ستمرين  والت�سجيع  املتابعة 

ومثنيا اأي�سا على اجلهود الوا�سحة التي بذلت من قبل الهيئتني التدري�سية 
اإر�ساء معايري اجل��ودة يف  اأ�سهمت يف  اأوىل  اللتني �سكلتا لبنة عطاء  والإداري��ة 

املدر�سة الإمارتية.
العطاء وال�ستمرارية وال�سطفاف  الربوية على هذا  الأ�سرة  و�سكر معاليه 
خلف نهج را�سخ تتحد فيه الأهداف لبناء منظومة تعليمية ع�سرية ت�ساهي 
مثيلتها يف الدول املتقدمة، وتنقلنا اإىل جمتمع معريف تناف�سي يلبي التوقعات 

واحلاجات امل�ستقبلية الإمنائية للدولة.
وحر�ص معاليه على الت�سال �سخ�سيا بطلبة الثاين ع�سر الأوائل ليزف اإليهم 
نباأ تفوقهم وجناحهم الكبري وامل�سهود، وحتقيقهم درجات عالية، ا�ستحقوها 
موا�سلة  على  زاه��را، وحثهم  م�ستقبل  لهم  هناأهم ومتنى  ج��دارة، حيث  عن 
باأنهم  لهم  موؤكدا  التعليمي،  ال�سعيد  على  النجاحات  وح�سد  التميز  م�سوار 
خطاها  ال��دول��ة  موا�سلة  عليهم  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  وت��ع��ول  ال��وط��ن  م�ستقبل 
نحو  التطور  دف��ة  �سيقودون  م��ن  باعتبارهم  ال��وط��ن  دع��ائ��م  وب��ن��اء  التنموية 

امل�ستقبل امل�سرق.

من جانبها هناأت معايل جميلة املهريي، جميع طلبة الثانوية العامة خا�سة 
الوائل على م�ستوى الدولة، وقالت : “ نفخر بطلبتنا وبهذا النجاح اللفت 
تتواىل  الإم��ارات��ي��ة حيث  املدر�سة  ان��ط��لق  منذ  اآخ��ر  بعد  عاما  يتحقق  ال��ذي 
دفعات اخلريجني من املدر�سة ا?ماراتية عاما بعد اآخر لت�سكل يف ثناياها اآمال 

وطموحات عري�سة نحو م�ستقبل م�سرق للتعليم يف دولة الإمارات«.
واأ�سافت معاليها : “ اأننا نعتز بطلبة املدر�سة الماراتية الذين يربهنون اأنهم 
حمل ثقة القيادة الر�سيدة وحمل اآمال ذويهم والوطن باأكمله، فعندما يتحقق 
هذا النجاح فاإننا نوؤمن يقينا باأن القادم مب�سر باخلري واأن امل�ستقبل واعد باإذن 
والتعلم  اجل��د  يف  مثال  اأنهم  اأثبتوا  الذين  الطلبة  اأبنائنا  وعزمية  بهمة  اهلل 

والطموح الذي ل يحده �سقف » .
وال�ستزادة  التعلم  ال�ستمرارية يف  اإىل  الطلبة  ذاته  الوقت  ودعت معاليها يف 
من العلم والو�سول اإىل مدارج عليا يف التعليم الذي ل يتوقف عند حد معني 
خلل ات�سالها باأوائل الثانوية العامة، موؤكدة اأن قيادتنا الر�سيدة تفخر بهم 
ومبنجزهم، وهي لطاملا حر�ست على توفري البيئة الداعمة لل�سباب وقدمت 

ول تزال تقدم كافة اأ�سكال الدعم للتعليم اإميانا منها باأهميته يف بقائنا �سمن 
ر�سيد  اإىل  ت�ساف  اأخ��رى  ومكت�سبات  ملنجزات  حتقيقا  العاملية،  الريادة  �سباق 
الواحد من  بالفريق  العمل  ثمرة  الذي حتقق هو  النجاح  اأن  الدولة، موؤكدة 
قبل امليدان الربوي وتكاتف اجلهود وتعاون اأولياء المور وحر�سهم الكبري 

على متيز اأبنائهم وتفوقهم درا�سيا.
و�سعادتهم  الغامرة  فرحتهم  عن  بهم  الهاتفي  الت�سال  خلل  الطلبة  وعرب 
التي ل تو�سف عندما علموا بنتائجهم النهائية املميزة التي اأ�سعدتهم واأفرحت 
ذويهم، موؤكدين اأن ما حققوه مدعاة لهم لكي يوا�سلوا العطاء وم�سوار العلم 
والتعلم لكي يكونوا عند ح�سن الظن بهم، �ساكرين يف الوقت ذاته اهتمام وزارة 
دفعة  لهم  �سكل  ما  وه��و  املتوا�سل،  دعمهم  على  الربوية  وقياداتها  الربية 
معنوية للتميز بجانب دعم ال�سرة والكوادر التدري�سية التي مل تبخل عليهم 
ب�سيء، موؤكدين اأنهم �سيبذلون اأق�سى ما يف و�سعهم لتحقيق طموحات الدولة 
الكبريين  والدعم  احلب  اأولتهم  التي  الر�سيدة  القيادة  وتطلعات  امل�ستقبلية 

وجعلتهم يف مكانة عالية.

•• ابوظبي-الفجر:

مللتقى  ال���ث���اين  الأ����س���ب���وع  خ��ت��ام  يف 
الذي   2019 ال�سيفي  ال�سمالية 
ي��ن��ظ��م��ه ن����ادي ت����راث الإم�������ارات يف 
يوليو   31 وح��ت��ى   1 م��ن  ال��ف��رة 
ال�سبابية  امل��راك��ز  اأق��ام��ت  اجل���اري، 
التابعة للنادي العديد من الربامج 
والتثقيفية  والرفيهية  الريا�سية 
يومي الأربعاء واخلمي�ص املا�سيني، 
ح��ي��ث ن��ظ��م م���رك���ز اأب���وظ���ب���ي يوم 
ريا�سياً  ن�����س��اط��اً  امل��ا���س��ي  الأرب���ع���اء 
اإدارة  م��ل��ع��ب  ع���ل���ى  ال����ق����دم  ل���ك���رة 
ل���ل���ن���ادي، فيما  ال��ت��اب��ع  الأن�����س��ط��ة 
نف�سها  الإدارة  م�����س��رح  ا���س��ت�����س��اف 
جذبا  وث��ائ��ق��ي��ني  لفيلمني  ع��ر���س��اً 
اأحدهما  حت��دث  ال��ط��لب،  اهتمام 
عن تاريخ اللوؤلوؤ يف دولة الإمارات 
فيما  وق��ت��ه��ا،  للقت�ساد  واأه��م��ي��ت��ه 

تناول الثاين الألعاب ال�سعبية.
للقراءة  ور�سة  يف  الطلب  وانتظم 
والتلوين يف مكتبة اإدارة الأن�سطة، 
ح��ي��ث ك����ان م��و���س��وع ال��ت��ل��وي��ن هو 
فتعلموا  ال���راث���ي���ة،  ال���ري���ا����س���ات 
تلوين ال�سلوقي، واخليل، والهجن، 
وال�����س��ق��ور، وغ��ريه��ا م��ن مفردات 
الإم��ارات��ي. واختتم مركز  ال��راث 
ترفيهية  برحلة  اأ�سبوعه  اأبوظبي 
اإىل م���ول اخل��ال��دي��ة يوم  ل��ط��لب��ه 

اخلمي�ص.
مركز  ن��ظ��م  ن��ف�����س��ه،  ال�����س��ي��اق  ويف 
زيارة  املا�سي،  الأربعاء  يوم  الوثبة 
اإىل القرية الراثية التابعة للنادي 
على كا�سر الأمواج، تعرف الطلب 
حيث  القرية،  معامل  على  خللها 
قاموا بجولة يف اأق�سامها املختلفة، 
وامل�ساغل  ال�����س��ع��ب��ي،  ال�����س��وق  م��ث��ل 
برية  املختلفة  والبيئات  احلرفية، 
البيوت  ومن��اذج  وبحرية،  وزراع��ي��ة 

املنتجات،  وم��ع��ر���ص  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 
وامل����ت����ح����ف، وغ����ريه����ا م����ن اأج������زاء 
ت��ق��دم جت��رب��ة فريدة  ال��ت��ي  القرية 
ل�����زواره�����ا ت���ع���رب ب���ه���م م����ن خلل 
التي  املختلفة  التاريخية  احل��ق��ب 
مقدمة  الإم������ارات،  دول���ة  �سهدتها 

لهم مناذج حية من تراثها.
ويف يوم اخلمي�ص، نظم املركز نف�سه 
اإىل معر�ص ال�سيخ زاي��د، يف  زي��ارة 
والبحوث  ل��ل��درا���س��ات  زاي���د  م��رك��ز 
الطلب  ق��ام  حيث  للنادي،  التابع 
بجولة يف قاعات املعر�ص املختلفة.

اأما مركز العني، فنظم يوم الأربعاء 
ملتقى  ب����رام����ج  ����س���م���ن  امل����ا�����س����ي 
ال�����س��م��ال��ي��ة ال�����س��ي��ف��ي، ور���س��ة عمل 
ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د، بجانب  ع���ن 
احل�سن”.  “اخللق  ع��ن  حما�سرة 

ف
ويف يوم اخلمي�ص نظم املركز ن�ساطاً 
العني  ن��ادي  يف  للطلب،  للرماية 
ل��ل��رم��اي��ة، مب�����س��ارك��ة ط���لب مركز 
�سويحان، حيث مت تعليمهم مهارات 
الرماية، وطبقوا ما تعلموه عملياً 

حمققني نتائج طيبة.

خ���ل���ي���ف���ة بطي  ال���������س����ي����د  واأب�������������ان 
اأن  العني،  مركز  مدير  ال�سام�سي، 
اأع��داداً كبرية من الطلب ت�سارك 
اأن�����س��ط��ة وب���رام���ج امل��رك��ز �سمن  يف 
موؤكداً  ال�سيفي،  ال�سمالية  ملتقى 
لديهم،  ي��ت��وق��ف  مل  الت�سجيل  اأن 
كل  امل��رك��ز  موظفو  ي�ستقبل  حيث 
امللتقى  يف  امل�ساركة  يف  ي��رغ��ب  م��ن 

حتى اآخر يوم للن�ساط.
ال����ربام����ج  اأن  ال�������س���ام�������س���ي  واأك��������د 
والأن�سطة تخدم الغر�ص الأ�سا�سي 
للملتقى وهو غر�ص الهوية الوطنية 
على  بتعريفهم  الأب��ن��اء  نفو�ص  يف 
واأج��داده��م، مو�سحاً  اآبائهم  ت��راث 
ت���وف���ري ك���ل م���ا م���ن ���س��اأن��ه �سمان 
وقال:  للطلب،  وال��راح��ة  الفائدة 
جيد،  الأم�������ور  اأول����ي����اء  “انطباع 
من  وك��ل  ج��ي��دة،  معهم  ومتابعتنا 
نتقبلها  مقرحات  اأو  تعليق  لديه 

ب�سدر رحب«.

اخ��ت��ت��ام ف��ع��ال��ي��ات الأ���س��ب��وع الثاين 
للمراكز الن�سائية

م�����ن ج���ه���ت���ه���ا اخ���ت���ت���م���ت امل����راك����ز 

ال��ن�����س��ائ��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل���ن���ادي ت���راث 
ملتقى  �سمن  فعالياتها  الإم���ارات 
اأن�سطتها  ال�سيفي ٢٠١٩  ال�سمالية 
للأ�سبوع الثاين لتوا�سل فعالياتها 

الأ�سبوع القادم.
الن�سائي  ال����ع����ني  م����رك����ز  وب����������داأ 
داخل  اأق��ام��ه��ا  ور����ص  ب��ع��دة  ن�ساطه 
مدربات  ب��رف��ق��ة  وخ���ارج���ه  امل���رك���ز 
متخ�س�سات، حيث بداأت الطالبات 
وك��ي��ف��ي��ة �سنعها  ال��ت��دوي��ر  ب���ور����ص 
وال�ستفادة منها، كاحلرف اليدوية 
وم���ن���ه���ا ال����غ����زل و����س���ن���ع الأ�����س����اور 
والربقع الإماراتي والغزل، وتعليم 
والطريقة  العربية  ال��ق��ه��وة  �سنع 
لل�سيف  ت��ق��دمي��ه��ا  يف  ال�سحيحة 

وتعلم اأ�سول ال�سيافة العربية. 
زايد  مكتبة  املركز  طالبات  وزارت 
بع�ص  ع���ل���ى  واط���ل���ع���ن  امل����رك����زي����ة 
الأطفال، وت�سمن  الكتب وق�س�ص 
اللغة  ت��ع��ل��ي��م  ور�����س����ة  ال����ربن����ام����ج 
الأملانية، وذلك �سمن برنامج تعليم 

اأ�سبوعي تقدمه املكتبة للطلبة. 
املكتبة  داخ���ل  الطالبات  وح�سرت 
األقاها  واملجتمع  الت�سامح  ور���س��ة 

الأ���س��ت��اذ ي��و���س��ف ال��ن��ع��ي��م��ي، تناول 
وارتباطه  الت�سامح  م��ف��ه��وم  فيها 
باملوروث املجتمعي والثقايف ل�سعب 

الإمارات. 
الطالبات  زارت  اأخ��رى،  ناحية  من 
اأي�ساً نادي �سباط القوات امل�سلحة 
يف مدينة العني، ورحلة اإىل مكاين 
م������ول ل��ت��م�����س��ي��ة وق������ت مم���ت���ع يف 

الألعاب وال�سينما. 
اأبوظبي  م���رك���ز  زار  ج��ه��ت��ه  م����ن 
�سمن  ال�سمالية  ج��زي��رة  الن�سائي 
فنية  وور���������ص  ت����راث����ي����ة  اأن�������س���ط���ة 
الطالبات  ق��ام��ت  ح��ي��ث  وث��ق��اف��ي��ة، 
ال�سمالية  ج�����زي�����رة  يف  ب���ج���ول���ة 
اجلزيرة  على  خللها  من  تعرفن 
م��ع��امل تراثية  م���ن  وم����ا حت��ت��وي��ه 
اأ�سيلة، واأقمن عدة ور�ص كاحلرف 
والتلي  ال�������س���دو  وم��ن��ه��ا  ال���ي���دوي���ة 
وال��غ��زل واخل���و����ص، وت��ع��رف��ن على 
قدمياً،  الن�سائية  الأقم�سة  اأ�سماء 
وكذلك زهبة العرو�ص، ومت تعريف 
�سنع  ط���ري���ق���ة  ع���ل���ى  ال���ط���ال���ب���ات 
القهوة العربية، وطريقة تقدميها 
بالألعاب  وا���س��ت��م��ت��ع��ن  ل��ل�����س��ي��ف، 

مدربات  �سمن  وال��ر���س��م  ال�سعبية 
�سات رافقن الطالبات، ومت  متخ�سّ
�سنع العديد من الأكلت ال�سعبية 
واأقيمت  الإم���������ارات،  يف  امل���ع���روف���ة 
تدويرها  وكيفية  ال��ت��دوي��ر  ور���س��ة 
والأ���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا، واأق��ي��م��ت عدة 
وقدمت  بيئية  ثقافية  م�سابقات 

اجلوائز للفائزات يف امل�سابقة. 
الطالبات  زارت  اآخ���ر  ج��ان��ب  وم���ن 
املكتبة  ت�سم  حيث  الوثبة،  مكتبة 
باللغتني  ع���ن���وان  األ�����ف   35 ن��ح��و 
وتتنوع  والإجن���ل���ي���زي���ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
العامة  ال��ك��ت��ب  ب���ني  امل���ج���م���وع���ات 
واملراجع وكتب الأطفال واليافعني 
ال��دوري��ة وكتب الراث،  وامل��ج��لت 
لتعريف  ال����زي����ارة  ث���م���رة  وج������اءت 
امل��ك��ت��ب��ة وما  ه�����ذه  ال���ط���ال���ب���ات يف 
ق��ي��م��ة مفيدة  ك��ت��ب  حت��ت��وي��ه م���ن 

لهن. 
الن�سائي  ال�����س��م��ح��ة  م���رك���ز  اأم������ا 
فا�ستهل اأ�سبوعه الثاين من امللتقى 
اخلليج،  األ��ب��ان  م�سنع  اإىل  ب��زي��ارة 
جمموعة  ا�ستقبالهم  يف  كان  حيث 
لتعريف  املخت�سني  املوظفني  م��ن 

الطالبات بامل�سنع ومتى مت اإن�ساوؤه 
والأجبان  الأل���ب���ان  ���س��ن��ع  وك��ي��ف��ي��ة 
وامل�����س��روب��ات، و���س��اه��دن ك��ي��ف يتم 
اله��ت��م��ام وال��ع��ن��اي��ة واحل���ر����ص يف 
وا�ستمتعن  ال��ع��م��ال،  ب��ني  النظافة 

الطالبات يف هذه الزيارة املميزة.
الطالبات  قامت  اآخ��ر  جانب  وم��ن 
ال�سمالية  ج����زي����رة  اإىل  ب���رح���ل���ة 
الأكلت  اأهمها  واأقيمت عدة ور�ص 
ال�سعبية واحلرف اليدوية، كما مت 
تعريفهن بامل�سميات الراثية التي 
العرو�ص،  وزه��ب��ة  م��لب�����ص  تخ�ص 
اأدوات الغو�ص  وتعليمهن م�سميات 
اأقيمت  ال��راث��ي��ة، ح��ي��ث  وال��ب��ح��ار 
ال�سوكولتة  �سنع  ور�سة  املركز  يف 
وت������ذوق������ن ال����ط����ال����ب����ات الأك��������لت 

ال�سعبية مب�ساعدة املدربات. 
وق��ال��ت الأ���س��ت��اذة ف��اط��م��ة عبداهلل 
الأن�سطة  ق�����س��م  رئ��ي�����ص  ال��ت��م��ي��م��ي 
الإمارات:  تراث  نادي  يف  الن�سائية 
املحافظة  اإىل  امل��ل��ت��ق��ى  “يهدف 
الإم����ارات����ي، وتعليم  ال����راث  ع��ل��ى 
وت��ث��ق��ي��ف الأج����ي����ال ب����راث الآب����اء 
الفكري  ال��وع��ي  ون�سر  والأج�����داد، 

الوطني  احل�����ص  وتعميق  وال��ث��ق��ايف 
النف�ص بكل  واإث����راء  الأب��ن��اء،  ل��دى 

معطيات الثقافة واملعرفة«. 
املراكز  ت��ق��دم  ال��ت��م��ي��م��ي:  اأ���س��اف��ت 
ال��ن�����س��ائ��ي��ة ال���ع���دي���د م����ن ال���ور����ص 
اليدوية  احل���رف  ومنها  ال��راث��ي��ة 
والتلي،  الكاجوجة،  على  والتعرف 
وفقرة التلوين والر�سم، بالإ�سافة 
واأهمها  اخل��ارج��ي��ة،  ال��زي��ارات  اإىل 
ت�ست�سيف  والتي  ال�سمالية  جزيرة 
امل����درب����ات وال��ط��ال��ب��ات م���ن جميع 
امل�����راك�����ز، وت����ق����ام داخ������ل اجل���زي���رة 
امل�����س��اب��ق��ات وجت��رب��ة رك����وب اخليل 
اليدوية،  ال���ور����ص  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

والور�ص البيئية. 
الأن�سطة  ق�����س��م  رئ���ي�������ص  واأك��������دت 
هناك  �ستكون  اأن���ه  على  الن�سائية 
زيارات خا�سة ملركز زايد للدرا�سات 
فيه  ي�����وج�����د  ال���������ذي  وال�����ب�����ح�����وث 
معر�ص ال�سيخ زايد، ومكتبة زايد، 
اإىل  بالإ�سافة  الوطني،  والأر�سيف 
والأم����اك����ن  امل�����س��ان��ع  اإىل  رح�����لت 

الرفيهية كاحلدائق واملولت. 
�سة والتي كان  وحول املراكز املتخ�سّ
لهذه  ال�سمالية  ملتقى  يف  دور  لها 
ال�سراع  مدر�سة  ط��لب  ب��داأ  ال�سنة 
ال��ت��اب��ع��ني ل���ن���ادي ت����راث الإم�����ارات 
مدر�سة  يف  ال��ي��وم��ي��ة  ت��دري��ب��ات��ه��م 
وذلك  ال�سمالية،  وجزيرة  ال�سراع 
�سمن امللتقى، حيث متكن املدربني 
م���ن ت���دري���ب ���س��ب��اب ال���وط���ن على 
احلديث  ال�����س��راع  ريا�سة  ممار�سة 
والوبتم�ست،  ال��ل��ي��زر  مبرحلتيها 
مما اأثمر على تاأهيل فريق متكامل 
البطولت  يف  بامل�ساركة  ليقوموا 
الداخلية يف الدولة واخلارجية مما 
ليقوموا  الطلبة  تطوير  يف  اأ�سفر 
مراكز  على  واحل�����س��ول  باملناف�سة 

متقدمة يف اأغلب ال�سباقات.

اأن�سطة تراثية وتثقيفية يف ختام الأ�سبوع الثاين من ملتقى ال�سمالية ال�سيفي

احلمادي واملهريي يفاجئان اأوائل الثاين ع�سر على م�ستوى الدولة بالت�سال لتهنئتهم

•• اأبوظبي-وام:

اطلعت طالبات برنامج اأ�سدقاء ال�سرطة ال�سيفي اأجيال الت�سامح 2019 على مهام وخدمات 
اإدارة طريان �سرطة اأبوظبي وكيفية التعامل مع البلغات وجهودها يف تكامل العمل ال�سرطي.

وا�ستمعت الطالبات خلل زيارتهن لإدارة طريان �سرطة اأبوظبي اإىل �سرح من املقدم طيار حماد 
للمجتمع  تقدمها  التي  الإن�سانية  واخلدمات  والواجبات  الإدارة  عمل  اآلية  حول  الكتبي  را�سد 
وطريقة عمل غرفة العمليات و�سرعة ال�ستجابة �سمن نطاق تقدمي اأف�سل اخلدمات ال�سرطية. 
من جانبها اأو�سحت مها الها�سمي مدير فرع التوجيه الثقايف واملعنوي باإدارة املرا�سم والتوجيه 
املعنوي وامل�سرفة على تنفيذ الربنامج اأن برنامج اأ�سدقاء ال�سرطة “ اأجيال الت�سامح “ ي�سعى 
زي��ارات ميدانية ل�سقل مهاراتهم  اإىل  الطلبة وتوجيههم  نفو�ص  الأ�سيلة يف  القيم  اإىل غر�ص 

وم�ساعدتهم على حتقيق التطلعات والطموحات امل�ستقبلية عرب اأن�سطة وبرامج هادفة.

•• عجمان-وام:

األف   300 اخلريية  النعيمي  را�سد  بن  حميد  موؤ�س�سة  قدمت 
درهم لت�سديد ر�سوم خريجي جامعة عجمان من الطلبة غري 
ب��ن��اء على  وذل���ك  ال��درا���س��ي��ة  ���س��داد مديوناتهم  ال��ق��ادري��ن على 
توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو 
بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�ص جمل�ص اأمناء موؤ�س�سة 
بنت  ع��زة  ال�سيخة  وقالت  اخل��ريي��ة.  النعيمي  را�سد  بن  حميد 
عبداهلل النعيمي املدير العام ملوؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي 

اخلريية اإن املوؤ�س�سة تويل فئة الطلبة اهتماما كبريا وحتر�ص 
حتى  منها،  املادية  خا�سة  تواجههم  التي  ال�سعاب  تذليل  على 
ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة ت�سرف  درا���س��ت��ه��م وحت��ق��ي��ق  اإك���م���ال  يتمكنوا م��ن 
التعليمية،  م�سريتهم  يف  ت��وؤث��ر  ق��د  معوقات  اأي  دون  اأهاليهم 
مو�سحة اأن هذه امل�ساعدات تاأتي يف اإطار ال�سراتيجية العامة 
والعون جلميع فئات  الدعم  التي تعمل على تقدمي  للموؤ�س�سة 
املجتمع، وتتلخ�ص اأهدافها يف العمل يف جمال م�ساعدة الفقراء 
وت��ق��دمي اخل��دم��ات الجتماعية،  ال��ع��ل��م  وامل��ح��ت��اج��ني وط���لب 
وكذلك اإي�سال امل�ساعدات بجميع اأنواعها اإىل املحتاجني ون�سر 

الوعي لتحقيق التكافل الجتماعي بني النا�ص.

األف درهم من »خريية حميد النعيمي« ل�سداد   300
ر�سوم طالب جامعة عجمان املتعرثين

طالبات اأجيال الت�سامح يتعرفن على مهام طريان �سرطة اأبوظبي
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العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:1027250 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عي�سى ابراهيم عي�سى احلران اآل علي ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد �سلطان �سيف الريامي
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

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

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا ها�ستاغ رقاق 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2293141 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سمريه عبدالرحيم عبداهلل حممد الرئي�سي ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سالح ر�ساد �سالح عبداهلل بانافع
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

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

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/توريد الدولية للتجارة 

العامة والتوزيع تي جي تي ال�سرق الو�سط ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1679878 

تعديل ن�سب ال�سركاء
حممود حممد نائل العبداهلل من ٢5% اىل %4٩

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �ساجد �سلطان �ساطان احمد 

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

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

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز جويل فام 
CN  قد تقدموا الينا بطلب للتجميل رخ�سة رقم:1795763 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد جا�سم جمعه حمد اجلنيبي ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف منى حممد علي احمد حممد 

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

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

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ق�سر انوار الرحمة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب للعطارة رخ�سة رقم:1980525 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عفره فريد خليل احلمادي ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سرار عو�ص �سعيد عو�ص العامري 
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب للنقليات رخ�سة رقم:1507481 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عفره فريد خليل احلمادي ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سرار عو�ص �سعيد عو�ص العامري 
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

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

CN لتجارة املنظفات واملطهرات رخ�سة رقم:2411617 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عفره فريد خليل احلمادي ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سرار عو�ص �سعيد عو�ص العامري 

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

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

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ليميتلي�ص لتقنية املعلومات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1146947 
تعديل ن�سب ال�سركاء

رامي �سعيد عبدالوهاب ابو حيه من ٢5% اىل %4٩
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

TORNADO INVESTMENT ا�سافة تورنيدو لل�ستثمار
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سفيان احمد حممد ابو �سيام
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حمد حارب �سامل خليفة املهريي 
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان  القت�سادية خلل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/اميا جنريجن لتجارة  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 
CN  قد تقدموا الينا بطلب املواد الزراعية رخ�سة رقم:1720613 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ابراهيم عبدالرحمن حممد كرم�ستجي ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حيدر نادر ال�سيخ خزعل

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

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

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون ج�ست تامي هري 

CN  قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�سة رقم:2616325 
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة يو�سف احمد ح�سن حممود اآل علي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سوجيت كانتي �سو�سيل هاري موهن �سو�سيل ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف يو�سف احمد ح�سن حممود
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

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

للكمبيوتر والهواتف املتحركة
رخ�سة رقم:CN 1150486  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيلفر 
  CN 2342469:وورلد للمقاولت العامة رخ�سة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبر نوفا لتجارة مولدات الكهرباء

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2143495 
تعديل ا�سم جتاري من/�سوبر نوفا لتجارة مولدات الكهرباء

SUPERNOVA ELECTRIC GENERATORS TRADING

اىل/�سوبر نوفا لت�سليح كهرباء ومكيفات ال�سيارات
SUPERNOVA AUTO ELECTRICAL & AIR CONDITIONER REPAIRS

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سلح مكيفات هواء ال�سيارات )45٢٠٠٢١(
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سلح كهرباء ال�سيارات )45٢٠٠٠5(

تعديل ن�ساط/حذف بيع املولدات الكهربائية ولوازمها- بالتجزئة )47735٠١(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سلح و�سيانة املولدات الكهربائية )33١4٠٠١(

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

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

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/زيتونة لتجارة الهدايا

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1903013 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة يو�سف �سانتهي بورات حممد �سانتهي بورات %4٩

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد نايف �سعيد الخ�سر الكثريي %5١
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد نايف �سعيد الخ�سر الكثريي

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 5٠٠٠٠
تعديل لوحة العلن/اإجمايل من م�ساحة 7٠*٢.5٠ اىل ١*١

تعديل ال�سكل القانوين/ من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/زيتونة لتجارة الهدايا
ZAYTOUNEH GIFTS TRADING

اىل/زيتونة لتجارة الهدايا ذ.م.م
ZAYTOUNEH GIFTS TRADING LLC

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

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

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/البتهاج لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1068177 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد �سامل عثمان مبارك الزعابي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد �سامل عثمان مبارك الزعابي من 5١% اىل ١٠٠%
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدالوا�سع ماليكال

تعديل لوحة العلن/اإجمايل من م�ساحة 4.35*١ اىل ١*١
تعديل ال�سكل القانوين/ من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/البتهاج لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م
JUBILEE FOODSTUFF TRADING LLC

اىل/البتهاج لتجارة املواد الغذائية- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
JUBILEE FOODSTUFF TRADING-SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/النجم الثاقب لتاجري ال�سيارات ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1199805 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد علي حميد بن ديول الدرمكي ١٠٠%

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف و�سام كا�سد جلهوم
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد حممد �سالح هادي احلارثي

تعديل لوحة العلن/اإجمايل من م�ساحة 5*١ اىل ١*١
تعديل ال�سكل القانوين/ من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/النجم الثاقب لتاجري ال�سيارات ذ.م.م
THE SHOOTING STAR RENT A CAR LLC

اىل/النجم الثاقب لتاجري ال�سيارات- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
THE SHOOTING STAR RENT A CAR-SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سما جود للو�ساطة 

CN التجارية ذ.م.م رخ�سة رقم:1154665 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ٢٠١7 لتمثيل ال�سركات- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

2017  REPRESENTATION OF COMPANIES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سرار عو�ص �سعيد عو�ص العامري 

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

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

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جولدن ون لتنظيم 

 CN املعار�ص ذ.م.م رخ�سة رقم:1499083 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ٢٠١7 لتمثيل ال�سركات- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

2017  REPRESENTATION OF COMPANIES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سرار عو�ص �سعيد عو�ص العامري 

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

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

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

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

CN 2080229:ما�سان رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

بهيئة  امل�سجل  الطبي  مطر  �سريف  دكتور  مركز/  يعلن 
ال�سحة بقيد رقم )MF 3961( ورخ�سة جتارية �سادرة 
من دائرة التنمية القت�سادية رقم CN-1875865 قد 

تقدم بطلب:
التاأمني  �سركات  التعامل مع  اإلغاء  يتم  �سوف  عليه  وبناء 

اإعتباراً من 2019/07/11.
فعلى كل من له حق اأو اإعرا�ص على هذا الإعلن مراجعة 
اأ�سبوع من تاريخ  ن�سر هذا الإعلن  هيئة ال�سحة خلل 
بعد  دعوى  اأو  اأي حق  م�سوؤولة عن  الهيئة غري  فاإن  واإل 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز دكتور �شريف مطر الطبي ذ.م.م.

اإعالن اإلغاء تاأمني �سحي
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  م��ك��ت��ب��ات  م���ن  وف����د  زار 
ال�سارقة  لهيئة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ع��ام��ة، 
ل���ل���ك���ت���اب، امل���ك���ت���ب���ات ال����ك����ربى يف 
����س���ن���غ���اف���ورة خ�����لل ال����ف����رة من 
بهدف  اجل������اري،  ي��ول��ي��و   12-9
م��ق��ارن��ة لقطاع  درا�����س����ات  اإج������راء 
امل��ك��ت��ب��ات ال��ع��ام��ة ف��ي��ه��ا، والط���لع 
التي  امل����م����ار�����س����ات  اأف�������س���ل  ع���ل���ى 
وحتديد  ال���رواد،  املكتبيني  يتبعها 
ال�����س��ل��ب��ي��ات ون����ق����اط ال�����س��ع��ف يف 
الأن����ظ����م����ة احل����ال����ي����ة، وال���ب���ح���ث 
ل���لرت���ق���اء  ����س���ب���ل م���ع���اجل���ت���ه���ا  يف 
املكتبات وتعزيز  مب�ستوى خدمات 
ف��اع��ل��ي��ت��ه��ا.  واط��ل��ع وف���د املكتبات 
خلل الزيارة على جتربة جمل�ص 
الوطني،  ����س���ن���غ���اف���ورة  م���ك���ت���ب���ات 
املكتبة  الوطنية،  �سنغافورة  مكتبة 
جورونغ  مكتبة  و  العامة  املركزية 
العامة،  بيدوك  مكتبة  القليمية، 
مكتبة  ال��ع��ام��ة،  تامبينيز  مكتبة 
اورت�سارد،  مكتبة  و  ه��اب��رف��رون��ت 
وت���ع���رف ع��ل��ى جت��ارب��ه��ا يف جمال 
اليوم  املقارنة. ويف  برامج وبحوث 
الوفد  ت��وج��ه  ال���زي���ارة  م��ن  الأول 
بو�سليبي،  اإمي����ان  ت��راأ���س��ت��ه  ال����ذي 
ال�سارقة،  م��ك��ت��ب��ات  اإدارة  م��دي��رة 
�سنغافورة  م��ك��ت��ب��ة  جم��ل�����ص  اإىل 

املجل�ص  ا�ستعر�ص  حيث  الوطنية، 
اأم�����ام ال�����س��ي��وف اآل���ي���ات ال��ع��م��ل يف 
املوؤ�س�سة، ثم رافقتهم يف جولة اإىل 
جورونغ  ومكتبة  الوطنية  املكتبة 
املركزية  وامل���ك���ت���ب���ة  الإق���ل���ي���م���ي���ة، 

العامة. 
بيدوك  م��ك��ت��ب��ة  ال����وف����د  زار  ك���م���ا 
تامبينز  وم����ك����ت����ب����ة  ال������ع������ام������ة، 
هاربرفرونت،  ومكتبة  الإقليمية، 
لل�ستفادة  اأورت���������س����ارد،  وم��ك��ت��ب��ة 
والطلع  املختلفة،  جتاربهم  من 
واإج���راء  احل��ال��ي��ة،  براجمهم  على 
درا�سة ملدى فاعلية اخلدمات التي 
والبحث  حت�سينها  و�سبل  تقدمها 
التجارب  ه����ذه  ن��ق��ل  اإم��ك��ان��ي��ة  يف 
ال�سارقة  م��ك��ت��ب��ات  يف  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
بو�سليبي:  اإمي��ان  وقالت  العامة.  
انطلقاً من  الزيارة  “جاءت هذه 
م�سادر  خمتلف  بتوفري  التزامنا 
مكتبية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  املعرفة 
اأعلى  اإىل  بها  والو�سول  متطورة، 
مفهوم  وتعزيز  التمّيز،  م�ستويات 
وتنمية  ال��ع��ام��ل��ني  ب���ني  الب���ت���ك���ار 
قدراتهم ومهاراتهم، وذلك متا�سياً 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  روؤي�����ة  م���ع 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ص 
املكتبات  ق��ط��اع  دع��م  اإىل  ال��رام��ي��ة 
وفق  بخدماته  والرت��ق��اء  ال��ع��ام��ة 

اأع��ل��ى امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة يف جمال 
عمل قطاع املكتبات«. 

العامة  ال�سارقة  مكتبات  وتوا�سل 
ال�سراتيجية،  ���س��راك��ات��ه��ا  ع���رب 
ثقافيًة  منظومًة  لتكون  جهودها 
م��ت��ك��ام��ل��ًة م��ن خ���لل ال��ع��م��ل على 

ون�سر  خدماتها  م�ستوى  حت�سني 
اأفراد املجتمع،  الثقايف بني  الوعي 
وت�سهيل  القراءة  على  وحتفيزهم 
م�سادر  خم��ت��ل��ف  اإىل  و���س��ول��ه��م 
تاريخ  ع���ل���ى  ل����لط����لع  امل���ع���رف���ة 

ال�سارقة العريق. 

•• ال�شارقة –الفجر:

الرحمانية  ���س��اح��ي��ة  جم��ل�����ص  ���س��ارك 
ال�سواحي  �����س����وؤون  ل����دائ����رة  ال���ت���اب���ع 
وال�����ق�����رى ب���ح���ك���وم���ة ال���������س����ارق����ة مع 
وهي  “بيئة”  للبيئة  ال�سارقة  �سركة 
احللول  تقدمي  جم��ال  يف  املتخ�س�سة 
البيئية يف املنطقة بتعزيز تعاونهما يف 
اإطلق م�سروع بيئي جديد ي�ستهدف 
مدينة  يف  الرحمانية  مناطق  اأه���ايل 
ال�����س��ارق��ة م���ن خ����لل ت��وف��ري حاوية 
للنفايات لكل منزل حتت عنوان لكل 
املبادرة  اإط���لق  بيت ح��اوي��ة . وج��رى 
يف مقر �ساحية الرحمانية يف مدينة 
املطرو�سي  اأح��م��د  بح�سور  ال�����س��ارق��ة 
الرحمانية   ���س��اح��ي��ة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
والأع���������������س�������اء ح���������س����ني ال����ب����ل����غ����وين 
وعبدالرحمن بن كرم وعاطف كراين 

املازمي  جمعه  جا�سم  ح�سور  بجانب 
الطلبة  اأم����ور  اأول���ي���اء  جمل�ص  رئ��ي�����ص 
ورا�سد  ال�سارقة  والطالبات يف مدينة 
ال�ست�ساري  املجل�ص  ع�سو  ال��ه��ن��اوي 
لإمارة ال�سارقة وعدد كبري من اأهايل 
ال�����س��اح��ي��ة ف��ي��م��ا ح�����س��ر م���ن �سركة 
الدين  للبيئة عبداهلل قطب  ال�سارقة 
مدير عمليات تنظيف مدينة ال�سارقة 
وفاطمة ال�سويدي من ال�سركة وعدد 
من كوادرها . وت�سكل مبادرة امل�سروع 
ان�سجاما  بيئة  �سركة  تطبقه  وال���ذي 
لتكون  ت�����س��ع��ى  وال����ت����ي  روؤي���ت���ه���ا  م����ع 
لل�سرق  البيئية  العا�سمة  ال�����س��ارق��ة  
الأو�سط كما باتت ال�سارقة اليوم ثالث 
ك��ل من  اإىل ج��ان��ب  ال��ع��امل  مدينة يف 
توظيف  على  تعمل  ونيويورك  لندن 
املتقدمة  التكنولوجيا  من  النوع  هذا 
يف جمال حاويات اإعادة التدوير بينما 

ت��ت�����س��در ال��ق��ائ��م��ة ب����اأن ت��ك��ون الأوىل 
عامليا . ومن �ساأن امل�سروع الذي جرى 

على  ي�سمل  اأن  تنفيذه  ع��ن  الإع����لن 
بالرحمانية  ت��ب��داأ  امل��راح��ل  م��ن  ع���دد 

حاويتني  ت��وزي��ع  ي��ت��م  ب��ح��ي��ث  الأوىل 
لكل منزل بهدف اإعادة التدوير وفرز 

بجمعها  بيئة  تقوم  اأن  على  املخلفات 
اأ�سبوعيا علوة  غ�سلها  بجانب  يوميا 

خملفات  جلمع  ح��اوي��ات  ت��وف��ري  على 
امل���ن���ازل وت��ق��دم��ه��ا بيئة  الأ����س���ج���ار يف 
وخدماتها  �سيا�ساتها  اإط��ار  يف  جمانا 
اإطلق  ب��داي��ة  يف   . ال�����س��ارق��ة  ملجتمع 
البلغوين  ح�������س���ن  رح������ب  امل���������س����روع 
الرحمانية  ���س��اح��ي��ة  جم��ل�����ص  ع�����س��و 
بجهودهم  م�سيدا  بيئة  �سركة  ب��وف��د 
وا�سراتيجية يف ت�سافر عملهم وفق 
روؤى بيئة  وجهودها امل�ستمرة لتقدمي 
يف  م�سبوقة  غ��ري  وخ��دم��ات  منتجات 
والنوعي  اجلديد  امل�سروع  هذا  تنفيذ 
ال�سمو  ���س��اح��ب  روؤى  م���ع  ان�����س��ج��ام��ا 
ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن حممد 
القا�سمي ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم 
ال�سارقة وذلك حلماية البيئة و�سمان 
ب��ع��ده��ا قدمت  م�����س��ت��ق��ب��ل م�����س��ت��دام. 
ف��اط��م��ة ال�����س��وي��دي م���ن ���س��رك��ة بيئة 
���س��رح��ا ح���ول اأه��م��ي��ة م�����س��روع توفري 

ل��ل��م��ن��ازل واأه��م��ي��ة ت�سافر  احل���اوي���ات 
املنزلية  امل���خ���ل���ف���ات  جل���م���ع  اجل����ه����ود 
واإعادة  جمعها  ت�سهل  حديثة  بطرق 
بعدها   . بيئة  خ��ط��ط  وف���ق  ت��دوي��ره��ا 
�سركة  الدين من  عبداهلل قطب  قدم 
اجلديدة  امل���ب���ادرة  ح���ول  ���س��رح��ا  بيئة 
لتعزيز  بيئة  روؤى  مع  تتكامل  والتي 
ال�ستدامة البيئة من خلل التوا�سل 
مع املواطنني وتوفري خدمات حديثة 
تعزيز  ل�����س��م��ان  وب���امل���ج���ان  وج���دي���دة 
اإىل  م�سريا  البيئة  اخلدمات  خمتلف 
بالتعاون مع  ي��ب��داأ  ال��ذي  امل�����س��روع  اأن 
يتمثل  ال��رح��م��ان��ي��ة  ���س��اح��ي��ة  جمل�ص 
خ�سراء  الأوىل  ح��اوي��ت��ني  ت��وف��ري  يف 
وال��ث��ان��ي��ة زرق�����اء ل��ك��ل م��ن��زل بجانب 
الأ�سجار  خم��ل��ف��ات  جل��م��ع  ح����اوي����ات 
امل��ن��ازل وف��ق خطط زمنية وعرب  م��ن 

مراحل للو�سول اإىل كافة املنازل.

•• ال�شارقة - الفجر:

يف  الداخلي  والتوا�سل  الإنتاجية  لتعزيز  روؤيتها  اإط��ار  يف    
بلدية  اأطلقت  العاملة  والأق�����س��ام  الإدارات  ب��ني  العمل  بيئة 
احل��م��ري��ة م��ب��ادرت��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة وال��ت��ي ا���س��ت��ه��دف��ت كوادرها 
املبادرة  تنظيم  على  وبا�سر  ب��ارد«  “ �سيفنا  بعنوان  العاملة 
ببلدية  املوؤ�س�سي  التفاعل  اإدارة  يف  العامة  ال��ع��لق��ات  ق�سم 
احلمرية والتي ت�ساف اإىل ر�سيد الهتمام باملوظف وتهيئة 
املبادرة يف  البيئة املحيطة له للعمل والإب��داع . ومتثل  �سبل 
ال�سعب والأق�سام  املوظفني يف خمتلف  بالتوا�سل مع  القيام 
���س��اع��ات العمل  ال��ب��اردة خ��لل  وت��وزي��ع املثلجات وامل��رط��ب��ات 

جت�سيدا لروؤية البلدية يف “عام الت�سامح” ولتعزيز اجلوانب 
اأو�ساط  يف  الإخ��اء  قيم  وتر�سيخ  البناء  بالتوا�سل  املرتبطة 
رئي�ص  املهريي  اأ�سماء  اأو�سحت  الإط���ار  ه��ذا  ويف  املوظفني. 
بارد”  “�سيفنا  املبادرة  باأن  بالبلدية  العامة  العلقات  ق�سم 
تاأتي �سمن مبادرات اإدارة التفاعل املوؤ�س�سي لإقامة الفعاليات 
واملبادرات التي من �ساأنها تعزيز و�سائج الروابط الوظيفية 
بالعمل، للإ�سهام يف تعزيز اإنتاجية املوظفني، وتنمية مفهوم 
ال�سعادة والإيجابية والولء الوظيفي يف بيئة العمل بالبلدية. 
من جهته اأ�ساد مبارك را�سد ال�سام�سي مدير بلدية احلمرية 
اإىل  لفتاً  بالبلدية  العامة  العلقات  لق�سم  امل��ب��ادرة  بتنفيذ 
املوظفني  م��ن  العمل  زم��لء  با�ستح�سان  قوبلت  امل��ب��ادرة  اأن 

املوؤ�س�سية  البيئة  من  وع��ززت  والأق�سام،  الإدارات  خمتلف  يف 
والإيجابية،  ال�سعادة  حتقيق  على  القائمة  النبيلة  وقيمها 
التي حتقق  الأع��م��ال  على خمتلف  املوظفني  ل��دور  وتقديراً 
املبادرات  هذه  اأن  اإىل  م�سرياً  الإ�سراتيجية.  البلدية  روؤي��ة 
نظراً  العمل،  بيئة  يف  والتميز  الإب���داع  من  تعزز  الوظيفية 
اإدخ��ال مفاهيم  املوظفني، من خلل  بني  والر�سا  للرتياح 
ال�سعادة املوؤ�س�سية واقعاً على عملهم بالبلدية، منوهاً اإىل اأن 
حتقيق التوازن الأمثل بني العمل واحلياة ال�سخ�سية واإيجاد 
ال��ع��وام��ل امل��ح��ف��زة ل�سمان ا���س��ت��م��راري��ة ال��ن��م��و وال��ت��ط��ور يف 
خمتلف الأعمال، مو�سحاً باأن املبادرات الوظيفية تعمل على 

توثيق العلقات بني املوظفني حتت مظلة اأ�سرة واحدة.

بلدية احلمرية تطلق مبادرتها» �سيفنا بارد « يف اإطار بيئتها الداخلية 

حتت عنوان لكل بيت حاوية

جمل�س �ساحية الرحمانية بالتعاون مع �سركة ال�سارقة للبيئة يطلقان م�سروع حاوية نفايات لكل منزل 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ذكرت م�سادر طبية يف راأ�ص اخليمة اأن الغالبية العظمى من العمال امل�سابني 
يف حادث تدهور احلافلة اأول اأم�ص متاثلوا ال�سفاء وغادروا امل�ست�سفى بينما 

يخ�سع اخرون للعلج .
وبح�سب ما اأفادت �سرطة راأ�ص اخليمة فقد اأ�سفر ،  حادث انحراف وتدهور 
راأ�ص  باإمارة  زايد  ال�سيخ حممد بن  �سارع  مفاجيء حلافلة تقل عمال على 
باإ�ساباتهما  متاأثرين  الآ�سيوية  اجلن�سية  من  �سخ�سني  وف��اة  عن  اخليمة 
البليغة  ب��ني  ت���راوح���ت م��ا  اأخ����رى  اإ���س��اب��ات   6 ن��ح��و  ، ع���لوة ع��ل��ى  البليغة 

واملتو�سطة ، فيما اأ�سيب نحو 23 �سخ�سا باإ�سابات و�سفت بالب�سيطة . 
من   - امل�ساعدة  العمالة  فئة  – م��ن  �سخ�سا   31 احلافلة  م��ن  على  وك��ان 
خمتلف الأعمار واجلن�سيات الآ�سيوية ، قبل  حادث انحرافها املفاجئ وقع 

ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهر اخلمي�ص .
عام  مدير  احلميدي  �سعيد  حممد  الدكتور  العميد  ق��ال   ، احل���ادث  وح��ول 
باأنه فور تلقي   ، راأ�ص اخليمة  العامة ل�سرطة  القيادة  املركزية يف  العمليات 
املرورية  ال��دوري��ات  �سارعت   ، العامة  بالقيادة  العمليات  غرفة  م��ن  ال��ب��لغ 
بالنتقال اإىل مكان احلادث املذكور ، بح�سوره وح�سور العميد اأحمد ال�سم 
لتنظيم حركة  الخت�سا�ص  و�سباط  وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارة  النقبي مدير 

املدين  وال��دف��اع  والإن��ق��اذ  الإ�سعاف  مركبات  مهمة  وت�سهيل  وامل���رور  ال�سري 
والإ�سعاف الوطني ، ومت التعامل مع احلادث على النحو املطلوب وبال�سرعة 
املمكنة بح�سور جهات الخت�سا�ص باإدارة املرور والدوريات – فرع التحقيق 
وتخطيط احلوادث - ، لفتاً باأن املعاينة الأولية قد اأ�سارت اإىل وفاة اثنني 
منهم متاأثرين باإ�ساباتهما البليغة ، فيما اأ�سيب الآخرين باإ�سابات متفاوتة 
اإىل  نقل اجلثتني  ، كما مت  ال��لزم  العلج  لتلقي  امل�ست�سفى  اإىل  نقلهم  ومت 
امل�ست�سفى متهيداً لت�سليمهما لذويهما لإمتام مرا�سم الدفن ح�سب الأ�سول 
ل�ستكمال  املخت�سة  اجل��ه��ات  اإىل  احل���ادث  ملف  نقل  ع��ن  ف�سًل   ، املتبعة 

الإجراءات القانونية اللزمة .

   واأو�سح مدير عام العمليات املركزية باأن احلافلة كانت تقل 33 �سخ�ساً مبا 
اأو  فيهم ال�سائق ، واأن مثل هذه احلوادث التي يكون طرفاً فيها احلافلت 
ال�ساحنات على حد ال�سواء دائماً ما توؤدي اإىل اأ�سرار ج�سيمة ووقوع اإ�سابات 
جيداً  النتباه  ���س��رورة  اإىل  ال�سائقني  داع��ي��اً   ، ال��وف��اة  ح��د  اإىل  ت�سل  بليغة 
للطريق وعدم الن�سغال بغريه والتاأكد من �سلحية الإطارات لل�ستخدام 
 ، م�ستمرة  ب�سورة  مركباتهم  �سيانة  و�سرورة  ال�سيف  فرة  خلل  خا�سة 
ودعاهم اإىل اللتزام التام بالتعليمات والتوجيهات واإتباع القواعد املرورية 
املعمول بها على م�ستوى الدولة جلعل الطرق اأكر اأمناً و�سلمة عرب حتمل 

للم�سئولية وقيادة مركباتهم ب�سورة اآمنة .

 بعد وفاة عاملني   

الغالبية العظمى من امل�سابني يف حادث احلافلة يتماثلون ال�سفاء ويغادرون امل�ست�سفى 

خالل زيارة �شملت اأبرز مكتبات الدولة 

»مكتبات ال�سارقة العامة« تطلع على التجربة ال�سنغافورية يف جمال اأنظمة املكتبات واملعلومات 

حم���م���د   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
م�سعود  ���س��دي��ق��ي  اب���راه���ي���م 
باك�ستان     ، ���س��دي��ق��ي  ار����س���د 
رقم  �سفره  ج��واز   - اجلن�سية 
من   )el5467172(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0509320132 

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / �ساروان �سينغ 
الهند     ، ���س��ي��ن��غ  ب���ال���وان���ت 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )r3027928( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

 0566140063

فقدان جواز �سفر

هاربريت   / امل���دع���و  ف��ق��د 
�سينغ ن�سيب �سينغ ، الهند   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )r9435381( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

 0566140063

فقدان جواز �سفر

امل����دع����و / ج���اج���راج  ف���ق���د 
الهند     ، �سينغ  ما�سه  �سينغ 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )R9437294( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0566140063

فقدان جواز �سفر

اريندير   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الهند     ، �سينغ  دي��دار  �سينغ 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )I4991819( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0566140063

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / هاربال �سينغ 
الهند     ، ���س��ي��ن��غ  ه��ارب��ان�����ص 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )R9411502( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0566140063

فقدان جواز �سفر

م�سعود  زي��ن��ب   / امل��دع��و  فقد 
�سديقي  ار�������س������اد  م�������س���ع���ود 
اجلن�سية  ب�����اك�����������س�����ت�����ان     ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )bd0875933(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0509320132    

فقدان جواز �سفر
ل���و فربيت  امل���دع���و /  ف��ق��د 
�سينغ بالديف �سينغ ، الهند   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )s4141316( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

 0566140063

فقدان جواز �سفر

�����س����واران  امل����دع����و /  ف���ق���د 
، الهند    �سينغ خمتار �سينغ 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )r6438686( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

 0566140063

فقدان جواز �سفر

امل����دع����و / راجن���ي���ت  ف���ق���د 
الهند     ، �سينغ  �سو�سا  �سينغ 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )P1104638( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0566140063

فقدان جواز �سفر

ن���اري���ن���در  امل����دع����و /  ف���ق���د 
الهند     ، �سينغ  ه��ريا  �سينغ 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )R5660190( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

 0566140063

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / اجن��ود �سينغ 
الهند     ، ���س��ي��ن��غ  ����س���اجن���ارا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )P7688452( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0566140063

فقدان جواز �سفر
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/معمل ام غافة للطابوق 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1115748 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل علي حممد علي النعيمي ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ورثة علي حممد علي �سامل النعيمي
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

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

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سغل الزياء ال�سرقية 

CN خلياطة ازياء ال�سيدات رخ�سة رقم:1119418 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة افتخار احمد رحمت اهلل  ١٠٠%

تعديل وكيل خدمات
ا�سافة �سعيد حممد ابراهيم احمد النعيمي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عتيق حممد �سامل م�سفر الظاهري

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

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

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

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

CN خلياطة ازياء ال�سيدات رخ�سة رقم:1119429 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة افتخار احمد رحمت اهلل  ١٠٠%

تعديل وكيل خدمات
ا�سافة �سعيد حممد ابراهيم احمد النعيمي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عتيق حممد �سامل م�سفر الظاهري

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

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

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

اإعــــــــــالن
�سييك  بي�سو  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�سيدات رخ�سة رقم:2626554 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مهره جابر �سعيد غالب الأحبابي ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ب�سرى �سعيد خلفان الكعبي
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

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

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1130829 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد دروي�ص �سويلم غريب البو�سعيدي ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد عو�ص �سالح عو�ص العامري
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

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

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13 

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

  CN 2566158:املطر لل�سيانة العامة رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/1427 تنفيذ مدين  
حمل  جمهول  طاحون  عطيه  حممد  اأ�سماء  ���س��ده/١-  املنفذ  اىل 
احمد  عبدالنا�سر  جمال  التنفيذ/اأحمد  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
اعله  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د  م�سطفى  
املنفذ به وقدره )٩4٩7.5( درهم اىل طالب  املبلغ  والزامك بدفع 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل ١5 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/1617 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ ���س��ده/١- ���س��ادي احمد اب��راه��ي��م اب��و ه��وا���ص  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة الروابي للألبان - �ص ذ م م  وميثله 
اإ�سماعيل ابراهيم اجلرمن - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية  / علي 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١6684٢.٢١( درهم 
بالت�سامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة وعنوانها : كرييتيف دامين�سنز خلدمات الن�سر و الطباعة )�ص.ذ.م.م.(
القيد  رق��م  حم��دودة.  م�سئولية  ذات  �سركة   : القانوين  ال�سكل   8٠7١١٢ الرخ�سة/  رق��م 
باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  : ١355٢47 مبوجب هذا  التجاري  بال�سجل 
قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحلل ال�سركة املذكورة اأعله وذلك مبوجب 
قرار اجلمعية العمومية لل�سركة بتاريخ ٢٠١٩/٠7/٠7 واملوثق لدي الكاتب العدل حتت 
للقيام  اأع��له  امل��ذك��ور  امل�سفي  وبتعيني   ٢٠١٩/٠7/٠7 بتاريخ   )٢٠١٩/١/١383٩٩ رق��م/ 
وعلى من  العدل.  الكاتب  لدي  املوثق  العمومية  قرار اجلمعية  ال�سركة ح�سب  بت�سفية 
لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – 
بور�سعيد – ت /٢٩55٢48 �ص ب/854٠ ، م�سطحبا معة كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية 

،وذلك خلل )45( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي وعنوانه : �سفيان الغا و�سركاه – حما�سبون قانونيون .
ا�سم ال�سركة وعنوانها : كرييتيف دامين�سنز خلدمات الن�سر و الطباعة )���ص.ذ.م.م.( رقم الرخ�سة / 
8٠7١١٢ العنوان: حمل رقم )٠4( ملك  عليا ابراهيم نا�سر الذيب ال علي - هور العنز. ال�سكل القانوين 
القيد بال�سجل التجاري : ١355٢47  مبوجب هذا تعلن دائرة  : �سركة ذات م�سئولية حم��دودة.  رقم 
املذكورة  ال�سركة  بانحلل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية 
اأعله وذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�سركة بتاريخ ٢٠١٩/٠7/٠7 واملوثق لدي الكاتب العدل 
للقيام  اأع���له  امل��ذك��ور  امل�سفي  وبتعيني  بتاريخ ٠7/٢٠١٩/٠7     - امل����ح����رر٢٠١٩/١/١383٩٩  رق��م  حت��ت 
بت�سفية ال�سركة ح�سب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل.  وعلى من لديه اأي اعرا�ص 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعيني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�سعيد – مكتب رقم/٢٠4 – 
الطابق الثاين - بناية الغامن اجلديدة – ت: ٢٩55٢48 – �ص ب : 854٠ م�سطحبا معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن .
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية



السبت    13   يوليو    2019  م   -   العـدد  12680  
Saturday   13   July   2019  -  Issue No   12680

07

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  �سعادة  م��ن  بتوجيهات 
املعهد  عقد  دب��ي،  ل�سرطة  ال��ع��ام  القائد  امل���ري، 
املروري يف الإدارة العامة للمرور ور�سة تدريبية 
املوؤ�س�سات  خمتلف  م��ن  الأم���ن  ح��را���ص  مل�سريف 
وال�سركات، وذلك يف اإطار م�ساعدتهم على حل 
امل�سائل املرورية التي تواجههم يف مقر عملهم.

وقال العقيد جمعة بن �سويدان، مدير الإدارة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��رور ب��ال��وك��ال��ة، اإن امل�����س��ارك��ني يف 
تدربوا  �سخ�ساً،   91 عددهم  والبالغ  الور�سة 
اأمن  ال��ت��ي يحتاجها رج���ل  امل���ه���ارات  اأه���م  ع��ل��ى 
املرور يف الطريق، كمعرفة اأنواع احلوادث التي 
ميكن وقوعها يف حرم املوؤ�س�سة وكيفية التعامل 
م��ع��ه��ا، وط����رق ت��خ��ط��ي��ط احل������وادث امل���روري���ة، 

الب�سيطة  امل���روري���ة  ت��ق��اري��ر احل����وادث  واإع�����داد 
دبي  ل�سرطة  ال��ذك��ي  التطبيق  ا���س��ت��خ��دام  ع��رب 
اإىل معرفة  بالإ�سافة  �سرطة”،  كلنا  “برنامج 
اأكر املخالفات املرورية التي تت�سبب يف عرقلة 
حركة ال�سري وطرق التعامل معها، والعلمات 
والإر�سادات املرورية ومعانيها، واأنواع الت�ساريح 

لأ�سحاب الهمم.
املنت�سبني  اأن  ���س��وي��دان  ب���ن  ال��ع��ق��ي��د  واأو����س���ح 
التي  امل��روري��ة  املخالفات  من  ع��دد  اإىل  تعرفوا 
والطرق  املوؤ�س�سات،  تلك  مرتادي  يرتكبها  قد 
ال�سحيحة يف التعامل معها، ومن ذلك عرقلة 
ح��رك��ة ال�����س��ري، وال���وق���وف خ��ل��ف امل��رك��ب��ات مما 
يعوق حتركها، واإيقاف املركبات على الأر�سفة، 
بعلمات  املركبات  �سائقي  التزام  ع��دم  وكذلك 
واإر���س��ادات امل��رور، ووق��وف املركبات يف الأماكن 

املخ�س�سة لذوي الحتياجات اخلا�سة، م�سيفا 
طرق  ح��ول  �سرحا  ك��ذل��ك  ت�سمنت  ال���دورة  اأن 
يف  �سرطة”  “كلنا  ال��ذك��ي  التطبيق  ا�ستخدام 
وطرق  الب�سيطة،  امل��روري��ة  احل���وادث  تخطيط 

ت�سوير املركبات املت�سببة يف احلادث.
واأ����س���ار ال��ع��ق��ي��د ج��م��ع��ة ب���ن ����س���وي���دان، اإىل اأن 
الور�سة ا�ستفاد منها )91( �سخ�ساً من خمتلف 
 )31( منهم  اخل��ا���س��ة،  وال�����س��رك��ات  املوؤ�س�سات 
للت�سوق  دي��رة  �سنر  �سيتي  مركز  من  �سخ�ساً 
�سنر،  ���س��ي��ت��ي  م�����ردف  م���ن  ���س��خ�����س��ا  و)20( 
ريجن�سي،  ح��ي��اة  ف��ن��دق  م��ن  �سخ�سا  و)12( 
اأ���س��خ��ا���ص يف كل  يف ح��ني ا���س��ت��ف��اد ن��ح��و )10( 
وم��رك��ز جيم�ص  للت�سوق،  ب��رج��م��ان  م��رك��ز  م��ن 
اأرابيان  م��رك��ز  م��ن  اأ���س��خ��ا���ص  م��رب��ول، و)8( 

�سنر للت�سوق.

•• دبي-الفجر:

 يف اإطار حر�سها على اإ�سراك املعنيني 
اإىل  وال�ستماع  خدماتها  تطوير  يف 
كّرمت هيئة  اأفكارهم وملحظاتهم، 
متعامًل   18 دب����ي  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء 
ت���ق���دم���وا ب���اق���راح���ات م��ب��ت��ك��رة من 
املوحدة  الق����راح����ات  ب���واب���ة  خ���لل 

حلكومة دبي.
الطاير،  �سعيد حممد  �سعادة:  واأ�ساد 
التنفيذي  الرئي�ص  امل��ن��ت��دب  الع�سو 
بالأفكار  دب���ي،  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
املتعاملون،  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة 
الق������راح������ات  ب�����واب�����ة  اأن  م������وؤك������داً 
دبي  حلكومة  امل��وح��دة  الإل��ك��رون��ي��ة 

تعك�ص اهتمام حكومة دبي بالتوا�سل 
اإىل  وال������س�����ت�����م�����اع  اجل����م����ه����ور  م������ع 
والعمل  وملحظاتهم  مقرحاتهم 
تطوير  خطط  �سمن  اإدراج���ه���ا  على 
واإر���س��اء منوذج  اخل��دم��ات احلكومية 
ع��امل��ي ي��وؤك��د مكانة دب��ي وري��ادت��ه��ا يف 
ت��ق��دمي اخل��دم��ات احلكومية  جم��ال 

املتميزة.
“يف هيئة  واأ����س���اف ���س��ع��ادة ال��ط��اي��ر: 
كهرباء ومياه دبي، نعترب ملحظات 
وركائز  ���س��روري��ة  اأدوات  املتعاملني 
مهمة ن�ستند اإليها يف عملية التطوير 
والتح�سني امل�ستمر خلدماتنا وحتقيق 
والتميز  اجل�����ودة  م�����س��ت��وي��ات  اأع���ل���ى 
يف ج��م��ي��ع جم����الت ع��م��ل��ن��ا، يف اإط���ار 

 2021 دبي  خطة  لتحقيق  جهودنا 
التي تهدف اإىل اأن تكون حكومة دبي 
يف  ومبدعة  و�سباقة  ومتميزة  رائ��دة 
املتعاملني  وتوقعات  احتياجات  تلبية 
تكون  اأن  يف  الهيئة  وروؤي��ة  واملجتمع، 
م�ستدامة  ع���امل���ي���اً  رائ������دة  م��وؤ���س�����س��ة 
رة. ونحر�ص على ال�ستماع اإىل  وُمبتكيِ
مبا  املعنيني  وملحظات  واآراء  اأفكار 
واأفراد  وال�سركاء،  املتعاملني  يف ذلك 
املجتمع بهدف ترجمتها اإىل خدمات 
ومبادرات تتوافق واحتياجاتهم. وقد 
التو�سل  يف  امللحظات  هذه  �ساعدت 
مبتكرة  وخ�����دم�����ات  م�����ب�����ادرات  اإىل 
و�ساهمت  املتعاملني  توقعات  تخطت 

يف حتقيق �سعادتهم«.

ب���ن حيدر،  وق����ال امل��ه��ن��د���ص م�����روان 
لقطاع  للرئي�ص  التنفيذي  ال��ن��ائ��ب 
كهرباء  هيئة  يف  وامل�ستقبل  البتكار 
على  الهيئة  “حتر�ص  دب���ي:  وم��ي��اه 
التي  املبتكرة  الأف��ك��ار  من  ال�ستفادة 
املن�سات  خم��ت��ل��ف  ع���رب  اإل���ي���ه���ا  ت����رد 
باأهمية  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ق��ي��ادة  م��ن  اإمي���ان���اً 
عملية  يف  امل��ع��ن��ي��ني  م���ع  ال���ت���وا����س���ل 
ورفع  امل�ستمر  والتح�سني  التطوير 
م�����س��ت��وى ال�������س���ع���ادة ع����ن اخل���دم���ات 
اأف�سل  احل��ك��وم��ي��ة و���س��م��ان حت��ق��ي��ق 
النتائج. وتوؤكد الأفكار املبتكرة التي 
تقدم بها متعاملو الهيئة رغبتهم يف 
اأن يكونوا جزءاً من عملية التطوير 
يف  �سيما  ل  الهيئة  عمل  قطاعات  يف 

والنظيفة  املتجددة  الطاقة  جمالت 
والبتكار«. 

جوائز  للمتعاملني  الهيئة  وق��دم��ت 
قيمة ت�سمنت جوائز نقدية وق�سائم 
���س��رائ��ي��ة وخ�����س��وم��ات ح�����س��ري��ة من 
ديوا”  “متجر  �سمن  الهيئة  �سركاء 
وخ�سومات  ع���رو����س���اً  ي���وف���ر  ال�����ذي 
ح�������س���ري���ة مل���ت���ع���ام���ل���ي ال���ه���ي���ئ���ة عرب 

قائمة  ت�����س��م��ن��ت  ال���ذك���ي.  تطبيقها 
ال���������س����رك����ات ال����ت����ي ق����دم����ت ج���وائ���ز 
“اإعمار”  جم��م��وع��ة  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني: 
على  ح�سرية  عرو�ساً  قدمت  والتي 
كيدزانيا، ودبي اأكواريوم، وحلبة دبي 
للتزلج، وديغ اإت )Dig it(، ومنتزه 
ال��واق��ع الف��را���س��ي. كما مت تقدمي 
“كارفور”  م��ن  ح�سرية  خ�سومات 

و”الحتاد  مول”  اأوت���ل���ي���ت  و”دبي 
ال������ت������داوي  و”مركز  للتاأمني” 
الطبي” و”عيادة فر�ساي للأ�سنان” 
و”فيتني�ص 360” و”جولدز جيم” 

و”ملت كافيه«.
والأفكار  الق��راح��ات  تقدمي  ميكن 
وم��ي��اه دبي  ك��ه��رب��اء  بهيئة  اخل��ا���س��ة 
الإلكرونية  القراحات  بوابة  عرب 

https://( دبي  حلكومة  املوحدة 
esuggest .dubai .gov .
يف  خم��ت�����س��ة  جل���ن���ة  وت����ت����وىل   ،)ae
وملحظات  اأف���ك���ار  درا����س���ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
يف  باملبا�سرة  ال��ق��رار  وات��خ��اذ  املعنيني 
تنفيذها اأو حتويلها للجهات املخت�سة 
الأخرى، اأو للإدارات الداخلية ملزيد 

من الدرا�سة. 

اإحلاق النزلء بدورات يف اللغة

املوؤ�س�سات العقابية تكرم الرابطة الثقافية الفرن�سية على تعاونهما امل�سرتك
•• دبي-الفجر:

العامة  الإدارة  مدير  ال�سمايل  حممد  علي  العميد  ك��رم 
ال�سيد  العقابية والإ�سلحية يف �سرطة دبي،  للموؤ�س�سات 
برينارد فرانتيدو املدير العام للرابطة الثقافية الفرن�سية، 
وال�سيدة فيو�ستني بونت مدير اإدارة اللغة، وال�سيد اأ�سامة 
ال�سما مدير اإدارة الفعاليات الثقافية، وذلك جلهودهم يف 
تاأهيل النزلء يف جمال اللغات، حيث التحقوا بدورات يف 

اللغة الفرن�سية يف املوؤ�س�سات العقابية، والتي تاأتي �سمن 
مبادرات الرابطة واملوؤ�س�سات العقابية يف عام الت�سامح.

و�سكر العميد ال�سمايل الرابطة الثقافية الفرن�سية على 
املوؤ�س�سات  ل��ن��زلء  الفرن�سية  ال��ل��غ��ة  تعليم  يف  ج��ه��وده��م 
الطرفني،  ب��ني  جتمع  التي  بال�سراكة  م�سيداً  العقابية، 
تاأهيل  على  دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  حر�ص  وموؤكدا 
وت��دري��ب ال��ن��زلء م��ن خ���لل خ��ط��ط وب��رام��ج تطويرية 
التاأهيل والإ�سلح، وذلك بالتعاون  ودورات تدعم عملية 

مع �سركائها ال�سراتيجيني.
للموؤ�س�سات  العامة  الإدارة  اأن  ال�سمايل  العميد  واأو���س��ح 
للنزيل  الإم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  على  العقابية حت��ر���ص 
ل�ستغلل طاقته، فيتم اإحلاقه بربامج تعليمية وتدريبية 
مهارات  اإك�سابه  يف  ي�ساهم  مب��ا  امل��ج��الت،  م��ن  العديد  يف 
فرة  انق�ساء  بعد  م�ستقبل  للعمل  اأك��رب  فر�ص  ومنحه 
املجتمع،  يف  انخراطه  اإع��ادة  عملية  وت�سهيل  حمكوميته، 

ليتمكن من اإعالة نف�سه واأ�سرته.

هيئة كهرباء ومياه دبي تكرم 18 متعاماًل على اقرتاحاتهم املبتكرة

•• ال�شارقة –الفجر:

للقراآن  ال�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة  اأط��ل��ق��ت 
ال��ن��ب��وي��ة  دورتها  ال���ك���رمي وال�����س��ن��ة 
“نور  عنوان  حتت  الثانية  ال�سيفية 
تتوا�سل  وال��ت��ي  بالقراآن”  �سيفك 
ع���ل���ى م������دى ����س���ه���ري���ن يف ال���ف���رة 
ال�سباحية للطلبة والطالبات خلل 

عطلتهم ال�سيفية .
اأهم  اإح���دى  ال�سيفية  ال���دورة  وتعد 
اإىل  وال��رام��ي��ة  للموؤ�س�سة  ال��ربام��ج 
الأجيال  رب���ط  يف  اأه��داف��ه��ا  حتقيق 
حفظ  وتعليمهم  ال��ك��رمي  ب��ال��ق��راآن 

القراآن الكرمي واأحكامه.
 وانطلقت ال��دورة يف عدد كبري من 
واملنطقة  ال�سارقة  مدينة  م�ساجد 
واحلمرية  وال���و����س���ط���ى  ال�����س��رق��ي��ة 
يف  وطالبة  طالبا   800 مب�ساركة 
اللتحاق  على  الكبري  الإق��ب��ال  ظ��ل 
بالدورة والتي تكثف لتحفيظ لقراآن 
الكرمي ومتكني امل�ساركني من تلوة 

القراآن الكرمي .
موؤ�س�سة  اأط��ل��ق��ت  ال�����س��دد  ه���ذا  ويف 
وال�سنة  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  ال�����س��ارق��ة 
ال��ن��ب��وي��ة خ��ط��ت��ني ل��ل��ح��ف��ظ يف هذه 
ال������دورة ح��ي��ث ي��ت�����س��ن��ى ل��ل��ط��ال��ب اأو 

حفظ  منهج  بني  الختيار  الطالبة 
ج��زء ع��ّم و���س��ورة ال��ف��احت��ة اأو منهج 
اأمت حفظ  مل���ن  وت����ب����ارك  ع����ّم  ج����زء 
جزء عّم يف الدورة ال�سابقة، على اأن 
ت�ستمر هذه الدورة ال�سيفية �سنوياً 
القراآن  حفظ  الطالب  يتم  اأن  اإىل 

الكرمي كامًل .
وحت���ق���ق ال��������دورة روؤي�������ة ن���وع���ي���ة يف 
م�����س��اع��دة ال��ط��ل��ب��ة يف ه����ذه ال����دورة 
ي�ستطيعون  ل  مم����ن  ال�����س��ي��ف��ي��ة 
الل�����ت�����زام ال���ي���وم���ي خ�����لل اأوق������ات 
الدرا�سة العادية يف حلقات املوؤ�س�سة.

ال�سيفية من خلل  ال��دورة  وت�سكل 

انت�سار حلقاتها يف الفرة ال�سباحية 
واملرددين  ل��ل��م�����س��ارك��ني  ال��ف��ر���س��ة 

وا�ستثمار  ل��ل��ح��ف��ظ  خ���ط���ة  و����س���ع 
يف  ال�سيفية  عطلتهم  يف  اأوق��ات��ه��م 

القراآن  حلقات  على  وال��ردد  حفظ 
الكرمي  .

مب�شاركة اأكرث من 91 �شخ�شًا 

مرور دبي تنظم ور�سة تدريبية حول اإعداد تقارير احلوادث الب�سيطة

موؤ�س�سة ال�سارقة للقراآن الكرمي تطلق الدورة ال�سيفية »نور �سيفك بالقراآن« العدد 12680 بتاريخ 2019/07/13

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/1306 ا�شتئناف عمايل      
اىل امل�ستاأنف �سده/١-جرين مودلينج للمقاولت - �ص ذ م م جمهول 
عبداحلميد  الدين  �سلح  امل�ستاأنف/احمد  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
عو�ص - وميثله / حممد �سالح حممد احمد الهاجري - قد ا�ستاأنف 
 ٢٠١٩/5/8 ب��ت��اري��خ   ٢٠١8/١١453 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  احل��ك��م 
وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ص املوافق ٢٠١٩/7/١8 ال�ساعة ١١.٠٠ 
�سباحا  بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

فقد املدعو / جوريندر �سينغ 
الهند     ، �سينغ  ه���ار����س���اران 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )R7906139( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0566140063

فقدان جواز �سفر
جوربريت   / امل���دع���و  ف��ق��د 
�سينغ ماجنال �سينغ ، الهند   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )M1539358( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0566140063

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و/ حم��م��د عارف 
باك�ستان   ، حم����م����د  واىل 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)1987992(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعر 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
امل�����دع�����و/ ج����م����ال على  ف���ق���د 
م�سر   ، ال���دغ���ي���دى  ال�����س��ي��د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)7898032(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعر 
مركز  اق�������رب  او  امل�������س���ري���ة 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو/ �سهيله اجلابي ، 
املغرب اجلن�سية جواز �سفره 
 )VB9506503( رقم 
عليه  ي���ع���ر  ي���رج���ى مم����ن 
املغربية  بال�سفارة  ت�سليمه 
�سرطة  م����رك����ز  اق�������رب  او 

بالمارات.

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
�سادق رحمت على ، الهند   
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )j9583112( رق����م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0566140063

فقدان جواز �سفر

جور�سيواك   / امل��دع��و  فقد 
�سينغ كولديب �سينغ ، الهند   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )S3930758( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0566140063

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / فيجاى كومار 
الهند     ، ���س��ي��ن��غ  م���اجن���ي���ت 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )R0756861( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0566140063

فقدان جواز �سفر
ب�����رام�����ود   / امل������دع������و  ف����ق����د 
راده�سيام  ت���ي���وارى  ك���وم���ار 
الهند   اجلن�سية   ، ت��ي��وارى 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )N4930628(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0566140063 

فقدان جواز �سفر
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تقرير مدققي احل�شابات امل�شتقلني اىل حملة ا�شهم كي ئي ب هانا بنك فرع اأبوظبي

بيان املركز املايل كما بتاريخ 31 دي�شمرب 2018
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بيان الدخل ال�شامل عن ال�شنة املنتهية 31 دي�شمرب 2018

بيان التدفقات النقدية عن ال�شنة املنتهية 31 دي�شمرب 2018

بيان التغريات يف حقوق امللكية عن ال�شنة املنتهية 31 دي�شمرب 2018
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 ك�ي ئ�ي ب�ي ه�ان�ا بن�ك ف�رع اأب�وظبي

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/613  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه /١-دبي اخلليج للعقارات - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/في�سل �سهيل املا�ص حممد الظاهري - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بف�سخ التفاقيتني بني املدعي واملدعي عليها الأوىل والزام املدعي عليهما 
بالت�سامن مببلغ وقدره )866.5٩٢ درهم( والفائدة ١٢% من تاريخ املطالبة وحتى 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   ٢5٠.٠٠٠( وق���دره  مببلغ  والتعوي�ص  ال�سداد  مت��ام 
ال�ساعة  املوافق  ٢3/7/٢٠١٩   الثلثاء   يوم  لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب 
١١.٠٠ �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/2538 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / ١-برايت لين للتجارة العامة - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ ايبكو للزيوت )فرع( �سركة ايبكو للم�ساريع - ذ م م وميثله / علي 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - احلمادي  حممد  ابراهيم 
املدعي عليها مببلغ وقدره )47.٠٠٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.C.14 جل�سة يوم الثلثاء  املوافق ٢٠١٩/7/١6 ال�ساعة 8.3٠ �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/40 عقاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / ١-انتغرايتد توبولرز & اويلفيلد �سبليز - �ص م ح  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ �سركة تطوير جممع دبي لل�ستثمار ذ م م وميثله / ح�سن جمعه 
اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الرئي�سي  حممد  ح�سن 
ايجار الر�ص رقم )5٩8 - 46٩( الكائن مبجمع دبي لل�ستثمار والزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )3٠6.875.33 درهم( وما ي�ستجد من ايجارات ور�سوم خدمات و�سرائب من تاريخ 
املطالبة  تاريخ  من   %١٢ والفائدة  والر�سوم  الفعلي  الأخ��لء  تاريخ  وحتى   ٢٠١8/٩/١٠
لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة.     واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  وال��زام  التام  ال�سداد  وحتى 
فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ص   8.3٠ ال�ساعة    ٢٠١٩/7/١8 املوافق   اخلمي�ص   يوم 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/2575 جتاري جزئي                 

م  م  ذ  �ص   - للتجارة  ٢-جلوترا  امل��ح��دودة   للمعادن  ١-الهند�سة   / عليه  املدعي  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سنع املورد للطباعة والإعلن - ذ م م -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن او الت�سامم 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   ١76.٩٩٢( وق���دره  مببلغ 
القانونية بواقع ١٢% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
Ch1.C.13 لذا  يوم اخلمي�ص  املوافق  ٢٠١٩/7/١8  ال�ساعة 8.3٠ �ص بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2047 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١-اإنوف 8 اإنريرز - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/برو تات�ص ل�سناعة الأث��اث - �ص ذ م م وميثله / 
الإبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   - احلمادي  علي  �سلطان  عبداهلل  �سامل 
 )٢78٢46( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  اعلنكم   ٢٠١٩/3/١٠ بتاريخ 
درهم باأداء الدين خلل ١5 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار رقم 
5٠١ الكائن مبنطقة الثنية الأوىل ورقم الر�ص 74 ا�سم املبنى )كايان 
قانون   ٢٩5 باملادة  عمل  املزايدة  بطريق  عليه  املحجوز  �سنر(  بيزن�ص 

الإجراءات املدنية. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/2738   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١- راخي كوبا لكري�سنا بهاتيا  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف الهلل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله / 
نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املنفذ به وقدره )44١43.7( درهم  املبلغ  املذكورة اعله والزامك بدفع 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/2737 تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  ال�سعدي   ابراهيم  احمد  عبداحلي  �سده/١-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف الهلل - �ص م ع وميثله / نا�سر 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�سام�سي  ج��اب��ر  �سليمان  حمد 
وق��دره )٢773٩٢4.8٢(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/2171   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١- �سارة حممد اأمني احمد حممد فلكناز جمهول 
 حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/الرواد للأوراق املالية -�ص ذ م م

بدفع  والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )3374468.3١( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
يوما من   ١5 املذكور خلل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/2265   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/١- اأم����رية حم��م��د اأم���ني فلكناز جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ الرواد للأوراق املالية - �ص ذ م م قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )83443٩.5١( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/2594 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١- اإيتزا بيتزا  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ال�سركة املتحدة لتاأجري ال�سيارات فرع من وايف للنقل )ذ م 
اأق��ام عليك الدعوى  م( وميثله / �سلح ح�سن حممد مبا�سري  قد 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )٢55584(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/2677   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/١- �سركة مبينا للتجارة العامة -ذ م م  ٢- حممد ر�سا �سم�ص 
 اله ايزدبني / عن نف�سه وب�سفته مديرا ل�سركة مبينا للتجارة العامة -ذ م م
)الفرع  اي���ران  ���س��ادرات  بنك  التنفيذ/  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
الرئي�سي( وميثله / احمد علي مفتاح �سالح الزعابي  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١٠3٠٩653.56( 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل ١5  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/649 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١- النجمة املا�سية للتجارة العامة - �ص ذ م م ٢-الهلل املا�سي 
للتجارة العامة - �ص ذ م م 3- ديليب كومار لل �ساند 4-بوجا بارواين 5- النجمة 
املا�سية للتجارة العامة - فرع - �ص ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع وميثله / موزة عبيد ربيع اخلظر 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بالت�سامن بدفع  - قد 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )١3375868.78( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الإدارة  على  عقوبات  اخلمي�ص  الأمريكية  املتحدة  الوليات  فر�ست 
مقتل  ق�سية  ب�سبب  فنزويل  يف  الع�سكرية  لل�ستخبارات  العامة 

نقيب البحرية رفائيل اأكو�ستا اأريبالو اأثناء احتجازه.
“العتقال  بيان  �ستيفن منو�سني يف  الأمريكي  وزي��ر اخلزانة  واأك��د 
غري  كان  اأكو�ستا  رفائيل  للنقيب  املاأ�ساوي  والقتل  �سيا�سية  لدوافع 

مربر وغري مقبول«.
غري  املعاملة  بوقف  ملتزمة  اخل��زان��ة  “وزارة  اأن  منو�سني  واأو���س��ح 
الإن�سانية من نظام الرئي�ص ال�سابق “نيكول�ص” مادورو للمعار�سني 
ال�سيا�سيني واملدنيني الأبرياء وعنا�سر اجلي�ص يف جهود للق�ساء على 
التمرد«.ودائماً ما تطلق اإدارة الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب، على 
اأو تطلق  ال�سابق”  “الرئي�ص  م��ادورو  نيكول�ص  الفنزويلي  الرئي�ص 
على حكومته “النظام ال�سابق” لأنها تعترب الزعيم املعار�ص خوان 

غوايدو املعرف به من 54 دولة رئي�ساً �سرعياً لفنزويل.
امل��ف��رو���س��ة م��ن وزارة اخل��زان��ة، جتمد جميع  ال��ع��ق��وب��ات  ومب��وج��ب 
ممتلكات الإدارة العامة لل�ستخبارات الع�سكرية امل�سادة الفنزويلية 
اأي  مع  مالية  معاملت  اإج���راء  من  ومتنع  الأمريكية  الأرا���س��ي  يف 
 29 يف  الفنزويلية  احلكومة  امل��ت��ح��دة.واأك��دت  ال��ولي��ات  يف  �سخ�ص 
يف  ت��واج��ده  اأث��ن��اء  اريبالو  اكو�ستا  مقتل  املا�سي  يونيو”حزيران” 
رقابة م�سوؤولني من الإدارة العام لل�ستخبارات الع�سكرية امل�سادة يف 

فنزويل حيث اتهمته بالتورط يف موؤامرة للإطاحة مبادورو.

اأحد  تعيني  على  عزمه  بول�سونارو  جاير  الربازيلي  الرئي�ص  ك�سف 
الرئي�ص  املتحدة.وقال  الوليات  يف  �سفرًيا  اإدواردو،  الثلثة،  اأبنائه 
اليميني املتطّرف على هام�ص احتفال ر�سمي يف برازيليا اإّن اإدواردو 
“الرئي�ص  لأولد  “�سديق  ه��و  ن��ائ��ب،  من�سب  ح��ال��ًي��ا  ي�سغل  ال���ذي 
ويتحّدث الإنكليزية والإ�سبانية، ولديه  الأمريكي دونالد ترامب”، 
خربة وا�سعة جًدا يف العامل. براأيي، مُيكن اأن يكون ال�سخ�ص املنا�سب، 
اأّن  اإىل  اأ�سار  اأّن��ه  وا�سنطن«.غري  بالعمل يف  الهتمام  ومُيكنه متاما 
النيابة،  مهمات  عن  التخّلي  عليه  �سيكون  ال��ذي  لبنه  يعود  القرار 
قبل اأن يتمّكن من اللتحاق باملن�سب بوا�سنطن. كذلك فاإّن تعيينه 
ال�سيوخ.واإدواردو  جمل�ص  موافقة  ينال  اأن  يجب  اجلديد  باملن�سب 
الرئي�ص  اأب��ن��اء  اأ�سغر  وه��و  والثلثني  اخلام�سة  البالغ  بول�سونارو 
اإّنه مل يتلّق حتى الآن  الثلثة املنخرطني جميعهم بال�سيا�سة، قال 
مقرًحا ر�سمًيا يف هذا ال�ّسياق، مو�سًحا “اإذا ما كّلفني الرئي�ص بهذه 
النيابة.ورافق  مهّمات  من  لل�ستقالة”  م�ستعًدا  ف�ساأكون  املهّمة 
ا خلل الزيارة  اإدواردو والده خلل رحلت خارجّية عّدة، خ�سو�سً
الر�سمّية اإىل الوليات املتحدة. و�سارك مع والده بالجتماع اخلا�ّص 

مع ترامب يف املكتب البي�سوي بالبيت الأبي�ص.

اأعلنت ال�سرطة يف نيجرييا اأن 38 من اأن�سار زعيم معتقل اتهموا 
ر�سميا بارتكاب اأعمال عنف يف مواجهات مع قوات الأمن يف العا�سمة 

اأبوجا.
اأع�سائها  م��ن  اث��ن��ني  قتلت  ال�����س��رط��ة  اأن  نيجرييا  ح��رك��ة  واأع��ل��ن��ت 

بالر�سا�ص خلل تظاهرة اأمام الربملان يف اأبوجا.
وتوؤكد ال�سرطة اأن قواتها ا�ستخدمت “حدا اأدنى من القوة لتفريق 
املحتجني”، م�سرية اإىل اأن اثنني من عنا�سرها اأ�سيبا بالر�سا�ص يف 
لوكالة  مانزاه  اأجنوغوري  ال�سرطة  با�سم  الناطق  قدميهما.و�سرح 
اتهموا  العنف  اأعمال  خلل  اأوقفوا  متظاهرا   38 اأن  بر�ص  فران�ص 
النظر  موؤهلة  خمتلفة  حماكم  ثلث  اأن  مو�سحا  اخلمي�ص،  ر�سميا 
اأن  يف هذه الق�سية.وتفيد وثيقة اطلعت عليها وكالة فران�ص بر�ص 
التهامات املوجهة اإليهم هي خ�سو�سا امل�ساركة يف اأعمال �سغب وحيازة 
اأ�سلحة قاتلة وارتكاب اعتداءات واأعمال ت�سبب ال�سرر لغريهم. ومت 

الإفراج عن 28 متهما بكفالة بينما بقي ع�سرة معتقلني.

عوا�شم

وا�سنطن

اأبوجا

برازيليا

اإيران تدعو بريطانيا
 لالإفراج عن ناقلتها 

•• دبي-رويرتز:

دعا املتحدث با�سم وزارة اخلارجية الإيرانية عبا�ص مو�سوي بريطانيا للإفراج 
الفوري عن الناقلة النفطية العملقة التي احتجزها م�ساة البحرية امللكية 
الربيطانية الأ�سبوع املا�سي لل�ستباه يف انتهاكها عقوبات اأوروبية بنقل النفط 
اإىل �سوريا.وزعم مو�سوي لوكالة اجلمهورية الإيرانية للأنباء  قائًل: “هذه 
�سليمة...  لي�ست  القانونية للحتجاز  الذرائع  ولها عواقب...  لعبة خطرية 
الإفراج عن الناقلة يف م�سلحة جميع الدول... على القوى اخلارجية مغادرة 
املنطقة لأن اإيران والدول الإقليمية الأخرى قادرة على �سمان اأمن املنطقة«.

وحذرت اإيران من الرد باملثل اإذا مل تفرج بريطانيا عن الناقلة.
ناقلة  ط��ري��ق  اع��را���ص  ح��اول��ت  اإي��ران��ي��ة  �سفن  ث��لث  اإن  بريطانيا  وق��ال��ت 
ال�سرق  نفط  ع��ربه  يتدفق  ال��ذي  ه��رم��ز،  ع��رب م�سيق  كانت مت��ر  بريطانية 
الأو�سط اإىل العامل، لكنها تراجعت عندما واجهتها �سفينة حربية بريطانية.

ونفت اإيران اأن تكون �سفنها قامت بذلك.وزادت التوترات بني اإيران والغرب 
الإيرانية  ال�سفن  اإن  لندن  وقالت  الإيرانية  الناقلة  احتجاز  من  اأ�سبوع  بعد 
�سركة  تديرها  التي  هرييتدج،  بريتي�ص  الربيطانية  ال�سفينة  من  اقربت 
العربية.واتهم  اإي��ران و�سبه اجلزيرة  النفطية، يف م�سيق هرمز بني  بي.بي 
وقال  اأمريكي.  �سغط  حتت  الإيرانية  الناقلة  باحتجاز  بريطانيا  مو�سوي 
لوكالة اجلمهورية الإيرانية “مثل هذه الإجراءات غري القانونية قد تزيد 
املواجهة  تزايدت فيه حدة  الإيرانية يف وقت  الناقلة  .وياأتي احتجاز  التوتر 
بني اإيران والوليات املتحدة على مدى الأ�سابيع الأخرية. ودفعت وا�سنطن 

اأي�سا بقوات اإ�سافية للمنطقة للت�سدي ملا ت�سفها باأنها تهديدات اإيرانية.
ا�ستعدادها لإج���راء حم��ادث��ات مع  م���رارا ع��ن  اإي���ران  “عربت  وق��ال مو�سوي 

جريانها حلل النزاعات«.

عائالت فل�شطينية تعي�س معزولة عن حميطها

حياة اجلحيم ب�سبب اجلدار العن�سري يف ال�سفة الغربية

حتقيق اأممي بقتلى حرب الفلبني على املخدرات 

ل رو�شيا ول تركيا متلكان خطة ملمو�شة للتعامل مع الأزمة 

اإدلب و�سرق الفرات...اآخر حائطي �سد اأمام احلل يف �سوريا

•• جنيف-رويرتز:

ل�سالح  املتحدة  ل��لأمم  التابع  الإن�سان  حقوق  جمل�ص  �سوت 
الرئي�ص  ي�سفها  م��ا  خ��لل  اجل��م��اع��ي  القتل  يف  حتقيق  فتح 
يف  املخدرات”  على  “باحلرب  دوت��ريت��ي  رودري��ج��و  الفلبيني 
خطوة قال ن�سطاء اإنها تاأخرت كثريا.وتقول حكومة دوتريتي 
تبادل  عمليات  يف  �سخ�ص   6600 ح��وايل  قتلت  ال�سرطة  اإن 
اإط����لق ن���ار ���س��د جت���ار خم����درات م��ن��ذ ان��ت��خ��اب��ه يف 2016 
بدعوى �سحق اجلرمية. ويقول ن�سطاء اإن العدد ل يقل عن 

نوعه  من  الأول  القرار  ل�سالح  دول��ة   18 األفا.و�سوتت   27
 14 ت�سويت  مقابل  اأي�سلندا،  قادته  وال��ذي  الفلبني،  حيال 
الت�سويت،  ع��ن   15 وامتناع  ال�سني،  بينها  بالرف�ص،  دول��ة 
جماعة  من  كارلو�ص  “بوديت”  اإلي�سري  اليابان.وقال  بينها 
اآي.ديفند احلقوقية ومقرها مانيل “هذه لي�ست فقط خطوة 
نحو توفري العدالة للآلف من اأ�سر �سحايا القتل خارج نطاق 
ب�سكل  بها  نبعث  ر�سالة  اأي�سا  واإمن��ا هي  الفلبني،  القانون يف 

جماعي اإىل اأولئك الذين ي�سيدون بالرئي�ص دوتريتي«.
واأ�ساف يف اإفادة �سحفية بجنيف “هذه احلرب على املخدرات 

هي حرب وهمية مثلما قلنا مرارا«.ويقول ن�سطاء فلبينيون 
اإن ع�سرات الآلف يقتلون يف ظل ترويع ال�سرطة للمجتمعات 
للمخدرات  �سطحية  مراقبة”  “قوائم  م�ستخدمة  الفقرية، 

لتحديد من ي�ستبه باأنهم متعاطون اأو جتار.
بها  تقوم  التي  القتل  اإن عمليات  قائلة  ذلك،  ال�سرطة  وتنكر 
الثالثة  األباينا، وهي طفلة يف  مايكا  النف�ص.وكانت  دفاع عن 
ي��ون��ي��و- ح��زي��ران ق���رب مانيل،   29 ي���وم  م��ن ع��م��ره��ا قتلت 
وتقول  �سنا.  واأ�سغرهم  املعروفني  ال�سحايا  اأح��دث  بني  من 

ال�سرطة اإن والدها ريناتو كان ي�ستخدم ابنته درعا ب�سريا.

موؤمتر اأمريكي ي�ست�سيف �سحايا لال�سطهاد الديني 
•• وا�شنطن-رويرتز:

قالت وزارة اخلارجية الأمريكية اإنها �ست�ست�سيف موؤمترا يف وا�سنطن الأ�سبوع املقبل لإلقاء ال�سوء 
على م�سكلة ال�سطهاد الديني، ودعت �سحايا هجمات وقعت يف الآون��ة الأخ��رية بكني�ص يهودي يف 
�سان دييجو وم�سجدين يف نيوزيلندا وتفجريات عيد القيامة يف �سريلنكا.وقال ال�سفري الأمريكي 
ل�سوؤون باحلريات الدينية �سام براونباك ل�سحفيني اإن الجتماع الوزاري لتعزيز احلريات الدينية 
�سي�سم يف دورته الثانية اأكر من 12 وزيرا. وقال اإنه ياأمل اأن توقع الدول، والتي رف�ص اأن ي�سميها، 
على جائزة  احلائزة  املتحدثني  بني  الديني.و�سيكون من  ال�سطهاد  اإنهاء  اإىل  يدعو  اأمريكيا  بيانا 
نوبل نادية مراد، وهي امراأة يزيدية عراقية تعر�ست لل�سرقاق اجلن�سي من قبل مت�سددين من 
تنظيم داع�ص، والق�ص الإجنيلي الأمريكي اآندرو بران�سون الذي مت اإطلق �سراحه بعد عامني من 
الحتجاز يف تركيا. و�سي�سم احل�سور ممثلني عن م�سلمي الروهينجا الذين فروا من حملة �سدهم 
�سنها جي�ص ميامنار.وقال براونباك “اأكر من �سبعني باملئة من �سكان العامل يف بيئة ت�سهد قيودا 

دينية، ويف حالت كثرية، للأ�سف، بيئة مميتة«.

اليورانيوم  ام��ت��لك م��ا يكفي م��ن  م��ن  ك��ث��رياً  بها  ُتقرِّ ل��ن   5%
اأن  �ساأنها  م��ن   20% اإىل  ال��زي��ادة  اأن  اإل  ن��ووي��ة،  قنبلة  ل�سنع 

تقرب طهران لمتلك �سلح نووي.
وحلفاوؤها  املتحدة  ال��ولي��ات  ق��ررت  اإذا  ب��ل  فح�سب،  ه��ذا  لي�ص 
النووي لإيران  اأنه من ال�سروري �سرب جوانب من الربنامج 
ملنعها من احل�سول على �سلح نووي، فاإنها �ستواجه �سعوبات، 
لتحمل  حم�سن  “فوردو”  يف  الأر����ص  حتت  النفق  جممع  لأن 
ت�سغيل  اأن  اإىل  التقرير  اجلوي.واأ�سار  الق�سف  عمليات  معظم 
املن�ساأة �سي�سرع يف عملية تخ�سيب اليورانيوم وبالتايل امتلك 
من  الغر�ص  طهران  تغري  اأن  املتوقع  من  ن��ووي��ة.وك��ان  اأ�سلحة 
كونه  2015، من  عام  اتفاق  بنود  املرفق وحمتوياته مبوجب 

•• وا�شنطن-وكاالت:

“فوردو”  من�ساأة  اإن  ال��دويل  والأم���ن  العلوم  ملعهد  تقرير  ق��ال 
النووية الإيرانية “حتت الأر�ص” التي ت�سعب مهاجمتها، هي 
جزء من التهديد النووي املتزايد الذي ت�سكله اإيران يف الوقت 

الذي ت�سّعد فيه انتهاكاتها لل�سفقة النووية لعام 2015.
الو�سع  ذات  “فوردو”  تكون  اأن  املحتمل  من  للتقرير،  ووف��ق��اً 
التهديدات  النووي، ج��زءاً من  التفاق  بنود  تنفيذ  الغام�ص يف 
احلالية لإيران بالذهاب تدريجياً اإىل م�ستويات تخ�سيب اأعلى 
وزيادة خمزوناتها من اليورانيوم املخ�سب.وعلى الرغم من اأن 
اإىل   3.67% من  اليورانيوم  تخ�سيب  مل�ستوى  طهران  زي��ادة 

تقرير: »فوردو«.. تهديد نووي اإيراين غام�س
من�ساأة نووية اإىل حتويله ملركز درا�سات علمية، وبدًل من ذلك 
املرافق اجلديدة يف منطقة  ببناء جمموعة متنوعة من  قامت 
“فوردو” ما ميكنها من اأن تزيد من قدرات برناجمها النووي 

حتت الأر�ص وفوقها.
اإىل ذلك، بني الأر�سيف النووي الإي��راين الذي ت�سربت  اإ�سافة 
منه معلومات جلهات ا�ستخباراتية، اأن الغر�ص الأ�سلي املق�سود 
اإنتاج  ه��و   2002 ع���ام  اإىل  ت��اري��خ��ه  ي��ع��ود  ال����ذي  ل�”فوردو” 
يورانيوم خم�سب ل�سنع الأ�سلحة النووية، ومن املتوقع اأن تعود 

طهران لت�سغيله من اأجل حتقيق هذا الغر�ص.
ي�سار اإىل اأن املن�ساأة  تعمل الآن على اإنتاج املعدات النووية �سبه 

املحلية وامل�سريات غري امل�سروعة املحتملة اأي�ساً

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

ثمانية  م���دار  ع��ل��ى  ال��ط��ف��ل حم��م��د ح��ج��اج��ل��ة  ي�سطر 
نحو  قدميه  على  ال�سري  اإىل  اأي��ار-م��اي��و  �سهر  يف  اأي���ام 
احلارقة  ال�سم�ص  اأ�سعة  حت��ت  يوميا  كيلومرات  �ستة 
للو�سول اإىل مدر�سته يف بيت حلم، بعد اإغلق ال�سلطات 
الإ�سرائيلية املدخل الوحيد املوؤدي اإىل منزله يف قرية 

الوجلة.
مبني  م��ن��زل  يف  و�سقيقيه  وال��دي��ه  م��ع  حممد  ويعي�ص 
من الطوب يف�سله واد �سحيق عن م�ستوطنة “جيلو” 
غرب  جنوب  القرية  اأرا���س��ي  على  املقامة  الإ�سرائيلية 
القد�ص املحتلة، و”�سياج اأمني” عن بقية منازل قرية 

الوجلة.
“ال�سياج  ب���ب���ن���اء  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة  ال�����س��ل��ط��ات  وب��������داأت 
الف�سل  ب�”جدار  الفل�سطينيون  ي�سفه  الذي  الأمني” 
يف اأوج النتفا�سة الفل�سطينية “2000- العن�سري”، 
الغربية،  ال�����س��ف��ة  ع���ن  اأرا����س���ي���ه���ا  ل��ف�����س��ل   ”2005
طريق  اأي��ام  لثمانية  حممد  “اأمنية«.و�سلك  “لأ�سباب 
منطقة  كونه  �سرا  القريب  الكاثوليكي  ك��ريم��زان  دي��ر 
“كانت الطريق  ع�سكرية. ويقول لوكالة فران�ص بر�ص 
اأنا  اأخ���رج  ال��ذه��اب وال���ع���ودة.  ت�ستغرق وق��ت��ا ط��وي��ل يف 

و�سقيقي يف وقت اأبكر �سباحا ونعود متاأخرين«.
عندما   ،2010 ع���ام  حجاجلة  ع��ائ��ل��ة  م��ع��ان��اة  وب����داأت 
“ال�سياج  بناء  ا�ستكمال  الإ�سرائيلية  احلكومة  ق��ررت 
موقع  ج��اء  الإ�سرائيلي،  املخطط  وبح�سب  الأمني”. 
املنزل يف الأرا�سي امل�سنفة “ج”، اأي اخلا�سعة لل�سيطرة 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، وب��ال��ت��ايل، ك���ان احل���ل ال����ذي اقرحته 
ال�سلطات الإ�سرائيلية حينها اإخراج العائلة من منزلها 
اأو تطويقه من جهاته الأربع، ما دفع العائلة اإىل التقدم 

بالتما�ص قانوين للمحكمة العليا.
ويقول �ساحب املنزل عمر حجاجلة “قاومت حماولت 
وزارات املالية والداخلية والدفاع الإ�سرائيلية لتعوي�سي 
مبليني الدولرات مقابل ترك املنزل، لكنني رف�ست«.

الدولة  ب��ني  ت�سوية  ات��ف��اق   2013 يف  املحكمة  واأق���ّرت 
منزلهم  اإىل  و�سولهم  م�سكلة  حل��ل  العائلة  وحم��ام��ي 
بو�سع بوابة حديدية وحفر نفق يربط املنزل بالقرية 

التي تبعد ع�سرات الأمتار فقط.
بي�ساء  بوابة  ن�سب  ال�سلطات من  انتهت   ،2017 عام 

الذي  النفق  مدخل  على  اأمتار  خم�سة  بارتفاع  �سخمة 
تعرف  تلة  و�سط  الأمني”  “ال�سياج  اأ�سفل  عند  حفر 
عن  ال��ع��ائ��ل��ة  ل��ت��ع��زل  رغوان”،  “خربة  ب��ا���س��م  حم��ل��ي��ا 
مراقبة  حت��ت  وت�سبح  القرية،  يف  الطبيعي  ام��ت��داده��ا 

الكامريات الأمنية.
وبح�سب كرمي جربان من مركز املعلومات الإ�سرائيلي 
“بت�سيلم”،  امل��ح��ت��ل��ة  الأرا�����س����ي  يف  الإن�������س���ان  حل��ق��وق 
الوجلة يف اجلانب  اأرا���س��ي  و�سع م�سار اجل��دار معظم 

الإ�سرائيلي داخل حدود بلدية القد�ص.
وهو  كلم،   712 نحو  الأمني”  “ال�سياج  ط��ول  ويبلغ 
واأ���س��لك كهربائية  وخ��ن��ادق  �سائكة  اأ���س��لك  مكون من 
وجدران من الإ�سمنت امل�سلح يبلغ ارتفاعها ت�سعة اأمتار. 
ويقع 85 باملئة منه يف اأرا�سي ال�سفة الغربية املحتلة. 
عن  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  من  باملئة   9،4 يعزل  وه��و 

القد�ص واإ�سرائيل، بح�سب الأمم املتحدة.
داخل النفق الإ�سمنتي املوؤدي اىل منزل عائلة حجاجلة، 
غرافيتي  ور����س���وم  الفل�سطيني  ال��ع��ل��م  ن�����س��ط��اء  ر���س��م 

وعبارات تدعو اإىل احلرية.
وتفتح البوابة الإلكرونية عن طريق جهاز للتحكم عن 
بعد �سلمته ال�سلطات الإ�سرائيلية للعائلة ويعمل فقط 
من داخل املنزل، ما يجرب اأحد اأفراد العائلة على املكوث 
يف املنزل با�ستمرار. ودفع ذلك عمر اإىل تركيب جر�ص 
كهربائي مت�سل باملنزل يقرعه العائدون ليفتح لهم َمن 

يف الداخل البوابة.
لكن اجلر�ص كان �سببا اآخر يف �سقاء العائلة، فقد اأبلغت 
الإ�سرائيلية قبل نحو �سهرين  قوة من حر�ص احل��دود 
قرب  و�سع  لأن��ه  اأمنيا،  خطرا  ي�سكل  اجلر�ص  اأن  عمر 

منطقة ع�سكرية.
واق��ت��ي��د ع��م��ر اإىل ال��ت��ح��ق��ي��ق، وا���س��ت��ج��وب ل��ن��ح��و اأرب���ع 
بو�سع قفل حديدي  ليفاجاأ  �سراحه  اأطلق  ثم  �ساعات. 

على البوابة مينع فتحها باأي طريقة كانت.
التهديد  اإىل  العائلة  حمامي  اخلطوة  هذه  وا�ستدعت 
ب��ال��ت��وج��ه اإىل ال��ق�����س��اء م��ا اأج���رب ح��ر���ص احل����دود على 
اإزالة القفل بعد ثمانية اأيام حب�ست خللها العائلة يف 

املنزل.
لكن عمر حجاجلة بات على قائمة املمنوعني اأمنيا من 
الدخول اإىل اإ�سرائيل للعمل، بعد اأن كان حار�سا ليليا يف 

�سركة عربية للمقاولت يف القد�ص ال�سرقية.

ب��وت��ني، والرئي�ص  ال��رو���س��ي ف��لدمي��ري  ال��رئ��ي�����ص  ب��ني 
الركي رجب طيب اأردوغ��ان يف الأ�سهر الأخ��رية، بقي 
ال��ك��ث��ري من  امل����اأزق يف ه��ات��ني املنطقتني ق��ائ��م��اً. وث��م��ة 
اإىل  التو�سل  الأ�سباب التي جتعل من ال�سعوبة مبكان 

ت�سوية فيهما. 
واأو�سح اأن التفاق الرو�سي الركي يف �سبتمرب”اأيلول” 
يف  عازلة  منطقة  لإن�ساء  الرو�سية،  ب�سوت�سي   2018
اأن  تركيا  م�سوؤولية  من  وك��ان  فا�سل.  اأن��ه  اأثبت  اإدل���ب، 
متنع  واأن  واملعتدلة،  اجلهادية  املجموعات  بني  تف�سل 
الع�سكرية  امل�سالح  اأخ��رى، وبينها  �سن هجمات مناطق 

رو�سيا منذ وقت  ر�سمته  اأحمر  وك��ان ذلك مبثابة خط 
حماولة  ك��ان  امل��ح��دود  الهجوم  اأن  يبدو  والآن،  طويل. 
اإىل  للتو�سل  الأت����راك  ورع��ات��ه��م  ال��ث��وار  على  لل�سغط 

ت�سوية. 
ويف الوقت نف�سه، هناك احتمال باأن يوؤدي الهجوم اإىل 
على  تركيا  قد يحمل  ما  واأن��ق��رة،  توترات بني مو�سكو 

اإبرام �سفقة مع الوليات املتحدة على ح�ساب رو�سيا. 
ومع اأخذ هذه العوامل يف العتبار، فاإن اأحد ال�سروط 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  ه��و  ال�����س��وري��ة  ال�����س��لم  لعملية  الرئي�سة 
م�سكلتي اإدلب و�سرق الفرات. ورغم املحادثات املتعددة 

وا�سنطن-وكالت:
اأردوغ����ان يف  ال��رك��ي رج��ب طيب  الرئي�ص  �سيا�سة  ع��ن 
ف�سائل  عليها  ت�سيطر  التي  ال�سورية  اإدل��ب  حمافظة 
يف امل��ع��ار���س��ة ال�����س��وري��ة امل��دع��وم��ة م��ن اأن���ق���رة، واأخ���رى 
متطرفة، كتب األيك�سي خليبنكوف يف جملة “نا�سيونال 
�سوريا دخلت  اأن حرب  رغم  اأن��ه  الأمريكية،  اإنر�ست” 
منها  اأك��ر  �سيا�سية  ق�سية  لت�سبح  النهائية  امل��راح��ل 
ع�سكرية، فاإن ق�سايا بارزة تبقى عالقة ومتنع احلرب 

من جتاوز املرحلة الع�سكرية. 
واليوم، هناك م�سكلتان ع�سكريتان: اإدلب التي ت�سيطر 
عليها هيئة حترير ال�سام واملنطقة الواقعة �سرق الفرات 
وت�سيطر عليها قوات �سوريا الدميقراطية التي يهيمن 

عليها الأكراد. 
ال���ت���ي متلك  ول�������س���وء احل����ظ ، مل ت��ت��م��ك��ن الأط��������راف 
م�سالح را�سخة يف اإعادة بناء �سوريا من ت�سكيل اللجنة 
الد�ستورية، التي �ستحفز العملية ال�سيا�سية يف �سوريا. 
واإذا مل توجد ت�سوية منا�سبة بني الأطراف املعنية لهذه 
امل�سائل املهمة، �سيكون من امل�ستحيل امل�سي قدماً نحو 

ت�سوية للنزاع. 
واأ�ساف اأن هاتني املنطقتني املذكورتني جتاوران تركيا، 
تاأخذ يف  اإيجاد ت�سوية  لأنقرة  املهم ج��داً  ما يجعل من 
ظلت  وطاملا  وم�ساحلها.  الأمنية  هواج�سها  العتبار 
الت�سوية  عملية  يف  وا�سع  نطاق  على  منخرطة  رو�سيا 
يف  �سيبقى  �سوريا  يف  اأن��ق��رة  مو�سكو  م�سار  ف��اإن  للنزاع، 

الواجهة. 
اأطلقت دم�سق  واأ�سار اإىل اأنه يف نهاية اأبريل”ني�سان”، 
ومو�سكو هجوماً حمدوداً يف �سمال حماة، وجنوب اإدلب 
الع�سكرية  التحتية  البنية  على  الهجمات  ت��زاي��د  بعد 

الرو�سية يف املنطقة. 

الرو�سية. 
وتخ�سع 90 % من اإدلب ل�سيطرة هيئة حترير ال�سام 
الآن  وحت��اول  القاعدة،  بتنظيم  علقتها  قطعت  التي 

اإخ�ساع بقية الف�سائل ل�سلطتها. 
وقال بوتني يف موؤمتر �سحايف يف 18 اأبريل “ني�سان” 
اأن الو�سع  اإنه حتى الآن مل ينجح اتفاق �سوت�سي. كما 
يف اإدل����ب ي��ه��دد مب��خ��اط��ر ت��ه��ج��ري م��وج��ة ج��دي��دة من 

ال�سوريني، وهو مرتبط بذلك ب�سرق الفرات.
ويوؤدي تردد تركيا يف اتخاذ خطوات عملية حلل امل�سكلة 

يف اإدلب اإىل تفاقم امل�سلكة يف �سرق الفرات.
وا�ستناداً اإىل ديبلوما�سي رو�سي بارز، فاإن خيار التو�سل 
اإىل اتفاق بني مو�سكو واأنقرة على اإدلب ومنبج يف ريف 

حلب، ل يزال على الطاولة.
وراأى اأن قرار الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب ب�سحب 
قواته من �سوريا بدا كاأنه زاد ال�سك والتعقيد يف النزاع. 
وف�سًل عن ذلك، اأدى القرار اإىل بيئة عملتية �سعبة 

لرو�سيا، وتركيا، واإيران واحلكومة ال�سورية. 
وخل�ص الكاتب اإىل القول اإن من الوا�سح اأن ل رو�سيا 
ول تركيا متلكان خطة ملمو�سة للتعامل مع الأزمة يف 

اإدلب. 
كما اأن الغمو�ص يف املنطقة ونفوذ وا�سنطن على قوات 
�سوريا الدميقراطية، يعقد اخلطوات الركية الرو�سية 

يف �سوريا. 
والأ�سئلة الأ�سا�سية املطروحة الآن هي: اإىل متى ميكن 
رو�سيا اأن ت�سرب يف اإدلب؟ واإىل اأي مدى ميكن تركيا اأن 
وما  �سوريا؟  يف  الأمريكية  امل�سالح  معاك�سة  يف  مت�سي 

اخلطة الأمريكية ل�سوريا؟
هذه  ع��ل��ى  ال�����رد  دون  ت�����س��وي��ة،  اأي  اإي���ج���اد  مي��ك��ن  ول 

الأ�سئلة.   

ويروي عمر “53 عاما” بح�سرة لوكالة فران�ص بر�ص 
بالورود  بها حديقة زرعت  التي حتيط  باحة منزله  يف 
جديدة  ذريعة  يختلقون  فرة  “كل  املثمرة،  والأ�سجار 
لإجبارنا على ترك املنزل، تعر�ست للعتقال وال�سرب 
اأنا واأبنائي وموؤخرا، وهناك ق�سية �سدي لإجباري على 

هدم بئر املاء الذي ن�ستخدمه«.
ويتابع “اإنهم يحاربونني يف لقمة عي�سي«.

ومينع قرار املحكمة الإ�سرائيلية اأي �سخ�ص غري اأفراد 
العائلة من ا�ستخدام البوابة والنفق بدون تن�سيق اأمني 
مع احلاجز الع�سكري عند املدخل ال�سمايل ملدينة بيت 
حلم. كما مينع دخول اأي �سيارة غري تلك التي متتلكها 

العائلة.
ويقول عمر “اأي زائر يحتاج اإىل تن�سيق اأمني قبل 48 
ال��زي��ارة على  ال��زي��ارة. ويف ح��ال متت  �ساعة من موعد 

الزوار املغادرة قبل العا�سرة ليل«.
طريق  املنزل  اإىل  للو�سول  بر�ص  فران�ص  فريق  و�سلك 
دير كريمزان الذي ل ميكن لل�سيارات غري الإ�سرائيلية 

�سلوكه.
وي�سري حجاجلة اإىل جتنب اأقاربه وحتى اأ�سقائه زيارته 

خوفا من امللحقة بطريقة اأو باأخرى.
ومل يعلق حر�ص احلدود على ا�ستف�سارات فران�ص بر�ص 
حول املو�سوع.وقالت ال�سرطة الإ�سرائيلية، بح�سب ما 
الإ�سرائيلية عنها يف عددها  “هاآرت�ص”  نقلت �سحيفة 
اإن اإغلق البوابة مّت بهدف  اأيار-مايو،   30 ال�سادر يف 
واتهمت  “اإ�سلح الكامريات الأمنية التي مّت ك�سرها”. 
عمر حجاجلة با�ستغلل البوابة “لل�سماح لفل�سطينيني 

بالدخول اإىل املنزل ب�سورة غري قانونية«.
ويقول كرمي جربان “الأمن كلمة ال�سّر لكل النتهاكات 

الإ�سرائيلية وغطاء لل�سم والتو�سع ال�ستيطاين«.
ويقول حممد حجاجلة “ع�سرة اأعوام” “اأنا مت�سايق 
الذهاب  اأو  اأ���س��ح��اب��ي  ال��ل��ع��ب م��ع  اأ���س��ت��ط��ي��ع  ك��ث��ريا، ل 
اأ�سقائي  اأح���د  اأو  وال���دي  اأن��ت��ظ��ر  اأن  ع��ل��ّي  ال��دك��ان،  اإىل 

لأرافقهم«.
يقوم  امل��ن��زل،  يف  وق��ت��ه  معظم  مي�سي  اأن���ه  اإىل  وي�سري 
بواجباته املدر�سية اأو ي�ساهد التلفاز اأو يبحث عن لعبة 

اإلكرونية على هاتف والدته املحمول.
اأنها  اأرى  ال��ت��ي  العزلة  اأولدي  “اعتاد  ال��وال��د  وي��ق��ول 

تقتلهم يوما بعد يوم، وهم حمبو�سون يف املنزل«.
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.������ ��� ������ ����� ���� �� �������� ������� ������ ��� ��� .�������� ��  

 
�-�  �������� ������ ����� ������ ����  
 

 ��� ���� ��������� ������� ��� ������� ����� ������ ������ � ���� �������� �������� ������ ����� ������ �����
 ����� ������ ��� �������� ��������� ����� ��� .������� ������� ������� ����� ����� ����� ������ ������� ������

.������ ����� ���� �� ������ ������� ���� ������� ������ ���� ��� �� �������� ����  
 

������ ������� ������� ���� ������ �� �������� �� �������� ������� ���� ��� ���������� �������� ������ ������ ��� �
) ��� ������� ������� � ���� ���������� ���� (���� .��������� ���������� �������� ��� ��  

 
 ���� ������ ��� �� �������� �������� ������ ����� ������� ���������� ������� �������� ����� ��� � ���� ���

������� �������  ���� ����� ��� ������ ����� �� ���� ������� ������� ������� ����� ����� ������ � ���� �������
.������ ������  

 
�������� ��� �� ������� ������� ����� ����� ������ ������� ������� �� � ������ ������� ���� ��� ��� � ��

.������ ������ ���� �����  
 
�-�  ������  
 

 ������� �� ����� ������ ������ ����� ���� ���� �� ������ ������ ������ ��� ����� ����� �������� ������
.����� ����� ������� ���� ����� ������� ����� �������� ������ �������� ����� ���� ����� ���� ���� ����� ��  

 ��������� ������� ��� ������� �����-  ����������� ������� �������  
 �� �������� ����� ������� �������� ��� ���������  ���������� (����)  

 

   )��(  

  
�  (����) ������ ��������� �������� ����  
 
�-��   ������� ������ �����  
 

 (�)  ����� ����� �������� ������  
 

 ���� �������� �("�������� ������") ������� ������� ������� ����� ������ ������� �������� �� ������� ������ ����
 �� .("�������� ������") ����� ������ ���� ���� �������� ��������� ��������� ������� ������ ������� �������� ������

.������ ����� ����� �������� ������ ���  
 

(�)  ������� ��������  
 

 ����� ��� ��� .�������� ������ ������ ����� ���� �������� ������ ��� ������� ������� ������� �������� ����� ���
 ������� ���������� ��������� ������ ���� ������ ������� ����� ������ �������� ������ ��� ������� ������� �������

.������ ����� ���� �� ������� ������� �� ������� ������� ��� .������  
  
�-��  ������� ������� �������  
 

 ���� ����� �������� ������� �������� ������� ������ ���� �� ������ ����� ���� �� ������� ������� ������� �����
 ������ ����� ������ ������� �� ���� ������� ������� ������ ����� �� ������ ������� ���� ����� �� .������ �������

��� ������� ������ �� �������  ������� ���� ����� ���� ���� ������ �� ������ ������� ���� �� .������� ������ ���
 ����� ���� ���� ��� �������� ��� �� ������� ������ ������� ����� ��� ������� ���������� ������� ��������� ��

 �������� ������ ���� ��������� ��������� ����  �� ������������ .������  
 
�-��  ��� �������� ������  
 

 ������ � ����� ������  ������� ��� .������ ����� ��� �������� ���� ��� �������� ���������� �� ������� ����
���� ������ ������� ������ �������� ���� ��� .����� ���� ��� ��� �������� ��������� ��������� ����� ��� ��

 ������ ���� .����� ������ ������� ���� ��� ������ �������� ���� (��� ��� ������ ������ �� ��) ������� ���� �����
 ��� ������� �������� ������� ����� �� ������� ����� �������� ������ �������� ��������� ������� ��������

������ �����  
 
�-��  �������  
 

(�)  ������� ����� �����  
 

 ����� ����� ��� ����� ��� ����� ������ ������ �� ������ ������� �������� ������� ���� ��� ������ 
.����� �� �� ������� �������� � ���� ����� �� �� ����� ��� ������� ������� ������ � ������ ����� ���� ��  

(�)  ������� ����� �����  
 

 ���� ��� ������� ������� ������ ��� ��������� ����� �������� ���� ������� ����� ����� ����� ���� ��� ���
 ����� ������� ����� ����� ����� ��� .������� �������� �� �������� ������ ���������� ��������� �����������  ���

���� ��� ��������� � ���� ������� ������ ������� ����� ����� ������ ������ ���� ����� ��� ������ �� ���� ����� �� �� �
 ����� ������������ ��� / ��������� ��� .������� ����� ������ ������ ��  

 
 ���� ������� ���� ��� �������� �� ����� �� ������� �� ���� ����� ������� ������� �������� ������� ���

�.��������� ��� �������� ������� ������ ����� ��� ���  
   

 ��������� ������� ��� ������� �����-  ����������� ������� �������  
 �� �������� ����� ������� �������� ��� ���������  ���������� (����)  

 

   )��(  

  
�  (����) ������ ��������� �������� ����  
 
�-��  ������� ������ �����  
 

 ������ ���� ������ �� ���� ��� ������ ������ ���� �� ������ ���� ����� ������� ���������� ��������� ����� ���
 ������� ������.����� ��� �� ������� ������ ���� ��� �� ������ ���� ��� ������� ��� ���� ����� ��������  

  
�-��  ���� ���� ��� ������� �����  
 

 ������� �������� ������� ������ ������ ������� ������� ������ ��� �� ������� ������ �������� ����� ����� ���
��� ������� �������� ��� �������� ������ ������� ���� ��� ������� ������ ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� �� �����

 ���� ��� ������� ������ .��������������� ����� ������� �������� ����� ������ ��� ������� ����� ����� . �
 ������ ������� ����� ���� ���� ���� ������ ��� ����� ������.��� ��� �  

  
�-��  ������� ������ ����  
 

 �� .���� ����� �� ����� �� ������� ������ ����� ������ ���� �������� ������� ������� ���������� ��������� ���� �������
 �� �� ������� ��� ������ ������� �� �� ������� ��� ���� ���� ���� ���� ����� �� ������� ��������� ��� ������ ���

.������ ������ ����� �� ���������  
 

:��� ���� ��������� ������ �� ��������� ��� ���� �������� ��� ������ ��� ������� ������ ������� ������ ���� �����  
 

  �� ���������� ��� �� ��������� ���� ������� ����� ��  
 � ����� �� �������� ����� ���� ��.��������� �� ��������� ���� ������ ����  

 
 �� ��������� ���� ������� ������ ���� ��� .������ ������ �� ���� �� ��� ������ ����� ����� �� ������� ����� ��

����� �� ��������� ��� ����� ��� ����� �� ��������� �������� ��� ���� ��������� �������� ��������� � ����
.��������� ������� ���� ��� ������� ����� �� ��������� �� ������ ���  

 
 ����� �� ������� ���� ������� ���� ���� (������� ������ ��� ������) ������� ��� ������ ������� ������ ���� ��

����� ����� ����� ��������� ��� �������� �������� ����� ����� ���� �� ��� ����� ��� ���� ���� �� �� �� �� ����
.�� ������� ����� ����� ��������� ��� ������ ��� ����  

 
 ������� ������ �������� ������ ����� �� ������� �������� ����� ���� ������ ��� �������� ������� ������ ������ ������

 �������� ������ ��� �������� �������.�������� ��� ������� ������� ��  
 

 ���� ����� .����� ��� �������� ����� ��� ����� ������ ������ �� ��������� ������� ������ ������� ����� ��
������ �������� ������� ������ ����� ��� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ������ ��� �� ��� ����� ������� ������ 

������� �������� �� ������� ������� ������ ���� ������� ������ �� .�������� ������� ����� �� ��������  ����� �� ���������
 ������ ��� ����� ������� ������ �� �������� ������� �������� ����� �� ��������� ����� ����� ���� ��� ������

 ��� �� ���� ��������� ����� ����� ����� ��� ������� ���� ����� �� ���������� ������� .����� �� ���������
.�������� �������� ���� �������� ������ �����  

 
.����� ���� �� ������ ������� ��� ���� ������� ��� ������ ������� ������ ���� ���  

 
������� ������� ����� ������� ������ ��  ������� ����� ������ ������� �� ������� ��� ������� �� ������ ������� ��

.�������� ������� ����� �� ������� ����� ����� �������� ���� ��������  
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 ��������� ������� ��� ������� �����-  ����������� ������� �������  
 �� �������� ����� ������� �������� ��� ���������  ���������� (����)  

 

   )��(  

  
�  (����) ������ ��������� �������� ����  
  
�-��  ������� ������ ����  
  

������� ������ ������ �������  
 ���� ��� ������� �������� ������ ���������  ������ ������ ���� ��� �� ���� ��� ������� ������ ������ �������

 �� ����� ������ ��� ���� ����� ������ ���� �������� ������� �������� �� .�������� ����� ��� �� ����� �������
�� ��� ������� ���� ����� ������� ����� ���� �� ��� ��� .������ ������ ������ �������� �������� �����

:������� ������ ������ ������ ������� �������� �� �������  
 
-   ���� �������-  ���� .�������� ��������� �� ��������� ������ ������ �� (������� ���) ������� ������

 ������� ������ ������� ���.����� ����� �� ������� ����� ������  
 
-   ������ �������-  ����� ����� ���� ���� ������� ��� ������� �������� ������ ���� ����� ��������

 ������� ����������������� ��� �� ��������� ���� ���) ������ ��� �� (������ ���) ������ ���� ����� �
�� �� �������� �������� ������ ��� ��� ������ ��� ���� ������ ������� �������� ������ ����� .(����

.������� ����� ������� ����� �� ����� ���� ������ ����� ���  
 
-   ������ �������-  ������ �������� ��������� ��� �� ��������� ���� ����� ��� ������� ��� ����� � ����

������ ���� ���� ����� ������ ����� ��������� ������� ��� ���� .(�������� ������� ��� ��������) ��
 ��� ������� ���� ���� ����� ������ ������� ������ ������� ����� .�������� ����� ��� ���� ������

�� �������� �������� �������� ����� ����� �� ����� ���� .������ ��� ��� ����� �������� ������ ����� �
.� �����  

  
 �� �������� ���� ��� ���� ������ ���� ������ ���� ��� ������� �������� �� ������� ���������� ��������� �����

����� ������� ������� �� ����� ���� ��� ��������) ������� ����� ������ ������� �� ������� ��� ��� � �����
.������� �������� ����� ���� �� ����� �� (��� �������  

  
�-��  ������  
 

 ��� ������� �������� ����� ������ ������� ����� �� �������� ��������� �������� �� �������� ��� :����� �����  
 

�(  ������� ����� �� ������ ����� ��� .�������� ����� ����� ����� ��� �� ����� ������� ���������� ��������� �� ��
 ��� ������� �������� ����� ������ ������� ������  �� ��� ����������� ������� ��� ������ ����  �����

���� ���� ����� �� ���� ��������� ��� ���� ��� ������ .����  ����� ������ ������� ������� ���� �
����� �������� ��� ���  ���� ����� �� ���� ��������� �� �������� ���� � ������������  ������� �����

 ��� ������� �������� ����� �������.  
 

�(  .����� ������� ����� ��� ������ ���� ���� ������� ������� ���� ��� ������� ��������� ����� ��  
  .���� ������� ���� ������� ������ ��� ���� ������ ����� �����  
   ������� ������� ����� ��������� ������� ���������� ������� ��������� ���� ����� ������� ���� ��� �����
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عربي ودويل

»حرب دولية« يف قلب طرابل�س ممثلة برتكيا وقطر

اقرتاب حلظة احل�سم..ميلي�سيات طرابل�س تتوارى حتت »قبة تركيا«

غوتريي�س يدين ب�»�سدة« ق�سف امل�ست�سفيات ب�سوريا 
 •• االأمم املتحدة-اأ ف ب:

اأنطونيو  امل���ت���ح���دة  ل�����لأمم  ال���ع���ام  الأم������ني  دان 
التي  اجل���ّوي���ة  ال����غ����ارات  ب�”�سدة”  غ��وت��ريي�����ص 
�سوريا”  غ���رب  ���س��م��ال  يف  م��دن��ّي��ني  “ت�ستهدف 
وعاملني  طّبية  “من�ساآت  ا  خ�سو�سً طالت  والتي 
“العديد  اإّن  بيان  يف  غوتريي�ص  ط��ب��ي��ني«.وق��ال 
من تلك املن�ساآت تعّر�ص للق�سف الأربعاء، بينها 
م�ست�سفى مبعّرة النعمان هو اأحد اأكرب املوؤ�ّس�سات 
الطّبية يف املنطقة وكان مّت اإعطاء اإحداثّياته اإىل 

“الأطراف” املتحاربني«.

النظام  ��َه��م  ُي��تَّ ال��ت��ي  اجل��ّوي��ة  ��رب��ات  ال�����سّ و�سّكلت 
بحث  مو�سوع  ب�سّنها،  رو�سيا  وحليفته  ال�سوري 
خلل جل�سات عّدة عقدها جمل�ص الأمن الدويل 
ربات  خلل الأ�سهر املن�سرمة. واأحلقت تلك ال�سّ
على  تتوّقف  مل  وه��ي  الطّبية،  باملن�ساآت  اأ���س��راًرا 
الّرغم من ال�سغط الذي مور�ص على رو�سيا من 

جانب �سركائها بالأمم املتحدة.
وذّكر غوتريي�ص بوجوب “حماية املدنّيني والبنية 
الطّبية”،  املن�ساآت  ذلك  يف  مبا  املدنّية،  التحتّية 
موؤكًدا اأّن من “يرتكب انتهاكات خطرة للقانون 

الإن�ساين الدويل يجب اأن ُيحا�سب«.

وُق��ت��ل اأك���ر م��ن م��ئ��ة يف ���س��ف��وف ق���وات النظام 
والف�سائل املقاتلة على راأ�سها هيئة حترير ال�سام 
“جبهة الن�سرة �سابقاً” يف ا�ستباكات عنيفة منذ 
م�����س��اء الرب���ع���اء ب��ني ال��ط��رف��ني يف ���س��م��ال غرب 
على  مدنيني  ثمانية  مقتل  م��ع  ت��زام��ن��اً  ���س��وري��ا، 

الأقل اخلمي�ص جراء الق�سف.
لها،  ومناطق حماذية  اإدل��ب  وتتعّر�ص حمافظة 
ثلثة  نحو  وت��وؤوي  ال�سام  حترير  هيئة  تديرها 
اأكر  منذ  الق�سف  يف  لت�سعيد  ن�سمة،  مليني 
من �سهرين، يرافق مع معارك عنيفة تركز يف 

ريف حماة ال�سمايل.

تقرير: ا�ستقالة ال�سفري الربيطاين ترامب يتخلى عن �سوؤال اجلن�سية يف التعداد ال�سكاين 
ميكن اأن توؤذي الأمن القومي الأمريكي 

•• لندن-وكاالت:

كيم  املتحدة  ال��ولي��ات  ل��دى  الربيطاين  �سفري  ا�ستقال 
ترامب  دون��ال��د  الأمريكي  الرئي�ص  و�سفه  بعد  دارو����ص 
مذكرات  م��ن  �سل�سلة  يف  كفء”  و”غري  “اأخرق”  ب��� 

دبلوما�سية م�سربة تعود لعام 2017.
وا�سنطن،  يف  النتقادات  من  موجة  ال�ستقالة  واأ�سعلت 
اأنها قد توؤثر على  حيث حذر العديد من اخل��رباء من 

الطريقة التي يوؤدي بها الدبلوما�سيون وظائفهم.
وقال املدير ال�سابق للم�ساركة العاملية يف البيت الأبي�ص 
بروين  ب��ري��ت  اأوب��ام��ا،  ب���اراك  ال�سابق  الرئي�ص  عهد  يف 
ل�سحيفة »نيوزويك«: »يتعني على ال�سفراء وموظفيهم 
�ستكون  ال�ستقالة  اإن هذه  ح��ذراً،  اأك��ر  يكونوا  اأن  الآن 

مكلفة للأمن القومي«. 
هذه  يف  ���س��ادق��ة  تقييمات  ت�سمني  ي��ت��م  “لن  واأ����س���اف 
من  �سيوعاً  الت�سال  اأ�سكال  اأك��ر  تعد  التي  الكابلت، 
اخلارج”، وتابع “ل يزال هناك موؤمترات مرئية ومكاملات 
»ال�سفراء« ل يح�سلون  ه��وؤلء  اآمنة، لكن  على خطوط 
اأي  ي�ستقيل  مل  اأن��ه  اإىل  م�سرياً  التوزيع”،  نف�ص  على 
�سفري اأو يطرد من وظيفته، بعد حادثة الت�سريب التي 

قامت بها �سركة ويكيليك�ص يف عام 2010.
وم���ن ج��ه��ت��ه، اأ����س���در ال��رئ��ي�����ص ت���رام���ب جم��م��وع��ة من 
وا�سفاً  ال��ربق��ي��ات،  ت�سرب  بعد  ال�سفري  جت��اه  الإه��ان��ات 

واأ����س���ار  هزيل”،  “اأحمق  و  “اأحمق”  ب���اأن���ه  داروك 
ال���ن���واب، ع�سو  رئ��ي�����ص جل��ن��ة ال���س��ت��خ��ب��ارات يف جمل�ص 
ترامب  الرئي�ص  ا�ستجابة  اأن  اإىل  �سيف،  اآدم  الكونغر�ص 
على عمل  اأي�ساً  توؤثر  اأن  الدبلوما�سية ميكن  للكابلت 

الدبلوما�سيني الأمريكيني يف اخلارج.
يف  الدبلوما�سيون  يقدم  اأن  املتوقع  “من  بيان  يف  وق��ال 
جميع اأنحاء العامل ومن بينهم دولتنا تقييمات ون�سائح 
اأجنبي  اأي زعيم  اإذا تعامل  �سريحة حلكوماتهم، ولكن 
ال�سفري  مع  ترامب  تعامل  كما  الأمريكي  ال�سفري  مع 
اأول  كوننا  نحونا  التهام  اأ�سابع  ف�ستوجه  الربيطاين، 

من اأقدم على هذه اخلطوة«. 
اجتاه  وتنمره  امل�ستمرة  ترامب  “حماولت  اأن  واأ�ساف 
والن�ساء  الرجال  عمل  تقو�ص  ودبلوما�سييهم،  حلفائنا 

الذين نر�سلهم اإىل اخلارج متثيًل للوليات املتحدة«.
واأث������ار ه����ذا احل�����دث م���وج���ة م���ن ال����س���ط���راب���ات داخل 
الأول  املر�سح  جون�سون،  بوري�ص  ف�سل  حيث  بريطانيا، 
للرئي�ص  ال�سيا�سي  واحل��ل��ي��ف  ال�����وزراء  رئ��ي�����ص  ملن�سب 

ترامب، يف اإلقاء ثقله وراء دارو�ص والدفاع عنه.
وقالت رئي�سة وزراء اإ�سكتلندا نيكول �ستورجيون: “من 
املوؤ�سف اأن كيم دارو�ص ا�سطر فعلياً لل�سطلع باملهمة 
ف�سل  اإن  ب��ه��ا،  ل��ل��ق��ي��ام  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني  تعيني  ال��ت��ي مت 
�سلوك  م��ع  وجت��اوب��ه  عنه  ال��دف��اع  يف  جون�سون  بوري�ص 

ترامب، �سيحدث م�سكلة داخل ال�سيا�سة الربيطانية«.

اجلن�سية الأمريكية؟«.
اإ�سافة �سوؤال عن اجلن�سية  كانت 
اأ���س��ق��ط م��ن��ذ ن��ح��و ���س��ت��ني عاما، 
���س��ت��دف��ع ع��ل��ى الأرج�����ح ب��ني 1،6 
اإىل  م����ه����اج����ر  م����لي����ني  و6،5 
اإىل  اأو  امل�����س��ارك��ة  ع���ن  الم���ت���ن���اع 
الكذب عند كتابة ال�ستمارة خوفا 
من ملحقتهم، ح�سب خرباء يف 

مكتب الإح�ساء.
وب���ع���د ت��خ��ل��ي��ه ع���ن ال�������س���وؤال عن 
توقيع  ت��رام��ب  اأع��ل��ن  اجلن�سية، 
م�����ر������س�����وم ي����ف����ر�����ص ج����م����ع كل 
“قواعد  يف  امل��ت��وف��رة  امل��ع��ل��وم��ات 
ملختلف  الفدرالية”  ال��ب��ي��ان��ات 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

بعد اأ�سابيع من جدل حاد، تراجع 
الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب 
عن اإ�سراره على اإدراج �سوؤال عن 
ال�سكاين  ال��ت��ع��داد  يف  اجل��ن�����س��ي��ة 
 2020 املقبل الذي �سيجرى يف 

يف الوليات املتحدة.
ت��رام��ب يف ح��دي��ق��ة البيت  وق���ال 
اآخر  طريقا  “�سنختار  الأب��ي�����ص 
كامل  اإح�ساء  اإج��راء  من  للتاأكد 

لل�سكان غري املواطنني«.
انتكا�سة  ال���راج���ع  ه���ذا  وي�����س��ك��ل 
ال��ذي خا�ص  الأم��ريك��ي  للرئي�ص 
الق�سية  ه�����ذه  ح�����ول  م���واج���ه���ة 
وو�سل به الأمر اإىل احلديث عن 
اإمكانية اإ�سدار مر�سوم رئا�سي اأو 
التي  ال���س��ت��م��ارات  اإرج���اء طباعة 
يفر�ص اأن ت�ستخدم يف الإح�ساء 
ال����ذي ي��ج��رى ك���ل ع�����س��ر �سنوات 

ح�سب الد�ستور.
ال�سوؤال يف  اإدراج  معار�سو  وي��رى 
اأ�سقط  ال���ذي  ال�����س��ك��اين  ال��ت��ع��داد 
هذه  دواف������ع  اأن   ،1950 م��ن��ذ 
و�ستدفع  ����س���ي���ا����س���ي���ة  اخل�����ط�����وة 
المتناع  اإىل  �سريني  مهاجرين 
عن امل�ساركة يف التعداد خوفا من 

القب�ص عليهم.
وكان ترامب راأى اأن “هناك فارقا 
تكون  اأن  ب���ني  ن��ظ��ري  يف  ك��ب��ريا 
م��واط��ن��ا ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة واأن 
�سرعي”،  غ��ري  “مقيما”  ت��ك��ون 
موؤكدا اأنه يريد حتديد و�سع كل 

�سخ�ص بف�سل تعداد ال�سكان.
عرقلت  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ح��ك��م��ة  ل���ك���ن 
الإح�ساء  ع��ل��ى  ال�����س��وؤال  اإ���س��اف��ة 

الذي �سيجرى يف 2020،
ال������ت������ربي������رات  اأن  م�����ع�����ت�����ربة   
ت���رام���ب  اإدارة  ق���دم���ت���ه���ا  ال����ت����ي 

“م�سطنعة”.
الأ�سبوع   وق��ال ترامب بعد ذلك 
هذا  اإدراج  عن  تخلى  اإن��ه  املا�سي 
ال�سوؤال املثري للجدل يف ا�ستمارة 

التعداد ال�سكاين.
العليا،  املحكمة  ق���رار  على  وردا 
قال ترامب اإنه طلب من وزارتي 
ما  بكل  “القيام  والعدل  التجارة 
القرار  ه��ذا  لإدراج  ���س��روري  ه��و 

الأكر حيوية واملهم جدا«.
اإ�����س����راره  ع����ن  ت����راج����ع  اأن������ه  اإل 
يفكر  اأنه  املا�سي  اجلمعة  و�سرح 
لتجاوز  تنفيذي  اأم���ر  اإ���س��دار  يف 
اإ�سافة  حكم املحكمة العليا بعدم 
“هل يحمل هذا ال�سخ�ص  �سوؤال 

الوزارات.
قال الرئي�ص الأمريكي اخلمي�ص 
جهودنا”.  ع����ن  ن����راج����ع  “ل 
واأ�ساف “من ال�سروري اأن تكون 
ل��دي��ن��ا ���س��ورة وا���س��ح��ة ع��ن عدد 
املواطنني وغري املواطنني الذين 

يتاألف منهم �سكاننا”، 
اأ�سئلة  ع����ل����ى  ي�������رد  اأن  ب��������دون 
ال�سحافيني يف هذا احلدث الذي 

قدم على اأنه “موؤمتر �سحايف«.
وكان اإدراج �سوؤال عن اجلن�سية يف 
ا�ستمارة التعداد ال�سكاين �سيوؤدي 

اإىل انعكا�سات كبرية. 
الأ�سا�ص  ي�سكل  ال�سكان  ف��ت��ع��داد 
من  دولر  م���ل���ي���ار   675 مل���ن���ح 
الفدرالية  امل���ال���ي���ة  امل�������س���اع���دات 
تخ�س�ص  ال��ت��ي  امل��ق��اع��د  ول���ع���دد 
لكل ولية يف جمل�ص النواب تبعا 

لعدد املقيمني.
وك���������ت���������ب زع���������ي���������م الأق�������ل�������ي�������ة 
جمل�ص  يف  ال�����دمي�����وق�����راط�����ي�����ة 
تغريدة  يف  �سومر  ت�ساك  ال�سيوخ 
“هزمية”  اأن  ت�����وي�����ر  ع����ل����ى 
ق�سية  يف  ت�����رام�����ب  ال����رئ����ي���������ص 
التعداد ال�سكاين متثل “انت�سارا 
وللتمثيل  للدميوقراطية  كبريا 

العادل«.

احت�ساب  “يجب  �سومر  واأ���س��اف 
كل �سخ�ص ويجب األ يتم ترهيب 
الرئي�ص  ق��ب��ل  م���ن  ���س��خ�����ص  اأي 

و�سلوكه املتقلب«.
منظمة  اأك����������دت  ج���ه���ت���ه���ا،  م�����ن 
املدنية  احل����ق����وق  ع����ن  ال�����دف�����اع 
اأنها  ب��ن��ف��وذ ك��ب��ري  ت��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي 
حم������اولت  م�����راقبة  �ستوا�سل 
باإح�ساء  املتعلق  ت�����رامب  اإدارة 

املهاجرين.
على  ت��غ��ري��دة  يف  املنظمة  وكتبت 
تفا�سيل  تك�سف  “عندما  توير 
جلمع  لرامب  اجلديد  امل�سروع 
يف  ب��امل��واط��ن��ة  املتعلقة  امل��ع��ط��ي��ات 
خطط  وكذلك   -- التعداد  اإط��ار 
ا����س���ت���خ���دام ه����ذه امل��ع��ط��ي��ات --، 
مدى  ونحلل  ب��دق��ة  ف�سندر�سها 

تطابقها مع القانون«.
الدميوقراطي  امل���ر����س���ح  وك������ان 
الأمريكية  للرئا�سة  حظا  الأوفر 
ال�سابق  الرئي�ص  نائب  بايدن  جو 
اأ�سافت  ت��رام��ب  “اإدارة  اأن  راأى 
التعداد  يف  اجلن�سية  عن  ال�سوؤال 
املهاجرين  اأ�سوات  عمدا  لت�سكت 
واأ�ساف  امللّونني”.  وجمتمعات 
لقيمنا  وخم���ال���ف  خ���ط���اأ  “هذا 

الأ�سا�ص كاأمة«.

موؤمتر اأمريكي ي�ست�سيف �سحايا لال�سطهاد الديني 
•• وا�شنطن-رويرتز:

قالت وزارة اخلارجية الأمريكية اإنها �ست�ست�سيف موؤمترا يف وا�سنطن الأ�سبوع املقبل لإلقاء ال�سوء على م�سكلة 
ال�سطهاد الديني، ودعت �سحايا هجمات وقعت يف الآونة الأخرية بكني�ص يهودي يف �سان دييجو وم�سجدين 
�سام  الدينية  باحلريات  ل�سوؤون  الأمريكي  ال�سفري  �سريلنكا.وقال  يف  القيامة  عيد  وتفجريات  نيوزيلندا  يف 
 12 اأكر من  الثانية  دورت��ه  �سي�سم يف  الدينية  لتعزيز احلريات  ال��وزاري  اإن الجتماع  براونباك ل�سحفيني 
ال�سطهاد  اإنهاء  اإىل  يدعو  اأمريكيا  بيانا  ي�سميها،  اأن  رف�ص  والتي  ال��دول،  توقع  اأن  ياأمل  اإن��ه  وق��ال  وزي��را. 
الديني.و�سيكون من بني املتحدثني احلائزة على جائزة نوبل نادية مراد، وهي امراأة يزيدية عراقية تعر�ست 
لل�سرقاق اجلن�سي من قبل مت�سددين من تنظيم داع�ص، والق�ص الإجنيلي الأمريكي اآندرو بران�سون الذي 
مت اإطلق �سراحه بعد عامني من الحتجاز يف تركيا. و�سي�سم احل�سور ممثلني عن م�سلمي الروهينجا الذين 
فروا من حملة �سدهم �سنها جي�ص ميامنار.وقال براونباك “اأكر من �سبعني باملئة من �سكان العامل يف بيئة 

ت�سهد قيودا دينية، ويف حالت كثرية، للأ�سف، بيئة مميتة«.

•• طرابل�س-وكاالت:

ال��ع��د ال��ت��ن��ازيل ب����داأ، وب�����داأت معه 
يف  الليبي  الوطني  اجلي�ص  ق���وات 
اإطباق قب�ستها على خمتلف اأنحاء 
البلد، لتقرب من قلب العا�سمة 
ن�سبة  “موؤقتا”  وتبقى  طرابل�ص، 
قليلة جدا من اأرا�سي البلد يف يد 

امليلي�سيات الإرهابية
ق���وات اجل��ي�����ص الوطني  وت��وا���س��ل 
ت�����س��ي��ي��ق اخل����ن����اق على  ال���ل���ي���ب���ي 
امل��ل��ي�����س��ي��ات الإره���اب���ي���ة ال��ت��ي تبدو 
“حمدودة  اأم����ام����ه����ا  اخل������ي������ارات 
الدعم  م����ن  ب���ال���رغ���م  للغاية”، 
من  عليه  حت�سل  ال���ذي  الأج��ن��ب��ي 

دول مثل قطر وتركيا.
امليداين  ال��و���س��ع  ع��ل��ى  تعليق  ويف 
واملحلل  ال��ك��ات��ب  اأو����س���ح  ب��ل��ي��ب��ي��ا، 
ال�����س��ي��ا���س��ي، ع���ز ال���دي���ن ع��ق��ي��ل، يف 
نيوز  “�سكاي  ملوقع  خا�ص  حديث 
الإرهابية  امليلي�سيات  اأن  عربية” 
“اأقل  ع��ل��ى  اإل  ت�����س��ي��ط��ر  ت��ع��د  مل 
الأرا�سي  من  بالألف”  واح��د  من 
البلد  “�سرق  مو�سحا:  الليبية، 
�سيطرة  حت����ت  اأ����س���ب���ح  ب���ال���ك���ام���ل 
املمتدة بني  املنطقة  اجلي�ص، وهي 

الهلل النفطي وحدود م�سر«.
كذلك ب�سط اجلي�ص �سيطرته على 
اإىل  و�سول  البلد،  و�سط  اأرا���س��ي 
�سرت التي يحا�سرها من اجلنوب 
قب�سة  م��ن  ل�ستعادتها  وال�����س��رق، 

امليلي�سيات.
ليبيا،  يتعلق مبناطق غرب  وفيما 
فاإن اجلي�ص الوطني �سيطر عليها 
ج��م��ي��ع��ا، ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ب��ع�����ص امل���دن 
ك��م�����س��رات��ة وط��راب��ل�����ص ال���زاوي���ة، 
التي  اجلبهات  بع�ص  اإىل  اإ���س��اف��ة 

تتمركز فيها امليلي�سيات.
اأم���ا امل��وق��ع الأه����م، وال���ذي تتحرر 
فينح�سر  ب��ت��ح��ري��ره  كلها  ال��ب��لد 
 10 ن���ح���و  “يف  ع���ق���ي���ل  ب���ح�������س���ب 
كيلومرات مربعة بقلب العا�سمة 
التي  امل��ن��ط��ق��ة  وه�����ي  ط���راب���ل�������ص، 
والتي  امليلي�سيات،  عليها  ت�سيطر 

تعك�ص �سيادة الدولة،
 ك���ون���ه���ا ت�����س��م جم��ل�����ص ال�������وزراء 
وال���ب���ن���ك امل����رك����زي وغ����ريه����ا من 

املواقع الرمزية للدولة«.
اأن  ه��و  بلة”،  ال��ط��ني  ي��زي��د  و”ما 
املنطقة  ت��ل��ك  ال���دائ���رة يف  امل��ع��رك��ة 
الليبي  اجل��ي�����ص  ع��ل��ى  تنح�سر  ل 
وامليلي�سيات الإرهابية فقط، واإمنا 
ممثلني  اأجانب”  “لعبني  ت�سم 
اخلبيث  ودوره��م��ا  وق��ط��ر،  بركيا 

يف زعزعة ا�ستقرار البلد.
عقيل:  ق������ال  ال���������س����دد  ه������ذا  ويف 
بجحمها،  ���س��غ��رية  منطقة  “هي 
ب���ال���ك���ام���ل م����ن قبل  وحم����ا�����س����رة 
فيها  ي���ق���ات���ل  ل  ل��ك��ن��ه  اجل���ي�������ص، 
وذلك  فقط،  الإرهابية  امليلي�سيات 
من  مبا�سر  ب��دع��م  حتظى  لكونها 

تركيا وقطر«.
دول���ي���ة  ح������رب  “هي  واأ��������س�������اف: 
امل�ساحة  ه���ذه  داخ����ل  م���ع اجل��ي�����ص 
اأي�سا  ت�����س��م  وال����ت����ي  ال�������س���غ���رية، 
�سوريا  م����ن  ق����ادم����ني  اإره����اب����ي����ني 
مب�ساعدة تركيا، كما اأن امليلي�سيات 
حت�سل  طرابل�ص،  داخ��ل  امل��وج��ودة 

واخلربة  وال�����س��لح  التمويل  على 
الع�سكرية من تركيا وقطر«.

من  امليلي�شيات  تتلقى  ــاذا  م   
تركيا وقطر؟

)الركي-  ال���دع���م  ط��ب��ي��ع��ة  وع����ن 
ال�����ق�����ط�����ري( ال����������ذي حت����ظ����ى به 
امليلي�سيات الإرهابية يف ليبيا، بنّي 
عقيل: “ت�سل اإىل تلك امليلي�سيات 
حقائب و�سناديق حمملة بالأموال 
من قطر، بعيدا عن عيون النظام 
امل���ايل ال���دويل، اإىل ج��ان��ب تقدمي 
الفنية  اخل���ربات  لبع�ص  ال��دوح��ة 
ت�ستطيع  ل  ق��د  ال��ت��ي  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

تقدميه اإىل الإرهابيني يف ليبيا.
وع���ن ه���ذا ال��دع��م اأو����س���ح عقيل: 
بدون  وال��ط��ائ��رات  لل�سلح  “كان 
دور  امليلي�سيات،  تلقتها  التي  طيار 
كبري يف خروج اجلي�ص من غريان 
الآن،  الن�سر حتى  اإع��لن  وتاأجيل 
خا�سة ب�سبب ال�سواريخ ال�سغرية 
املوجودة يف تلك الطائرات، والتي 

تتمتع بقدرات تدمريية«.
كذلك اأ�سار اإىل �سحنة من العربات 
ميناء  اإىل  و�سلت  التي  امل�سفحة 
طرابل�ص، قادمة على من �سفينة 

من ميناء �سام�سون يف تركيا.

تركيا تقدميها«.
باأن  ذل���ك،  ال�سيا�سي  املحلل  وب���رر 
“�سبه دميقراطية”،  “دولة  تركيا 
م��راق��ب��ة م��ن ق��ب��ل امل��ع��ار���س��ة، مما 
الأحيان  بع�ص  يف  اخل��ن��اق  ي�سيق 
على حزب العدالة والتنمية الذي 
ي��ن��ت��م��ي ل���ه ال��رئ��ي�����ص رج����ب طيب 
اأردوغ�����ان، وه��و امل�����س��وؤول ع��ن مثل 
تتورط  التي  الأدوار اخلبيثة  هذه 

بها تركيا خارج حدودها«.
املبا�سر،  ال��ع�����س��ك��ري  ال���دع���م  اأم�����ا 
والطائرات  ال�����س��لح  يف  امل��ت��م��ث��ل 
تركيا  ف���ت���ت���وىل  وال���ع�������س���ك���ري���ني، 

اأن  ه��و  الده�سة  يثري  “ما  وت��اب��ع: 
اأ�سبح علنيا، وكاأن  الدعم الركي 
الدولية،  بالقوانني  تعباأ  ل  اأنقرة 
ال�سحنة،  تلك  اأوراق  على  كتب  اإذ 
ل��ه��ا ه���و ���س��لح بادي  امل�����س��ت��ل��م  اأن 
امل��لح��ق دول��ي��ا كونه م��ن جمرمي 

احلرب«.
تهديدات  “بعد  قائل:  وا�ستطرد 
اجل��ي�����ص ال��ل��ي��ب��ي وال���ت���ق���دم ال���ذي 
اأح�������رزه، وت�����س��دي��د ال���رق���اب���ة على 
ال��ل��ي��ب��ي��ة، ع����ادت تركيا  ال�����س��واح��ل 
ل��ل��رك��ي��ز ع���ل���ى ال�����س��ح��ن اجل����وي 

ملطاري م�سراتة ومعيتيقة«.

اإرهابيون  م�سراتة،  ملطار  وي�سل 
�سوريا،  م��ن  ق��ادم��ون  ومتطرفون 
اإىل  واملعدات  الأ�سلحة  ت�سل  فيما 
ب��ح�����س��ب عقيل  م���ط���ار م��ع��ي��ت��ي��ق��ة، 
تقارير  ع����ن  ن���ق���ل  اأ������س�����ار  ال������ذي 
من  ج��دي��دة  “دفعة  اأن  م��ي��دان��ي��ة 
ط���ائ���رات ال������درون، و���س��ل��ت خلل 
اإىل م�سراتة، حيث  املا�سية  الأيام 
تركية  عمليات  غرفة  ت�سكيل  يتم 
جديدة، قادرة على اإدارة الطائرات 

الأكر تطورا، عن بعد«.
دوافــــع الــتــدخــل الــ�ــشــافــر يف 

ليبيا
حديثه  يف  ال�سيا�سي  املحلل  واأ�سار 
عربية”،  نيوز  “�سكاي  موقع  م��ع 
تركيا  دف��ع��ت  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  اإىل 
وقطر خلو�ص مثل هذه “املقامرة 
“مع تبدد  حيث قال:  اخلا�سرة”، 
احل���ل���م ال���رك���ي ب��الن�����س��م��ام اإىل 
اأنقرة  ب�����داأت  الأوروب��������ي،  الحت�����اد 
البحث  يف  ب��������اأردوغ��������ان،  مم���ث���ل���ة 
الدولة  اأجم�����اد  اإع������ادة  ���س��ب��ل  ع���ن 
اأمر ف�سلت فيه يف  العثمانية، وهو 
كونها  املنطقة،  دول  م��ن  ال��ع��دي��د 
املت�سددة  بالتيارات  نف�سها  ربطت 
م��ث��ل ج��م��اع��ة الإخ����وان«.واع����ت����رب 
عقيل اأن ليبيا هي “امللذ الأخري 
وموقعها،  ثرواتها  ب�سبب  لركيا، 
ال�����ذي ���س��ت��ح��اول م���ن خ���لل���ه اأن 
ا�سطرابات  وتخلق  اأذرعها  حترك 
واجلزائر.  وت��ون�����ص  م�����س��ر  داخ����ل 

اإق��ام��ة قاعدة  اأي�سا  اأن��ق��رة  وت��ري��د 
ع�����س��ك��ري��ة يف ل��ب��ي��ب��ا، و���س��ت��ن��ج��ح يف 
البلد  �سيطرت على  ذلك يف حال 
املت�سددة،  ال���ت���ي���ارات  خ����لل  م���ن 
لها  �ستحقق  ليبيا  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل 

الكثري والكثري«.
اأطماع اقت�شادية

دواف�����ع  اأن  اإىل  ع��ق��ي��ل  ن�����وه  ك���م���ا 
على  تنح�سر  ل  ال��رك��ي  التدخل 
ت�سمل  واإمن�������ا  ف���ق���ط،  ال�����س��ي��ا���س��ة 
جوانب اقت�سادية، اإذ ترغب تركيا 
يف ال����دخ����ول ل��ل��ع��م��ق الأف���ري���ق���ي، 
ال�سني  بالفعل يف مناف�سة  وب��داأت 
بوابتها  هي  ليبيا  و�ستكون  هناك، 

لتحقيق ذلك.
ا�سراتيجيا  موقعا  ليبيا  ومتلك 
مهما منحها العديد من الروات 
�سمال  يف  تقع  فهي  الق��ت�����س��ادي��ة، 
البحر  ع���ل���ى  وت����ط����ل  اأف����ري����ق����ي����ا، 
وجتاورها  ال�سمال،  م��ن  املتو�سط 
من  وال�����س��ودان  ال�سرق،  من  م�سر 
والنيجر  وت�ساد  ال�سرقي،  اجلنوب 
من اجلنوب، واجلزائر وتون�ص من 

الغرب.
وت�������س���م ل��ي��ب��ي��ا اأي�������س���ا ك���ن���زا من 
عام  ف���ف���ي  الأ�سود”،  “الذهب 
التي  ال���دول  اأك���رب  ك��ان��ت   ،2010
القارة  يف  نفطيا  احتياطيا  متلك 
ال�����س��م��راء.وب��ال��رغ��م م��ن ك��ل هذا 
ومتويلها  اخل������ارج������ي،  ال�����دع�����م 
ف�����اإن اخلناق  وال���ع���ت���اد،  ب��ال�����س��لح 
ي�سيق �سيئا ف�سيئا على امليلي�سيات 
الوقت  ويبقى  ليبيا،  يف  الإرهابية 
املعركة  �سيح�سم  الذي  العامل  هو 
اجلي�ص  ل�������س���ال���ح  ط���راب���ل�������ص  يف 
وحترير  الن�سر  ليعلن  ال��وط��ن��ي، 

البلد من الإرهاب، بتحريرها.

ثالثة اأ�سباب وراء اإطاحة اأردوغان بت�سينت كايا  •• وا�شنطن-وكاالت:

عدد ال�سحايف الركي البارز فكرت بيل ثلثة اأ�سباب حمتملة لإقالة الرئي�ص 
الركي رجب طيب اأردوغان حاكم البنك املركزي مراد ت�سين كايا، وكتب يف 
موقع “تي 24” الركي اأن اختلف ال��روؤى بني اأردوغ��ان وت�سين كايا كان 
وا�سحاً. وانتقد الرئي�ص الركي مراراً قرارات البنك املركزي رغم حديثه عن 
باأنه �سيا�سي يلتزم بتلك القرارات بغ�ص  ا�ستقللية املوؤ�س�سة واإعطاء انطباعاً 

النظر عن موافقته اأو رف�سه لها.
ثمة جدل اأي�ساً حول �سرعية اإعفاء اأردوغان حكام البنك املركزي من واجباتهم. 
ويجادل البع�ص باأنه وفقاً للد�ستور الركي، ل ميلك الرئي�ص ال�سلطة لتنفيذ 

املرا�سيم الرئا�سية يف جمالت حمددة بو�سوح يف الد�ستور. 
الذي  الوحيد  ال�سرط  ويكون  العليا  باليد  القانون  يتمتع  التبا�ص،  وجد  واإذا 
مهمات  لتاأدية  موؤهلني  “غري  يظهروا  اأن  ه��و  احل��ك��ام  اإق��ال��ة  مبوجبه  ميكن 
وبالتايل، ت�سبح خطوة اأردوغان غري د�ستورية ب�سكل وا�سح. وقد  الوظيفة”. 

ي�ستمر النقا�ص حول هذا امللف بني امل�سرعني املوالني واملعار�سني. 

اخلالف الأول
طالبت  حني  واحلكومة،  كايا  ت�سين  بني  توتر  على  الأوىل  الإ���س��ارات  ب��رزت 
اأبكر مما  اإىل وزارة اخل��زان��ة يف وق��ت  امل��رك��زي  البنك  اأرب���اح  الأخ���رية بتحويل 
 31 انتخابات  قبل  ذل��ك  يح�سل  اأن  واحلكومة  الرئي�ص  اأراد  ب��ه.  معمول  هو 
لل�سيولة حينها، ولتخطي ذلك،  املحلية. كانت اخلزانة تفتقر  “اآذار”  مار�ص 
اجتماع  وهو  املركزي  البنك  مع  العام  الجتماع  موعد  لتقريب  خطة  ُو�سعت 
وكانت الفكرة، ا�ستخدام حتويل الأرب��اح اإىل  اأبريل”ني�سان”.  يح�سل عادة يف 

%24. ومبا  اإىل  و�سل  الذي  الفائدة  �سعر  بخف�ص  املركزي  البنك  يطالبان 
يخف�ص  اأن  املركزي  البنك  من  اأرادا  ال�سيف،  يف  تنخف�ص  الت�سخم  ن�سبة  اأن 
اأن  على  اأ���س��ر  ك��اي��ا  ت�سين  لكن  الت�سخم.  انخفا�ص  م��ع  ب��ال��ت��وازي  ال��ف��وائ��د 
الأخري كان مو�سمياً وعلى اأنه اإذا انخف�ست اأ�سعار الفائدة دون حزمة حتفيزية 
اقت�سادية، ف�سيوؤدي ذلك اإىل مزيد من النخفا�ص يف قيمة اللرية، اإ�سافة اإىل 
عودة ارتفاع الت�سخم، ومل ُيتخذ اأي قرار حول ن�سبة الفائدة يف اجتماع جمل�ص 
اإدارة البنك املركزي يف يونيو”حزيران” وبذلك اتخذ قرار اإقالة ت�سين كايا 

من من�سبه.

ا�شتقل.. لن اأ�شتقيل
اأرادت من ت�سين  اأن احلكومة  اأحاديث عن  بعد هذه اخللفات، كانت هنالك 
كايا ال�ستقالة. لكنه، وفقاً لتقارير، قال اإن ا�ستقالته لو ح�سلت ف�ستاأتي حتت 

ال�سغط ال�سيا�سي يف اإ�سارة اإىل غياب ا�ستقللية البنك املركزي. 
املركزي،  البنك  اإقالته كانت حمددة بو�سوح يف قانون  اأن �سروط  اأي�ساً  وذكر 
واأنه �سيبقى يف من�سبه حتى 2021، وهو ما دفع اأردوغان اإىل اإقالته مبر�سوم 

رئا�سي.

ماذا �شيحل بطلب الأموال الحتياطية؟
�ساد اعتقاد باأن رف�ص ت�سين كايا حتويل الأموال كان �سيدفع احلكومة لإيجاد 

ت�سين  وق��ف  “ني�سان«.  اأب��ري��ل  الن��ت��ظ��ار حتى  اإىل  ال���س��ط��رار  دون  اخل��زان��ة 
�ست�سر مب�سداقية  الطبيعية  الإج��راءات غري  اإّن هذه  قائًل  القرار  كايا �سد 
البنك املركزي و�ستحوله اإىل موؤ�س�سة ل ميكن التنبوؤ ب�سلوكها، وتدار من قبل 
احلكومة وفقاً حلاجاتها. ومع ذلك، مل ميلك القوة لإيقاف الطلب احلكومي، 
فانتظم الجتماع العام يف 18 يناير”كانون الثاين” ووافق على نقل اأرباحه 

اإىل وزارة اخلزانة. 

املوجة الثانية
طلبت  عندما  واحلكومة  كايا  ت�سين  ب��ني  الثانية  ال��ت��وت��رات  موجة  انطلقت 
الأخرية حتويل اأموال من احتياطات البنك اإىل اخلزانة. ما طلبته احلكومة 
ال�ستثنائية  الظروف  ملواجهة  املركزي  البنك  بها  يحتفظ  التي  الأم���وال  هو 
واحلروب  الداخلي،  القت�سادي  والنهيار  واملجاعة،  الطبيعية،  الكوارث  مثل 

والأزمات القت�سادية العاملية. 
 23 يف  البلدية  اإ�سطنبول  انتخابات  من  قليل  وق��ت  قبل  اأي�ساً  الطلب  وج��اء 
قوة،  من  اأوت��ي  مبا  الطلب  ه��ذا  كايا  ت�سين  ق��اوم  املا�سي.  يونيو”حزيران” 
داخلياً  القت�ساد  ع��ن  �سلبياً  ت�����س��وراً  �سيرك  الت�سرف  ه��ذا  اأن  اإىل  م�سرياً 

ودولياً.
اخلالف القدمي

متحورت النقطة الثالثة يف التوتر حول اأ�سعار الفائدة. كان اأردوغان واحلكومة 

يف  جانباً  اخلطة  تنحية  اإىل  ت�سري  التقارير  لكن  ت�سريعي.  تنظيم  عرب  حل 
البنك  اأنه بعد تغيري حاكم  اأن التحليلت جممعة على  الوقت احلايل. يبدو 
احلاكم  موقف  انتظار  يف  ت�سريعي  لتحرك  حاجة  هنالك  تكون  لن  امل��رك��زي، 

اجلديد حول الطلب.
ال��رك��ي يف نظرته  الرئي�ص  م��ن  بقربه  ك��ان معروفاً  امل��ق��ال  اأن احل��اك��م  ورغ��م 
رئي�ص  ب�سكل  م�سوؤول  املركزي  البنك  اأن  على  م�سراً  بقي  اأن��ه  اإل  العامل،  اإىل 
عن تاأمني ا�ستقرار الأ�سعار، حيث �سيناق�ص تخفي�ص اأ�سعار الفائدة وحتويل 
اأخ��رى يف دفع ت�سين كايا  الهدف. �ساعدت عوامل  الأم��وال الحتياطية هذا 
عقوبات  فر�ص  واحتمال  اأ�ص-400،  اأزم��ة  �ساهمت  اإذ  حا�سم،  موقف  لتخاذ 
اأمريكية على تركيا، والفو�سى يف ال�سرق الأو�سط ،والو�سع يف اإيران يف تعميق 

التداعيات على القت�ساد الركي.

�شتخ�شر تركيا الحرتام
يف  القت�سادية  الأزم���ة  بعد  عاملياً  املركزية  البنوك  ا�ستقللية  فكرة  ظهرت 
ال�سبعينات. ويومها قررت حكومات الدول النامية التي تاأثرت اأكر من غريها 
الديون  وت�ساعد  وامل�سريف،  امل��ايل،  والنهيار  الت�سخم  وارتفاع  النفط،  باأزمة 
الأجواء  عن  م�ستقلة  تكون  اأن  ال�سحية  املركزية  البنوك  على  اأن��ه  اخلارجية، 
ال�سيا�سية يف البلد. وكانت تركيا واحدة من الدول التي وافقت على ذلك، و 

تعزز هذا املنحى بعد الأزمة القت�سادية يف 2001.
الإطاحة  ول  املركزي،  البنك  ال�سغوط احلكومية واخللفات مع  ت�ساعد  لن 
وح�سب  واخلارجية.  الداخلية  الأ�سواق  يف  بالحرام  تركيا  متتع  يف  بحاكمه 
يف�سر  عندما  اإل  القوة  من  م��زي��داً  ال�سلبي  التاأثري  يكت�سب  لن  امل��ق��ال،  كاتب 

منطق هذه اخلطوة ب�سكل جلي للعامل اخلارجي.
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عربي ودويل

عقوبات »قا�سية« قد تنهي التحالف الأمريكي الرتكي »اإىل الأبد«
•• وا�شنطن-وكاالت:

تو�سف  عقوبات،  لفر�ص  ترامب  دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�ص  اإدارة  ت�ستعد 
خا�ص  مهم  برنامج  يف  م�ساركتها  اإنهاء  ت�سمل  تركيا،  على  ب�”القا�سية”، 
بطائرات حربية مقاتلة، حيث تتهياأ اأنقرة لت�سلم اأنظمة دفاع جوي رو�سية.

ومنذ ما يقرب من عامني، حذرت الوليات املتحدة احلكومة الركية من 
�سراء منظومة �سواريخ اإ�ص-400 الدفاعية الرو�سية ال�سخمة.  

“بفر�ص عقوبات قد تزيد من �سلل القت�ساد الركي،  وتوعدت وا�سنطن 
وتقييد دور تركيا يف حلف �سمال الأطل�سي “الناتو”، والعدول عن التحالف 
الأخ���رية ملنظومة  ت�سلم  الأب���د، يف ح��ال  اإىل  املتحدة وتركيا  ال��ولي��ات  بني 
بو�ست  وا�سنطن  ب�سحيفة  راأي  مقال  ذكر  ح�سبما  الرو�سية”،  اإ�ص-400 

قريبا،  اإ�ص-400  املنظومة  لت�سلم  تركيا  ت�ستعد  ذل��ك،  الأمريكية.ورغم 
ح�سبما قال الرئي�ص رجب طيب اأردوغان.

ويقول الكاتب الأمريكي املتخ�س�ص يف ال�سيا�سية اخلارجية والأمن القومي 
جو�ص روغني اإن قرار اأردوغان بامل�سي قدما يف �سراء حكومته اأنظمة  اإ�ص-

فقط  يتعلق  ل  الأمريكية،  واحلكومة  للكونغر�ص  مبا�سر  حتد  يف   ،400
بالوليات املتحدة وتركيا.

اأنحاء  جميع  يف  الأم��ريك��ي��ة  العقوبات  �سيا�سة  مب�سداقية  “بل  واأ���س��اف 
اأي  على  القانون  بتطبيق  ترامب  فريق  تعهدات  خالف  ف��اأردوغ��ان  العامل، 

دولة ت�ستخدم ال�سناعة الدفاعية الرو�سية«.
اأن الإدارة الأمريكية تعد  اأنه علم من العديد من امل�سوؤولني  واأكد روغني 
لعقوبات “قوية �سيتم تفعيلها بعد فرة ق�سرية من تاأكيد تركيا ت�سلمها 

قائل: “ل ي�ستطيع اأردوغان اأن يقول اإنه مل يتم حتذيره«. اإ�ص 400”، 
فر�ص  يتم  لن  باأنه  اأبلغه  ترامب  اإن  املا�سي،  ال�سهر  ق��ال،  اأردوغ���ان  وك��ان 
عقوبات ب�سبب ال�سفقة الرو�سية، بعد اأن قال ترامب اإن اأ�سلوب التعامل مع 

تركيا يف هذا امللف مل يكن من�سفا.
بايلي  ك��اي  الناتو  ل��دى  الأمريكية  ال�سفرية  قالت  اأي�سا،  املا�سي  وال�سهر 
هات�سي�سون: “لقد قلنا مرارا يف منا�سبات عدة اإنه �سيكون هنالك عواقب 
لي�ست جيدة لركيا، وللوليات املتحدة اأي�سا، لكنها عواقب �سرورية. لي�ص 

لدينا خيارات اأخرى«.
املعروف   2017 عام  قانون  مبوجب  املفرو�سة  العقوبات  اإىل  وبالإ�سافة 
يوؤثر على قطاعات  والذي قد  )كات�سا(”،  اأمريكا  “مكافحة خ�سوم  با�سم 
من  الكامل  ال�ستبعاد  اأي�سا  تركيا  تواجه  الركي،  القت�ساد  من  وا�سعة 

برنامج الطائرات املقاتلة اإف-35.
يقول جو�ص روغني، يف مقاله ب�سحيفة وا�سنطن بو�ست: “يبدو قرار اإف-
35 وا�سحا، فالوليات املتحدة لن ت�سمح لركيا بحيازة النظامني يف نف�ص 

امل�ساحة اجلغرافية«.
اإف- اأو  اإ�ص-400  على  احل�سول  “ميكنك  قولها:  هات�سي�سون  عن  ونقل 

35، لكن ل ميكنك احل�سول على الثنني«.
للإدارة  ميكن  اأخ���رى  جمموعة  هناك  الأو���س��ع،  بالعقوبات  يتعلق  وفيما 
الخ��ت��ي��ار م���ن ب��ي��ن��ه��ا. وي��ن�����ص ال��ت�����س��ري��ع ع��ل��ى ف�����س��ل ال��ك��ي��ان��ات الركية 
اأو  للم�سوؤولني  ال��ت��اأ���س��ريات  منح  ومنع  الأم��ريك��ي��ة،  املالية  املوؤ�س�سات  ع��ن 
تركيا  ق��درة  وعرقلة  الأمريكية،  اأ�سولهم  وجتميد  الأت���راك،  التنفيذيني 

على جمع الأموال يف املوؤ�س�سات الدولية وغريها.

•• الفجر - خرية ال�شيباين

مرات  اأربــع  �شوتوا  اأن  لالأ�شبان  �شبق 
الت�شريعية  النتخابات   - العام  هذا 
والإقليمية  الــبــلــديــة  اأبـــريـــل؛  يف 

والأوروبية يف مايو.
النتخابي،  التعب  رغم  املمكن،  ومن   
مــرة  الــتــ�ــشــويــت  عــلــى  يـــجـــربوا  اأن 
رئي�س  لنتخــــاب  نوفمرب  يف  اأخــرى 

للحـــــكومة.
من  والع�شرين  الثامن  يف  فاز،  عندما 
ــل، الــزعــيــم ال�ــشــرتاكــي الــذي  ــري اأب
 123(  2018 عام  منذ  البالد  يقود 
، متقدمًا بفارق كبري   350 مقعًدا من 
ال�شعبي   احلـــزب  يف  املحافظني  عــن 

اعتقد  نائبًا(،   66 ت�شم  مبجموعة 
�شيبداأ  �شان�شيز  بيدرو  اأن  املراقبون 
اأّن  اإّل  عائق.  اأي  دون  جديدة  ولية 

الأمر بات اليوم غري موؤكد.
�شيا�شي  �شلل  خما�س  اإ�شبانيا  تعي�س 
حيث  الدميقراطية،  هذه  تعتده  مل 
الديكتاتورية  نهاية  منذ  تتقا�شم، 
رئي�شيتان  ت�شكيلتان  الــفــرانــكــيــة، 
)احلـــــــزب ال�ــــشــــرتاكــــي واحلـــــزب 
ثالثة  دخول  لكن  ال�شلطة،  ال�شعبي( 
كـــل جميع  قــلــب  اأحـــــزاب جـــديـــدة 
يف  الليرباليون  الو�شطيون  املعادلت: 
يف  املتطرف  والي�شار  �شيودادانو�س، 
بودميو�س، ويف الآونة الأخرية، اليمني 

املتطرف ممثال يف حزب فوك�س.

التنوع  اأنه من خلل هذا  بالتاأكيد، 
للناخبني  اأف�����س��ل  مت��ث��ي��ل��ي��ة  ت��وج��د 
الأ����س���وات  ت�����س��ّت��ت  اأّن  غ���ري  ال���ي���وم، 
اأغلبية  ب����روز  ال�����س��ع��ب  م���ن  ي��ج��ع��ل 
ت�������س���ّك���ل ح���ك���وم���ة مب����ف����رده����ا. ففي 
عليها  تهيمن  التي  البانوراما  ه��ذه 
ه���ذه الأح�����زاب اخل��م�����س��ة، وح��ي��ث ل 
ي���زال اإزع����اج ال��ق��وم��ي��ني ال��ب��ا���س��ك اأو 
قائما  ال��ك��ات��ال��ون��ي��ني  النف�ساليني 
�سعبا  ال��ب��لد  ح��ك��م  ي�سبح  وق���وي���ا، 
اأخرى  م��رة  �سينت�سر  للغاية.فهل 
ال�سراكي  الزعيم  �سان�سيز،  بيدرو 
ال����ذي  ال����دمي����ق����راط����ي اجل����دي����د - 
كتعزيز  ماكرون  من  موؤخًرا  اقرب 
�سنعرف  “الأوروبيني”؟  ل���ن���ادي 
�سي�سعى  عندما  يوليو،   22 يف  ذلك 
النواب.  ثقة جمل�ص  للح�سول على 

نوفمرب، يف حماكمة 11 من القادة 
موؤيد  الكاتالونيني.  النف�ساليني 
، م��ث��ل��ه م��ث��ل ال��ي��م��ني ، لأك����رب قدر 
املتهمني  مع  وال�سرامة  احل��زم  من 
بانتهاك القانون الإ�سباين يف اأكتوبر 
ا�ستفتاء تقرير  بتنظيمهم    2017
يعرف   ، ال����ق����ان����وين  غ����ري  امل�������س���ري 
اإغلي�سيا�ص  ب��اب��ل��و  اأن  ال����س���راك���ي 
ينا�سر حكما خمففا اأكر ما ميكن.
اإّن ال�سلل قائم على امل�ستوى الوطني 
وكذلك على امل�ستوى الإقليمي. ففي 
الأحزاب  ومور�سيا،  مدريد  مناطق 
هي  امل����ّرة،  ه���ذه  ال��ث��لث��ة،  اليمينية 
التي تف�سل يف التفاق على تن�سيب 
الأ�سا�سي:  وال�سبب  جديدة.  رئا�سة 
حتى وان اأ�سبح �سيودادانو�ص ميينّيا 
ف��ه��و يرف�ص  الأ���س��ه��ر الأخ�����رية،  يف 
املتطرف  ال��ي��م��ني  م���ع  ائ���ت���لف  اأي 
ال���ت���ح���ال���ف جاء  ف����وك���������ص.. رف�������ص 
بن�سيحة من مانويل فال�ص، املر�سح 

املهزوم لرئا�سة بلدية بر�سلونة.

عن ليبريا�شيون

ال ان خيبة اأمل ي�سار ربيع 2015 
اأن ت��ت��ك��رر: ك����ان ات���ف���اق بني  مي��ك��ن 
حينها  وب���ودمي���و����ص  ال���س��راك��ي��ني 
ال��ت��خ��ل�����ص م��ن ماريانو  مُي��ّك��ن م��ن 
تطرف  ان  ال   ، امل��ح��اف��ظ  راخ�����وي 

القوتني حال دون ذلك.
» من املا�شي«

جت�����دد ه�����ذا ال�����س��ي��ن��اري��و م����وؤخ����را: 
�سارك كل من بيدرو �سان�سيز وبابلو 
اإغلي�سيا�ص يومي الثلثاء والأربعاء 

اجتماعية  ���س��ي��ا���س��ات  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى 
تتعار�ص مع مطالب بروك�سل ب�ساأن 
علم  اأ���س��ت��اذ  ي��ع��ل��ق  العام”،  ال��ع��ج��ز 
جيل  اإن��ري��ك   ، ال�سيا�سي  الج��ت��م��اع 

كالفو.
�شلل

ذل��ك، وح�سب موقع  اإىل  بالإ�سافة   
احلكومة  رئي�ص  يخ�سى  ليرب،  انفو 
املنتهية وليته من موقف بودميو�ص 
ع���ن���د ������س�����دور احل�����ك�����م، امل�����ق�����رر يف 

اللون ومن  اأحادية  �سان�سيز حكومة 
�سيا�سية  ثقافة  وه���ذه  واح���د،  ح��زب 
من املا�سي”، انتف�ست الرقم الثاين 
اإيغلي�سيا�ص،  ورف���ي���ق���ة  احل�����زب  يف 

اإيرين مونتريو. 
با�سم  املتحدثة  اأدان����ت  جهتها،  م��ن 
ال����س���راك���ي يف جم��ل�����ص ال����ن����واب ، 
العنيد  “املوقف  ل����س���را،  اأدري����ان����ا 
م�سالح  يف�سل  ال��ذي   ، لبودميو�ص 
ان  اإ�سبانيا”.  م�سالح  ع��ل��ى  ح��زب��ه 

ال�سراكي  واف�����ق  ����س���ّم.  ح�����وار  يف 
�سيا�سات  ب�ساأن  “يتفاو�ص  ان  على 
وان  ب����ودمي����و�����ص،  م����ع  م�سركة” 
م���وؤث���رة يف  “منا�سب  ع��ل��ي��ه  ي��ق��رح 
ملنحه  جم����ال  ل  ول���ك���ن  الإدارة”، 

وزارات. 
بودميو�ص،  زعيم  يطلب  املقابل،  يف 
رغ���م ف��ق��دان احل����زب ل��زخ��م��ه )35 
عام   69 م���ق���اب���ل  اأب����ري����ل  يف  ن���ائ���ب���ا 
2015( ، حكومة ائتلفية. “يريد 

جمموعات  ع�����دة  ت���رف�������ص  ف���ق���د   ،
الكناري  )مثل  ل�ساحلها  الت�سويت 
والقوميني  النافريني،  والإقليميني 
ال����ق����وم����ي  احل����������زب  يف  ال����ب����ا�����س����ك 
البا�سكي(، الأمر الذي لن ينتج عنه 

اأغلبية كافية. 
حماولة  يف  كبري  اخلطر  والثانيًة: 
ب������ودمي������و�������ص ت����ع����دي����ل اأول�������وي�������ات 
ال�سراكيني ب�سكل عميق. “يخ�سى 
بيدرو �سان�سيز ب�سكل خا�ص اأن ُيجرب 

احلزبني،  ب���ني  م��ق��ط��وع��ة  “الثقة 
اإنريك  ال�����س��ي��ا���س��ي   امل��ح��ل��ل  ي���ق���ول 
فاإن  م��ع��ج��زة،  وبا�ستثناء  ج��ول��ي��ان��ا، 
قوى الي�سار الكربى لن تتفق.. كل 

واحد مت�سّبث جدا مبواقفه«.
يف ن��ظ��ر ال����س���راك���ي���ني الأ����س���ب���ان، 
مع  ائتلفية  حكومة  ت�سكيل  ميثل 
رئي�سيتني.  م�����س��ك��ل��ت��ني  ب���ودمي���و����ص 
اإغلي�سيا�ص  بابلو  ان�سم  اإذا  الأوىل، 
�سان�سيز  بيدرو  اإىل حكومة  وعائلته 

�سيودادانو�ص يرف�ص التحالف مع اليمني املتطرف

هل يعود ال�سبان جمددا اىل النتخابات؟

بيدرو �سان�سيز هل يرا�ص احلكومة مرة اخرى؟

فوك�ص يعيق ائتلف اليمني

�سروط بودميو�ص تعيق ائتلف الي�سار

- يف نظر ال�سرتاكيني الأ�سبان ، ميثل ت�سكيل حكومة ائتالفية مع بودميو�س م�سكلتني رئي�سيتني
- ال�سلل قائم على امل�ستوى الوطني وكذلك على امل�ستوى الإقليمي، وهذه املرة بني الأحزاب اليمينية 

�شان�شيز ل يزال بدون ائتالف:

اإ�سبانيا: هل هي العودة اإىل �سناديق القرتاع...؟
- ت�سّتت الأ�سوات يجعل من ال�سعب بروز اأغلبية لت�سكيل حكومة 

بـــودميـــو�ـــس:   -
�شان�شيز  ــد  ــري ي
حكومة من حزب 
واحــــــــد، وهــــذه 
�شيا�شية  ثقافة 
ــــي مـــــــن املــــا�ــــش

نـــهـــايـــة  مــــنــــذ   -
تقا�شم  الفرانكية 
حــــزبــــان كـــبـــريان 
ال�شلطة، لكن دخول 
ثـــالثـــة اأحــــــزاب 
جــــــديــــــدة قــلــب 
جــمــيــع املـــعـــادلت



السبت    13   يوليو    2019  م   -   العـدد  12680  
Saturday   13   July   2019  -  Issue No   1268014

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
اإعالن حل�شور اإجتماع اخلربة احل�شابية 

يف الدعوى رقم 6592 ل�شنة 2018 جتاري جزئي - ال�شارقة 
لدى حمكمة ال�شارقة 

املرفوعة من / النمر لتجارة احلديد املحدودة - ذ م م - وميثلها ح�سان النمر العميل 
�سد / نيوتون اأمد�سري�ص - م م ح وميثلها �ساهم احمد ممتاز احمد �سيخ 

على املدعي عليها / نيوتون اأمد�سري�ص - م م ح  وميثلها �ساهم احمد ممتاز اأحمد �سيخ  احل�سور 
مبن ميثلها قانونا او بوا�سطة وكيل معتمد ، لجتماع اخلربة املقرر عقده يف متام ال�ساعة 3.00 
م�ساء اخلمي�ص املوافق 2019/7/18 وذلك مبقر مكتبنا الكائن باإمارة ال�سارقة - القا�سمية - بناية 
ميجا مول )اأ�سفل البناية حمل 2XL( - خلف ميجا مول - الدور الرابع - م�سطحبني معكم كافة 

امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها.
للتوا�سل اخلبري احل�سابي / خالد حممد حممد - موبيل 0506965124  

اخلبري احل�شابي املنتدب يف الدعوى 
خالد حممد حممد القا�شي 
قيد وزارة العدل رقم 545 

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/  
حمرر  على  الت�سديق  وطلب  باك�ستان   : اجلن�سية   ، ب�سري  حممد  حممود  قي�سر 
يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة ١٠٠% يف ال�سم التجاري �سالون جبال بلودان 
التنمية  دائ��رة  واملرخ�ص من   ، رج��ايل  الرخ�سة �سالون حلقة  ن�ساط   ، للحلقة 
بتاريخ ١٩/5/٢٠١١  ال�سادر  القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة مهنية رقم 6١3١7٢ 
املغني  احمد عبيد  فاطمة  ال�سيدة/  اىل  الإقت�سادية بخورفكان.  التنمية  دائ��رة  يف 
النقبي ، اجلن�سية : الإم��ارات. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العلن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده
فى الدعوى رقم 2015/453 اإنابات جتارية 

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - عنوانه : علي مكتب حماميه ال�ستاذ �سمري الزرق 
املنفذ �سده : عتيق خلفان عبداهلل رحمه املهريي  واآخرون  - عنوانه : اإمارة دبي 

املنفذ �سدها : حمدة خليفة حميد الرميثي 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثلث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/7/17 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
البيع)�سركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
الأ�سا�سي قبل  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  ال�سراء  )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ص على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية 
الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة  الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل  املزاد ب�سرط ال تقل هذه  لر�سوم 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : حق منفعة ينتهي بتاريخ 2098/1/1 م - رقم الر�ص : 352 - املنطقة 
: جممع دبي لل�ستثمار الأول - رقم املبنى : 3238 - رقم البلدية : 174 - 598 - امل�ساحة : 750 مر مربع - القيمة 

الكلية : 4.800.000.00 درهم 
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم 2015/453 اإنابات جتارية 

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - عنوانه : علي مكتب حماميه ال�ستاذ �سمري الزرق 
املنفذ �سده : عتيق خلفان عبداهلل رحمه املهريي  واآخرون  - عنوانه : اإمارة دبي 

منفذ �سده الثاين : حمدة خليفة حميد الرميثي 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثلث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/7/17 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
البيع)�سركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
قبل  الأ�سا�سي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  اي��داع  ال�سراء  راغبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ص على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية 
الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة  الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل  املزاد ب�سرط ال تقل هذه  لر�سوم 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : حق منفعة ينتهي بتاريخ 2098/1/1 م - رقم الر�ص : 352 - املنطقة 
: جممع دبي لل�ستثمار الأول - رقم املبنى : 3238 - رقم البلدية : 174 - 598 - امل�ساحة : 750 مر مربع - القيمة 

الكلية : 4.800.000.00 درهم 
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/4292 جتاري جزئي                                                
النقبي جمهول حمل القامة  املحكوم عليه/١- عبداهلل خمي�ص عبداهلل يو�سف  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٩/١/٢7  يف الدعوى املذكورة 
�ستة  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  للتمويل  م��وارد  ل�سالح/  اع��له 
القانونية  والفائدة  فل�سا  وخم�سني  دره��م  وثلثني  وت�سعة  و�ستمائة  ال��ف  وثمانني 
بواقع ٩% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف ٢٠١8/٩/٢6 وحتى متام ال�سداد 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك  اتعاب  الف درهم مقابل  بامل�سروفات ومببلغ  والزمته 
من طلبات.   حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/407 جتاري جزئي                                                

حمل  جمهول  ه��رم��وزي  ام��ريي  عبدالرحمن  عبدالعزيز  �سعود  ع��ل��ي��ه/١-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    ٢٠١٩/3/٢8 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
ي��وؤدي للمدعية مبلغ  ب��ان  املدعي عليه  ب��ال��زام   : اع��له ل�سالح/ م��وارد للتمول  امل��ذك��ورة 
ل  فل�ص فقط  و�سبعون  درهم وخم�سة  الف وثلثمائة  وت�سعون  �ستة   ، درهم   75/٩6.3٠٠
غري ، م�سافا اليه الفائدة القانونية بواقع )٩%( �سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى 
احلا�سل  يف ٢٠١٩/١/٢٠ وحتى ال�سداد التام. والزمته بامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم 
يوما  ثلثني  خلل  لل�ستئناف  قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/745 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/١- خلفان علي حمد بالكور املزروعي جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٩/3/٢5  يف الدعوى املذكورة اعله 
ل�سالح/ موارد للتمويل - بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 85٩/5٠ و 6١ 
درهم مبلغ واحد و�ستون الف وثمامنائة وت�سعة وخم�سون درهم وخم�سني فل�سا فقط 
ل غري ، م�سافا اليه الفائدة القانونية بواقع ٩% �سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى 
احلا�سل يف ٢٠١٩/٢/٢ وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات ومببلغ خم�سمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/760 مدين جزئي                                                
بن  �سلمان بن حممد ح�سن بن عبداهلل اجل�سي ٢-حممد  املحكوم عليه/١-  اىل 
�سعد بن �سالح املنقور  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
ال�سبيعي  امل  ل�سالح/  اع��له  املذكورة  الدعوى  يف   ٢٠١٩/5/٢6 بتاريخ   املنعقدة 
بان  بينهما  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  القانونية   وال�ست�سارات  للمحاماة 
تاريخ  م��ن   %٩ ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م   ٢٢5.٠٠٠ مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا 
حكما  وامل�ساريف.   بالر�سوم  عليهما  املدعي  وال��زام  ال�سداد  متام  وحتى  املطالبة 
مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/507 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/١- اأدميي لقمان راجي جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/5/١4 يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/ بنك 
املدعي مبلغ واحد  للبنك  ي��وؤدي  ب��ان  املدعي عليه  ب��ال��زام  ع  م  الوطني - �ص  الإحت���اد 
بواقع  الب�سيطة  القانونية  والفائدة  الف وثلثمائة وت�سعة وخم�سني درهم  واربعني 
٩% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف ٢٠١٩/١/١7 وحتى متام ال�سداد 
والزمته بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة واأمرت ب�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بل كفالة. حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��لن �سدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/933 مدين جزئي                                                

بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  فونغ  انثوين  ليون  عليه/١-  املحكوم  اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   ٢٠١٩/5/3٠ بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
اع���له ل�����س��ال��ح/ اح��م��د نبيل ك��ام��ل اب���وال���رب ب��ال��زام امل��دع��ي عليه ب���ان يوؤدي 
للمدعي مبلغ 57٢.٠٠٠ درهم )خم�سمائة اثنان و�سبعون الف( مع الفائدة  عنه 
 ، التام  ال�سداد  الق�سائية يف ٢٠١٩/4/١4 وحتى  املطالبة  تاريخ  بواقع ٩% من 
مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهما مقابل اتعاب املحاماة.  
من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خ��لل  لل�ستئناف  قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما 
اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

اعالن حكم بالن�شر
 يف  الدعوى رقم 2018/342 عمايل كلي 

اىل املحكوم عليه/١- �سركة اإي �سي اآي اإنريجي - م د م �ص جمهول حمل القامة نعلنكم 
اعله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   ٢٠١8/١٢/٢7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
توؤدي للمدعي  بان  املدعي عليها  بالزام  ناير  اليدات جوفيندان  براديب كومار   ل�سالح/ 
درهما(  وخم�سون  و�ستمائة  ال��ف��ا  وخم�سون  واث��ن��ان  )ارب��ع��م��ائ��ة  دره���م   )45٢65٠( مبلغ 
والفائدة عنه بواقع ٩% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف ٢٠١8/7/١6م وحتى ال�سداد 
التام عدا التعوي�ص عن الف�سل التع�سفي فيمن �سريورة احلكم نهائيا وحتى ال�سداد التام 
والزمت املدعي عليها باملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب 
، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف  املحاماة 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/1547 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/١- م�سنع اخلليج ل�سناعة املواد احلديدية - ذ م م  جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٩/6/٢5 يف الدعوى 
املذكورة اعله ل�سالح/ دي ا�ص ا�ص للحديد - �ص ذ م م بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
القانونية  للمدعية مبلغ �سبعة ع�سر الف و�ستمائة واثنني وخم�سني درهم والفائدة 
بواقع ٩% من تاريخ الإ�ستحقاق احلا�سل يف ٢٠١8/3/١٩ وحتى متام ال�سداد والزمتها 
احلكم  ب�سمول  وام��رت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومببلغ  بامل�سروفات 
بالنفاذ املعجل بل كفالة.  حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��لن �سدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

 يف الدعوى رقم 2019/568 امر اداء 
اىل املدعى عليه/١- ريد بوينت للتجارة العامة - �ص ذ م م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/عرب الإمارات للتموين باملواد الغذائية - �ص ذ م م  وميثله/

 ٢٠١٩/5/٢٠ بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  ح�سني  عبداهلل  كلندر  خالد 
بالزام املدعى عليها ريد بوينت للتجارة العامة - �ص ذ م م  بان توؤدي للمدعية عرب 
الإمارات للتموين باملواد الغذائية - �ص ذ م م مبلغ ١3773 درهم )ثلثة ع�سر الف 
القانونية بواقع ٩% �سنويا من تاريخ  و�سبعمائة وثلثة و�سبعون درهم والفائدة 
خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى   ٢٠١٩/5/١4 املطالبة 
دره��م مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف التظلم من الم��ر خلل ١5 يوم من 

اليوم التايل لن�سر هذا العلن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/2376   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١- مليزون مونديال - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة 
ذ م م وميثله / خالد كلندر  التنفيذ/بارول دبي - �ص  مبا ان طالب 
اعله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  قد  عبداهلل ح�سني  
طالب  اىل  دره���م   )47٩١5( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
�ستبا�سر الجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل ١5 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/2555  تنفيذ جتاري  
���ص ذ م م   ال��داخ��ل��ي -  ت��ي��م للت�سميم  امل��ن��ف��ذ ����س���ده/١- درمي�����ص  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/اوه جي اأ�ص تريدنغ - 
اأق��ام عليك الدعوى  �ص م ح وميثله/ حممود ح�سني علي احمد  قد 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)٢٢63٠٢.8( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/562 تنفيذ عقاري 
ان  القامة مبا  م ح جمهول حمل  - �ص  ديفلوبرز  املنفذ �سده/١- جلف  اىل 
حمد  وميثله/نا�سر  عبا�ص  ال  عبدالنبي  اح��م��د  اب��راه��ي��م  التنفيذ/  ط��ال��ب 
 ٢٠١٩/5/5 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  ال�سام�سي  جابر  �سليمان 
اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )١7١٢83٩.٠6 درهم( خلل ١5 يوم من 
تاريخ التبليغ وال بيع العقارات : قطعة الر�ص رقم ١١4٩ - الكائن مبنطقة 
وادي ال�سفا 7 - رقم املبنى : V094 ، والر�ص رقم ١١48 - الكائن مبنطقة 
V054 والعائدة لكم بطريق وفقا ملقت�سيات  وادي ال�سفا 7 - رقم املبنى : 

ن�ص املادة ٢٩5 من قانون الإجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/1552 جتاري جزئي                                                
نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  وال��ت��اأج��ري  لليموزين  برميري  عليه/١-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٩/7/٩ يف الدعوى املذكورة اعله 
ل�سالح/ رويال ليموزين - كوت�ص - ذ م م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
�ستة وثلثني الف وثمامنائة واربعة وخم�سني درهم والفائدة القانونية بواقع ٩% من 
تاريخ الإ�ستحقاق احلا�سل يف ٢٠١6/6/3٠ وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات 
بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  ب�سمول  وام��رت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ 
كفالة.   حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/4859 جتاري جزئي 
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  دل�����س��اد جم��ه��ول حم��ل  �سعيد ح�سني حممد  ع��ل��ي��ه/١-  امل��ح��ك��وم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٩/3/٢6  يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/ 
بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع  - بالزام املدعي عليه بان ي�سدد للبنك املدعي مبلغا 
درهما  ع�سر  و�سبعة  ومائتان  ال��ف  ع�سر  وثمانية  )ثلثمائة  دره��م   3١8.٢١7.٢٩ وق���دره 
وت�سعة وع�سرون فل�سا( م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها ٩% �سنويا ، اعتبارا من 
املدعي  والزمت   ، ال�سداد  ٢٠١8/١١/٢6 وحتى متام  الق�سائية احلا�سل يف  املطالبة  تاريخ 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابل  اتعاب  بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل  عليه 
با�سم  الع��لن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لل�ستئناف خلل ثلثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/1551 جتاري جزئي                                                
م م  جمهول حمل  ذ  ���ص   - ف��ورت لتجميل احل��دائ��ق  ان��د  املحكوم عليه/١- هيل  اىل 
املنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/7/٩ يف الدعوى  القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املذكورة اعله ل�سالح/ بوليكلني - �ص ذ م م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
من   %٩ بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م  وخم�سني  وخم�سة  ال��ف  ع�سر  ثمانية  مبلغ 
تاريخ الإ�ستحقاق احلا�سل يف ٢٠١7/١٢/٢6 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات 
بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  ب�سمول  وام��رت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ 
من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خلل  لل�ستئناف  قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما  كفالة.  
اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/164 جتاري جزئي                                                
دب��ي  جمهول  ف��رع  م م -  ذ  العامة - �ص  اىل املحكوم عليه/١- كامكو للمقاولت 
املنعقدة بتاريخ  ٢6/3/٢٠١٩  حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
م م   ذ  ت��ري��دجن  اع��له ل�سالح/ كري�ستال لي��ن وتربروفيج  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ �سبعة وع�سرين الف درهم والفائدة 
متام  وحتى   ٢٠١5/7/١5 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %٩ بواقع  القانونية 
حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمتها  ال�سداد 
مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/1550 جتاري جزئي 
القامة  م  جمهول حمل  م  ذ   - ح��رة  ج��روب منطقة  كو�سرا  عليه/١-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    ٢٠١٩/6/٢5 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعله ل�سالح/ دي ا�ص ا�ص للحديد - �ص ذ م م بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
بواقع ٩% من  القانونية  والفائدة  درهم  واربعني  واثنني  الف  للمدعية مبلغ ع�سرة 
تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف ٢٠١8/١١/٢7 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات 
ومببلغ ثلثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة وامرت ب�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل 
كفالة.   حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/1374 عمايل جزئي                                                
ذ م م  جمهول حمل القامة  الفنية - �ص  اىل املحكوم عليه/١- جنمة م�سايف للخدمات 
املذكورة  الدعوى  ٢٠١٩/4/٢5  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
  -: املحكمة مبثابة احل�سوري  بحكمت  ب��ازا لحمد  العامل حممد  دي��دار  ل�سالح/  اع��له 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )١٢.٩36( درهم )اثنا ع�سر الف وت�سعمائة 
و�ستة وثلثون درهم( وتذكرة عودة ملوطنه عينا او ما مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق 
منه  املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب  والزمتها  اآخ��ر  عمل  �ساحب  ل��دى  بالعمل 
قابل لل�ستئناف خلل  ط��ل��ب��ات.   حكما مبثابة احل�سوري  م��ن  ذل��ك  ع��دا  م��ا  ورف�ست 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/163 جتاري جزئي                                                
نعلنكم  الق��ام��ة  م  جمهول حم��ل  م  ذ  ���ص   - للمقاولت  ال��ف��وز  املحكوم عليه/١-  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/3/١4 يف الدعوى املذكورة اعله 
ل�سالح/ كري�ستال لين لتجارة املواد العازلة - �ص ذ م م بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
بالإ�سافة اىل  درهم  و�سبعون  و�ستة  الف وثلثمائة  للمدعية مبلغ خم�سة وع�سرين 
الفائدة بواقع ٩% من تاريخ املطالبة الق�سائية قيد نزاع اخلربة رقم ٢٠١8/٢536 نزاع 
جتاري واحلا�سل يف ٢٠١8/١١/١٩ وحتى ال�سداد التام والزمتها بامل�سروفات ومببلغ 
لل�ستئناف  قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
اعالن بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى

يف الإ�شتئناف رقم  1023/2019 جتاري 
ب��ن��اء ع��ل��ي ط��ل��ب امل�����س��ت��اأن��ف/ ���س��اه��ر ك���ول وارام���ب���ات - هندي 
اجلن�سية - اىل امل�ستاأنف �سده/ عبداهلل حممد ح�سن حممد 

املرزوقي - اإماراتي اجلن�سية 
مبحكمة  ال���دع���وى  اإدارة  مكتب  ام���ام  ب��احل�����س��ور  مكلف  ان���ت 
ال�سارقة الإ�ستئنافية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 

يف يوم الأربعاء املوافق ١7/7/٢٠١٩
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى
ندى حممد حممود 

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة الحتادية ال�شتئنافية
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السبت    13   يوليو    2019  م   -   العـدد  12680  
Saturday   13   July   2019  -  Issue No   12680

19191915

املال والأعمال

والفّعاليات الرفيهية خلل ف�سل 
ال�سيف.

وق��������ال اأح�����م�����د اخل������اج������ة، امل���دي���ر 
التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي للمهرجانات 
وقطاع بيع التجزئة: “دبي من اأهم 
الوجهات ال�سياحية خلل ال�سيف، 
حافًل  املدينة مو�سماً  ت�سهد  حيث 
والفّعاليات  الرويجية  بالعرو�ص 
العائلية  وال���ت���ج���ارب  ال��رف��ي��ه��ي��ة 
ال����زّوار  ت�ستقطب  وال��ت��ي  امل��م��ت��ع��ة، 
�سعداء  ن��ح��ن  ال����ع����امل.  ح����ول  م���ن 
ال��ت��ي يتميز  مب�����س��ت��وي��ات الب��ت��ك��ار 
ب��ه��ا ق��ط��اع ال��ت��ج��زئ��ة يف الإم������ارة، 
الت�سّوق جتارب  مراكز  تقّدم  حيث 
مميزة لزّوارها، الأمر الذي ي�سهم 
باعتبارها  دب��ي  ج��اذب��ي��ة  تعزيز  يف 
مبعاملها  متفردة  �سياحية  اأي��ق��ون��ة 
بها،  ت��زخ��ر  ال��ت��ي  الت�سوق  وم��راك��ز 
كل  تقدمي  ا�ستمرارية  دبي  لتوؤكد 
ما هو جديد ومبتكر ملفاجاأة زوارها 
للت�سوق  �سواء  متطلباتهم،  وتلبية 
موقعها  ع��ن  ف�����س��ًل  ال��رف��ي��ه،  اأو 
يجعلها   ال�������ذي  ال����س���رات���ي���ج���ي 
ال�سرق  من  ل��ل��زّوار  مف�سًل  خياراً 
والغرب يف اأي وقت من العام، نحن 
فخورون بكل ما نقدمه من جتارب 

•• دبي-الفجر: 

مع حلول ف�سل ال�سيف ومع النمو 
القادمني  ال�سّياح  اأعداد  املتزايد يف 
دبي  م��وؤ���س�����س��ة  ت����وؤك����د  دب������ي،  اإىل 
التزامها  والتجزئة  للمهرجانات 
امل�ستمر بالعمل على تعزيز اقت�ساد 
الإم��ارة من خلل تن�سيط �سياحة 
الإنفاق  م�ستويات  ورف���ع  الت�سّوق 

على امل�سريات.
للمهرجانات  دبي  موؤ�س�سة  وت�سعى 
اإب�����راز م��ك��ان��ة دبي  اإىل  وال��ت��ج��زئ��ة 
ال�سياحية  الوجهات  قائمة  �سمن 
ال�سّياح  ل���دى  املف�سلة  ال�سيفية 
م���ن خم��ت��ل��ف اجل��ن�����س��ي��ات، وذل���ك 
املهرجانات  من  �سل�سلة  خلل  من 
ينتظرها  ال����ت����ي  وال����ف����ّع����ال����ي����ات 
�سواء،  ح��د  على  وال����زّوار  املقيمون 
مثل مفاجاآت �سيف دبي، وفّعاليات 
والتي  دب�����ي،  وال��ع��ي��د يف  رم�����س��ان 
تندرج �سمن تقومي قطاع التجزئة 
ال�����س��ن��وي. وت��ت��ع��اون امل��وؤ���س�����س��ة مع 
لتقدمي  دب���ي  ال��ت�����س��ّوق يف  م���راك���ز 
تطلعات  ت��ل��ب��ي  م��ت��ك��ام��ل��ة  جت���رب���ة 
تقدمي  ع���ل���ى  وال����ع����م����ل  ال������������زّوار، 
تقومي غني بالعرو�ص الرويجية 

دائماً،  للأف�سل  ون�سعى  ل���زّوارن���ا 
دبي  ب����زّوار  للرحيب  نتطّلع  كما 
الأوق��ات خلل  باأجمل  لل�ستمتاع 

ف�سل ال�سيف.«

ف�شل ال�شيف هو مو�شم متميز 
للت�شّوق يف دبي

اأح�����د اأه�����م الأ����س���ب���اب ل���زي���ارة دبي 
خلل ف�سل ال�سيف هي العرو�ص 
املدينة  ت�سهدها  التي  الرويجية 
خ�������لل م�����ف�����اج�����اآت ����س���ي���ف دب�����ي، 
وال��ت��ي ع����ادت يف م��و���س��م ج��دي��د يف 
و�ست�ستمر  ي���ون���ي���و   21 ال����ف����رة 
لتقّدم   2019 اأغ�سط�ص   3 حتى 
جمموعة  وال������������زّوار  ل��ل��م��ق��ي��م��ني 
وا�سعة من العرو�ص والتخفي�سات 
لع�ّساق  مي��ك��ن  ح��ي��ث  واجل�����وائ�����ز، 
تخفي�سات  من  ال�ستفادة  الت�سّوق 
نخبة  على  باملئة   90 لغاية  ت�سل 
واملتاجر  التجارية  العلمات  م��ن 
من  املحليني  وامل�سممني  العاملية 
وبالإ�سافة  ال��ق��ط��اع��ات.  خم��ت��ل��ف 
اإىل العرو�ص الرويجية، حتر�ص 
مل�سة  اإ���س��ف��اء  على  الت�سّوق  م��راك��ز 
من التنّوع على ما تقدمه لزّوارها، 
باملاأكولت  يتعلق  فيما  ب��الأخ�����ص 

وامل�سروبات والرفيه.
الرئي�ص  ي���ع���ق���وب،  ����س���ايل  وق���ال���ت 
را�ص”:  “ميِ يف  للمراكز  التنفيذي 
“يتيح مو�سم ال�سيف فر�سة رائعة 
�سّممنا  ح��ي��ث  دب����ي،  ل���س��ت��ك�����س��اف 
للمقيمني  يوفر  باأ�سلوب  وجهاتنا 
وال��زائ��ري��ن على ح��ّد ���س��واء، طرقاً 
ع��دي��دة وم��ذه��ل��ة لخ��ت��ب��ار جتارب 
على  املدينة  وحيوية  نب�ص  تعك�ص 
ال�سيف،  ه����ذا  ويف  ال����ع����ام.  م�����دار 
نتعاون مع امل�ستاأجرين يف وجهاتنا 
رائعة  وح�سومات  عرو�ص  لتقدمي 
مري”  و”ل  ووك”  “�سيتي  يف 
بييت�ص”  و”كايت  بييت�ص”  و”ذا 
و”بوك�ص  فيليدج”  اأوت���ل���ت  و”ذا 
و”بلوواترز”  و”ال�سيف”  بارك” 
تطبيق  ع����رب  اإكزت”  و”ل�ست 
 SunSational Summer
را�ص” على اأجهزة  املجاين من “ميِ

اأندرويد واآبل«.
جانب  “واإىل  ي��ع��ق��وب:  واأ���س��اف��ت 
الرتقاء  ل��ل��زائ��ري��ن  مي��ك��ن  ذل����ك، 
اأث�����ن�����اء  امل����دي����ن����ة  ب���ت���ج���ارب���ه���م يف 
اجلذب  مواقع  خ��لل  من  ال�سيف 
الرفيهية العائلية، احلافلة باملرح 
بلنيت”  “جرين  م��ث��ل  والإث������ارة 

بلي  و”ماتيل  زيرو”  و”هب 
واتربارك”،  و”لغونا  تاون” 
و”روك�سي �سينما” و”�سي بريز”.

بتوفري  ال���ت���زام���ن���ا  ع��ل��ى  ون����وؤك����د   
ال��ق��ي��م��ة مقابل  ال��ت��ج��ارب  اأف�����س��ل 
ك��م��ا نحر�ص  ل��ع��م��لئ��ن��ا،  ال��ك��ل��ف��ة 
ع��ل��ى امل�����س��اه��م��ة ب�����س��ك��ل ف���ّع���ال يف 
وحتقيق  دب������ي،  اق���ت�������س���اد  ت���ع���زي���ز 
اأهداف الإمارة يف قطاعي التجزئة 

وال�سياحة«.
للمهرجانات  دبي  موؤ�س�سة  وت�سعى 
والتجزئة ب�سكل م�ستمر اإىل متكني 
التوفري  م���ن  وامل��ق��ي��م��ني  ال��������زّوار 
م��ن خلل  وذل���ك  ال�سيف،  خ��لل 
تقدمي “بطاقة دبي”، والتي متّكن 
باأف�سل  ال���س��ت��م��ت��اع  م��ن  حامليها 
امل�����ع�����امل وال�����وج�����ه�����ات واجل�������ولت 
ال�سياحية يف دبي باأف�سل الأ�سعار، 
احل�سول  اإمكانية  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
اأف�سل  يف  خ���ا����س���ة  اأ�����س����ع����ار  ع���ل���ى 
ال�سياحية يف دبي.  املتاجر واملعامل 
ال�سّيقة  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  ال���ت���ج���ارب  م���ن 
امل��غ��ام��رات يف احلدائق  اأج��م��ل  اإىل 
املائية، “بطاقة دبي” هي ال�سبيل 
لل�ستمتاع باأجمل التجارب يف دبي 

باأف�سل الأ�سعار.

ـــات والــــتــــجــــارب  ـــي ـــال ـــّع ـــف ال
الرتفيهية

للمهرجانات  دب��ي  موؤ�س�سة  ت��ق��ّدم 
وال����ت����ج����زئ����ة ب�����رن�����اجم�����اً ح����اف����ًل 
الرفيهية  والفّعاليات  بالعرو�ص 
مثل  ال���������س����ي����ف،  ف���������س����ل  خ��������لل 
يحيها  ال��ت��ي  املو�سيقية  احل��ف��لت 
جنوم عامليني والعرو�ص الرفيهية 
داخل مراكز الت�سّوق. ويعد احلدث 
ال�سنوي ملفاجاآت �سيف دبي فر�سة 
مواتية للمقيمني والزّوار من دول 
العامل  دول  وباقي  العربي  اخلليج 
الأوق��ات خلل  باأجمل  لل�ستمتاع 

ف�سل ال�سيف.
وت�ساهم وجهات الرفيه والت�سّوق 
الزّوار  املزيد من  دب��ي يف ج��ذب  يف 
تقدمي  خ�����لل  م����ن  امل���دي���ن���ة  اإىل 
جتارب متميزة مثل الألعاب النارية 

تنظمها  ال���ت���ي  امل���وؤق���ت���ة  وامل���ت���اج���ر 
علمات فاخرة مثل ديور وتيفاين،  
الأمر الذي ي�ساهم يف اإثراء جتربة 

الزّوار خلل ال�سيف. 
من جانبها قالت نتايل بوغدانوفا، 
للعمليات،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
اإعمار مولز: “لطاملا كانت “اإعمار 
ل�  ا���س��رات��ي��ج��ي��اً  ���س��ري��ك��اً  مولز” 
للمهرجانات  دب�����ي  “موؤ�س�سة 
على  دائماً  وحر�ست  والتجزئة”، 
تر�سيخ  اإىل  الرامية  اجل��ه��ود  دع��م 
للزوار  دبي كوجهة مف�سلة  مكانة 
اأن����ح����اء ال����ع����امل، وعلى  م���ن ك���اف���ة 
وت�����س��ت��ع��د جميع  ال�������س���ن���ة.  م������دار 
“دبي  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  وج���ه���ات���ن���ا، 
بالإ�سافة اإىل “دبي مارينا  مول”، 
مول” و”�سوق البحار” و”جممع 
اإىل  بالإ�سافة  والأملا�ص”  ال��ذه��ب 

مراكز الت�سوق الكائنة يف املجمعات 
خلل  املوؤ�س�سة  دعم  اإىل  ال�سكنية، 
م��و���س��م ال�����س��ي��ف، ع���رب ب���اق���ة من 
الفعاليات املميزة واملنا�سبة جلميع 
ن�سهد  اأن  وي�سرنا  الأ���س��رة.  اأف���راد 
اأي�������س���اً ال����دع����م ال���ك���ب���ري م����ن قبل 
جت���ار ال��ت��ج��زئ��ة يف وج��ه��ات��ن��ا عرب 
التي  املميزة  الرويجية  العرو�ص 
�سيطلقونها، بالتزامن مع الربامج 
والأن�سطة الرفيهية العائلية التي 
التابعة  الت�سوق  مراكز  يف  ننظمها 
لنا، الأمر الذي نثق باأنه �سيحظى 
باهتمام وا�ستح�سان الزوار، علوًة 
على دوره الإيجابي يف تاأكيد موقع 
دبي الرا�سخ كخيار اأول للم�سافرين 
والراغبني  وال��ع��امل،  املنطقة  م��ن 
ال�سيفية  العطلت  اأروع  بتم�سية 

يف املدينة.«

دبي من اأهم الوجهات ال�سياحية خالل ال�سيف

اجلوية »ال�سريالنكية« ُتنجز اإعادة الهيكلة وتبداأ تنفيذ خطة 2025 التو�سعية

م�ساهمو »�سعاع كابيتال« يوافقون على �سفقة الندماج يف كيان م�سرتك مع »جمموعة اأبوظبي املالية«
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت “�سعاع كابيتال �ص.م.ع.” )�سعاع(، ال�سركة الإقليمية الرائدة يف 
جمال اخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية واأ�سواق راأ�ص املال، عن انتهاء 
اجتماع جمعيتها العمومية املخ�س�سة لت�سويت امل�ساهمني على �سفقة 
املالية ذ.م.م.”، املجموعة  اأبوظبي  “جمموعة  الندماج املقرحة مع 
امل�ساهمني  م��ن   100% ت  و���س��وَّ املنطقة.  يف  ال��رائ��دة  ال�ستثمارية 
مراحلها  ال�سفقة  تدخل  وبذلك  الندماج،  اإمتام  ل�سالح  احلا�سرين 
النهائية بانتظار احل�سول على املوافقات التنظيمية وا�ستكمال لئحة 

ال�سروط امل�سبقة املتفق عليها واملتوقع اإجنازها قريباً. 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  ال�سديقي،  جا�س�م  قال  املنا�سبة،  وبهذه 

»فيات« تتجه لال�ستثمار يف 
ال�سيارات الكهربائية

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأعلن م�سوؤول �سركة “فيات كراي�سلر” يف اأوروبا، بيرو جورلري، اأن ال�سركة 
اإنتاج مركبة ببطارية كهربائية يف م�سنع مريافيوري بتورينو  تعتزم بدء 

�سمال غربي اإيطاليا يف الربع الثاين من 2020.
ووفقاً ملا نقلته وكالة “بلومربغ” للأنباء، فاإن الطاقة الإنتاجية �ست�سل 
اإىل 80 األف �سيارة يف العام، وقد يتم زيادتها.وياأتي هذا ال�ستثمار �سمن 
يف  بالإنتاج  للنهو�ص   2021 ع��ام  حتى  ي��ورو  مليارات   5 ل�ستثمار  خطة 

اأوروبا، ومن املتوقع اأن يعمل يف امل�سروع اجلديدة نحو 1200 عامل.

اأبوظبي املالية. وبذلك �سيمتلك امل�ستثمر ال�سراتيجي ن�سبة 58% 
من اأ�سهم “�سعاع” بعد زيادة راأ�سمالها. 

ويف دللة على التزام امل�ستثمر ال�سراتيجي بال�سفقة، �ستخ�سع اأ�سهم 
تاريخ  من  �سهراً   12 مدتها  ت��داول  حظر  لفرة  اجل��دي��دة  “�سعاع” 
 60% بن�سبة تتجاوز  املتوافق عليه علوة  التقييم  ال�سدار. وميثل 
على �سعر �سهم “�سعاع” قبل تاريخ الإعلن عن املباحثات حول �سفقة 
من  املال  راأ�ص  اأ�سهم  �ستزداد  اجلديدة،  �سعاع  اأ�سهم  الندماج.باإ�سدار 
1،065،000،000 �سهم اإىل 2،535،720،000 �سهم. و�سيبقى 
الكيان املوحد الناجت عن عملية الدمج مدرجاً يف �سوق دبي املايل حيث 
من املتوقع اأن يحمل ا�سم “جمموعة اأبوظبي املالية �ص.م.ع”، يف حني 

�سي�ستمر العمل جارياً على التحول اإىل كيان واحد.

اأبوظبي املالية: “ت�سرنا موافقة م�ساهمي ’�سعاع‘ على هذه ال�سفقة 
امل��ه��م��ة وي���وؤك���د ت�����س��وي��ت��ه��م ال���ق���وي ل�����س��ال��ح اإمت��ام��ه��ا ع��ل��ى املقومات 
ال�سراتيجية املتميزة لهذا الندماج. ومن خلل قيامنا بدمج اثنتني 
رائدة  من�سة  لتاأ�سي�ص  املنطقة  م�ستوى  على  القيادية  ال�سركات  من 
نرى فر�سة جمزية   ، ال�ستثمارية  ال�سريفة  واأعمال  الأ�سول  لإدارة 
لتوفري قيمة كبرية جلميع امل�ساهمني، واأتطّلع اإىل التعاون مع فريق 

العمل ملوا�سلة حتقيق النمو«.     
“�سعاع”  ���س��ت�����س��در  ال�����س��ف��ق��ة،  ����س���روط  ال�����س��ف��ق��ة مب���وج���ب  ه��ي��ك��ل��ي��ة 
ملجموعة  الأم  ال�سركة  ل�سالح  ج��دي��داً  �سهماً   1،470،720،000
ذ.م.م”  م��اجن��م��ن��ت  ك��اب��ي��ت��ال  “اأبوظبي  ���س��رك��ة  اأي  امل��ال��ي��ة،  اأب��وظ��ب��ي 
جمموعة  م��ال  راأ���ص  اأ�سهم  كامل  مقابل  ال�سراتيجي”،  “امل�ستثمر 

•• يريفان-الفجر: 

�سعيها  ع��ن  “م�سدر”  امل�ستقبل  لطاقة  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  اأعلنت 
لتوفري فر�ص ا�ستثمارية يف جمال الطاقة املتجددة يف جمهورية 
اأرمينيا، التي تتمتع باإمكانات كبرية لتطوير م�ساريع يف جمايل 

الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح.
ويف هذا الإط��ار، وّقع حممد جميل الرحمي، الرئي�ص التنفيذي 
وديفيد بابازيان، الرئي�ص التنفيذي ل�سندوق  ل�سركة “م�سدر”، 
امل�سالح الوطنية يف اأرمينيا، اأم�ص مذكرة تفاهم ل�ستك�ساف فر�ص 
خلل  م��ن  الكهرو�سوئية  ال�سم�سية  الطاقة  جم��ال  يف  ال��ت��ع��اون 
ميجاواط،   200 اإىل  الإنتاجية  قدرتها  ت�سل  م�ساريع  تطوير 
وطاقة الرياح الربية بقدرة 200 ميجاواط، والطاقة ال�سم�سية 

العائمة بقدرة 100 ميجاواط.
العا�سمة  يف  اأقيمت  التي  التفاهم  مذكرة  توقيع  مرا�سم  و�سهد 
الأرمينية يريفان، �سخ�سيات رفيعة امل�ستوى من القطاع احلكومي 

وقطاع الأعمال، بالإ�سافة اإىل عدد من ممثلي و�سائل الإعلم. 
واأكد الرحمي خلل كلمة األقاها عقب توقيع املذكرة، على اأهمية 
التعاون مع �سندوق امل�سالح الوطنية الأرميني، وتنفيذ م�ساريع 
يف  لل�ستثمار  واع���دة  بفر�ص  تزخر  التي  اأرمينيا  جمهورية  يف 
تتمتع  ملا  نظراً  وذل��ك  ال��ري��اح،  وطاقة  ال�سم�سية  الطاقة  جم��ايل 
الأ�سرع منواً بني دول الحت��اد القت�سادي  اقت�ساد يعترب  به من 

الأورواآ�سيوي، وبيئة وت�سريعات م�سّجعة وداعمة للم�ستثمرين. 
وقال الرحمي: “نحن فخورون يف “م�سدر” ك�سركة متخ�س�سة 
لل�ستثمار،  مبادلة  �سركات  واإح���دى  املتجددة  الطاقة  جم��ال  يف 
جمهورية  بني  جتمع  التي  الوثيقة  العلقة  تعزيز  يف  بامل�ساهمة 
اإىل  ن�سعى  اأن��ن��ا  كما  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  ودول���ة  اأرمينيا 
م�ساريع  تطوير  يف  عاماً   13 مدى  على  املمتدة  خربتنا  ت�سخري 
الطاقة املتجددة يف جميع اأنحاء العامل، للم�ساهمة يف دعم اأرمينيا 

لتحقق اأهدافها يف جمال التنمية امل�ستدامة«.
من جهته، اأكد بابازيان على عمق العلقات التي جتمع جمهورية 
اأرمينيا بدولة الإمارات، وكان اآخرها زيارة معايل اأحمد بن علي 
حممد ال�سايغ وزير دولة، حل�سور اجتماع الدورة الأوىل للجنة 
التي  التفاهم  م��ذك��رة  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال��دول��ت��ني،  ب��ني  امل�سركة 
الرحمي،  برئا�سة  “م�سدر”  �سركة  وف��د  م��ع  ال��ي��وم  توقيعها  مت 
بني  عقدها  املزمع  التعاون  اتفاقيات  من  للعديد  فاحتة  �ستكون 

الدولتني«.
اأعلى  الدولتني على  التقارب بني  اأن مت  “منذ  بابازيان:  واأ�ساف 
لتعاون  ب��وادر  هناك  كانت  املا�سي،  يناير  �سهر  خ��لل  امل�ستويات 
منتظر يف جمال الطاقة املتجددة، ورغم وجود علقة دبلوما�سية 
عازمة  حكومتنا  اأن  غ��ري  واأرمينيا،  الإم����ارات  ب��ني  الأم���د  طويلة 
على توطيد علقاتها مع الأ�سدقاء يف الإم��ارات، وتعترب مذكرة 
الطرفني  ال��ت��زام  ع��ل��ى  دل��ي��ًل  ال��ي��وم  ال��ت��ي مت توقيعها  ال��ت��ف��اه��م 

للطاقة  م��ه��م��اً  م��ن��ت��ج��اً  اأرم��ي��ن��ي��ا  ال��ط��م��وح«.وت��ع��د  ه���ذا  بتحقيق 
الكهرومائية، وتتمتع البلد بوجود اأكر من 200 نهر وبحرية 
ملئمة لإقامة م�ساريع يف جمال الطاقة ال�سم�سية العائمة. كما 
الرياح  طاقة  م�ساريع  تطوير  تخدم  اأرمينيا  يف  املناخ  طبيعة  اأن 
اأمتار   8.5 املواقع،  من  كثري  يف  الرياح  �سرعة  معدل  يبلغ  حيث 
فما فوق يف الثانية، وميكن توليد حوايل 1720 كيلوواط �ساعي 
من الطاقة ال�سم�سية لكل مر مربع يف اأرمينيا، مقارنة ب� 1000 
كيلوواط �ساعي لكل مر مربع كمعدل متو�سط لتوليد الكهرباء 

يف بقية اأنحاء القارة الأوروبية.
“اآيرينا”  املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  ع�سو  وب�سفتها 
عام  منذ  لها  م��ق��راً  اأب��وظ��ب��ي  يف  م�سدر  مدينة  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي 
من   ”20% “ م��ن  اأك���ر  توليد  اإىل  اأرم��ي��ن��ي��ا  تطمح   ،2010
احتياجاتها من الطاقة عرب م�سادر متجددة بحلول عام 2025، 
633 مليون ط��ن م��ري م��ن ثاين  وت��اأم��ل يف احل��د م��ن انبعاث 
اأك�سيد الكربون بني عامي 2015 و2050، وفقاً لتقرير �سادر 

عن بلومبريغ لتمويل الطاقة اجلديدة.
وكان فخامة اأرمني �سركي�سيان، رئي�ص جمهورية اأرمينيا، قد قام 
األقى خللها  املا�سي،  الإم��ارات يف يناير  اإىل دولة  بزيارة ر�سمية 
 ،2019 اأبوظبي لل�ستدامة  اأ�سبوع  كلمة رئي�سة �سمن فعاليات 
التزام  العامل، موؤكداً  بال�ستدامة يف  املعنية  التجمعات  اأكرب  اأحد 

اأرمينيا بتنويع مزيج الطاقة لديها. 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

راأ�ص  اقت�سادية  اأطلقت  نوعها،  الأوىل من  تعد  مبادرة  يف 
اخليمة مبادرة “الواعد ال�سغري” بالتعاون مع اأكادميية 
جمموعة  لتاأهيل  تهدف  التي  للموهوبني،  اخليمة  راأ���ص 
عدة  يف  القت�سادية  الأع��م��ال  ملمار�سة  املوهوبني  الطلبة 
مهن جتارية باحراف ومهارة، و�سقل مواهبهم يف فرة 
ال�سيف احلالية، والعمل على تطويرها حتى يتم بناء جيل 
اأف�سل  وتقدمي  التجارة  الدخول يف عامل  قادر على  واعد 
املنتجات واخلدمات.�سوف تنفذ املبادرة خلل فرة الإجازة 
ال�سيفية للطلب من الفئة العمرية الواقعة بني 13 اىل 
21 �سنة، حيث مت اختيار 20 طالباً موهوباً من اأكادميية 
امل��ب��ادرة من  ه��ذه  راأ����ص اخليمة للموهبني لإ���س��راك��ه��م يف 
خلل تق�سيمهم اىل اأربع جمموعات ت�سم كل منها خم�سة 
اإحدى  على  منها  توزيع كل جمموعة  يتم  بحيث  ط��لب، 
املن�ساآت التجارية الأربع التي مت التفاق معها للم�ساركة يف 
التالية:  القت�سادية  املجالت  املبادرة وهي متخ�س�سة يف 
واإدارة  الغذاء  والهدايا،  الزهور  والديكور،  التدوير  اإع��ادة 

املطاعم، والدعاية والإعلن والت�سويق. 
اأي��ام عمل يف   3 الطلب نحو  �ستم�سي كل جمموعة من 
كل من�ساأة جتارية للتعرف على طبيعة العمل الذي يوؤديه 
عامة  فكرة  لأخ��ذ  النظرية،  الناحية  من  املن�ساأة  �ساحب 
عن طبيعة العمل التجاري اأو املهني ذي العلقة وطبيعة 

الظروف واملتطلبات اللزمة للقيام به، واأخذ فكرة عامة 
عن بناًء م�سروع ناجح ومتطلباته، واملواد امل�ستخدمة لكل 
قبل  املجموعة من  ه��ذه  تدريب  �سيتم  ذل��ك  بعد  م�سروع. 
وتقدمي  اخلدمات  اأداء  على  العملية  الناحية  من  املن�ساأة 
يكت�سبون  بحيث  ك��ام��ل  اأ���س��ب��وع  مل���دة  باأنف�سهم  امل��ن��ت��ج��ات 

املهارات اللزمة للقيام باأداء املهنة اأو العمل املعني.
بعد انتهاء فرة التاأهيل والتدريب �سوف تخ�س�ساً الدائرة 
مبلغاً مالياً رمزياً لكل جمموعة ل�سراء م�ستلزمات ت�سنيع 
وتقدمي املنتجات التي تدربوا عليها يف املن�ساآت التجارية، 
لعر�سها وبيعها يف معر�ص خا�ص بهم تنظمه الدائرة ملدة 
ثلثة اأيام يف مركز جتاري. و�سيتم اختيار فائز وتكرميه 
الع�سرين  الطلبة  ب��ني جم��م��وع��ة  م��ن  ال���دائ���رة  ق��ب��ل  م��ن 
املعر�ص ح�سب  والزائرين لهذا  املتعاملني  مبوجب تقييم 
مع  والتعامل  البيع  وط��ري��ق��ة  املعرو�سة  املنتجات  ج���ودة 

الزوار وغريها من املعايري الأخرى.
بالإنابة مدير  العام  املدير  – نائب  املحمود  وذك��ر حممد 
املبادرة  تنظيم هذه  ب��اأن  الدائرة  الأعمال يف  تطوير  اإدارة 
ياأتي انطلقاً من احلر�ص على التعاون مع كافة اجلهات 
وامل�ساريع  الأعمال  رواد  دعم  اجل  من  والحتادية  املحلية 
النا�سئة يف الإمارة حتقيقاً لروؤية القيادة الر�سيدة للإمارة 
لدعم م�ساريع الأعمال يف الإمارة من اأجل حتقيق التنمية 
امل�ستدامة القائمة على التنوع والريادة وتعزيز البتكار يف 

كافة القطاعات واملجالت القت�سادية.

»ترمب« يفتح جبهة جديدة للحرب التجارية يف نيودلهي
•• وا�شنطن-وكاالت:

بداأت اأم�ص اجتماعات بني مفاو�سي 
املتحدة  ال����ولي����ات  م���ن  ال���ت���ج���ارة 
جانب  من  �سغوط  و�سط  والهند، 
ترمب  دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�ص 
اأمام  اأ�سواقها  لفتح  نيودلهي  على 
رئي�ص  الأمريكية.وي�سعى  ال�سلع 

 Narendra الهندي  ال����وزراء 
�سيا�سات  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل   Modi
املحلية  ال�����س��رك��ات  ل��دع��م  حمائية 

وزيادة التوظيف، 
من خلل زيادة الر�سوم اجلمركية 
ال�سركات  على  القوانني  وت�سديد 
متار�ص  اأن  املتوقع  الأجنبية.ومن 
نيودلهي  على  �سغوطاً  وا�سنطن 

ال�ستثمار  ق����وان����ني  ب��خ�����س��و���ص 
قطاع  يف  خا�سة  املبا�سر،  الأجنبي 

التجارة الإلكرونية.
بني  التجاري  التبادل  حجم  وبلغ 
العام  دولر  مليار   142 البلدين 
املا�سي، فيما حققت الهند فائ�ساً 
يف امليزان التجاري قدره 24 مليار 

دولر.

•• اأبوظبي-الفجر

يف  التنفيذي  الرئي�ص  جوناتيلكا،  فيبول  اأك���د 
���س��رك��ة اخل��ط��وط اجل��وي��ة ال�����س��ري��لن��ك��ي��ة، على 
خلل  التو�سعية  خططها  بتطبيق  ال�سركة  قيام 
الأ�سهر املُقبلة والتعامل مع الأزمة بعد الأحداث 
الأخرية، واإطلق خطط اأعمالها ال�سراتيجية 
جمموعة  اإىل  التحول  بهدف   2025 اجلديدة 
بروؤية  تتمتع  مالياً  للنمو  قابلة  ط��ريان  �سركات 
وحتويل  مم��ي��زة،  عاملية  و�سمعة  للعلمة  عالية 
�سريلنكا اإىل مركز ا�سراتيجي للنقل وال�سحن 
وال�سرق  واأف���ري���ق���ي���ا  اآ���س��ي��ا  م��ن��ط��ق��ة  يف  اجل�����وي 
الهيكلة  اإع����ادة  اإجن���از  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأو����س���ط. 
لل�سركة،  مالياً  ورئي�ًسا  جتارًيا  م�سوؤوًل  وتعيني 
اأ�سحاب  ال��ع��م��ل اجل���دي���د م���ن  ف��ري��ق  واخ���ت���ي���ار 
اخلربات لتحقيق اأهداف ال�سركة ال�سراتيجية 

وتنمية قطاع الأعمال. 
باملنطقة  ت��اري��خ��ي��ا  ن��رت��ب��ط   ”: جوناتيلكا  ت��اب��ع 
يف  الأثرية  الأماكن  من  العديد  وهناك  العربية 
اأو  �سيلن  العرب يف  تاريخ  �سريلنكا حتكي عن 

كانت  ك���م���ا  ����س���رن���دي���ب 
جنحنا  ول���ق���د  ُت�����س��م��ى 
ال�سنوات  م������دار  ع���ل���ى 
ج�����ذب  يف  ال���������س����اب����ق����ة 
ال�سائحني  م��ن  الأف���راد 
للأرقام  ال��ع��رب، ووف��ق��اً 
باخلطوط  اخل����ا�����س����ة 
ال�سريلنكية  اجل��وي��ة 
اأكر  هناك   2018 يف 
زار  �سائح  األ��ف   71 من 
املنطقة  م��ن  �سريلنكا 
املثال  �سبيل  على  منهم 

من  اأك��������ر  احل���������س����ر،  ل 
على  التقارير  وت��وؤك��د  ���س��ع��ودي.  �سائح  األ��ف   34
القادمني من  ال�سائحني  الأف��راد من  ن�سبة  منو 

منطقة اخلليج يف العام املا�سي.
امل�سافر  اح��ت��ي��اج��ات  :” ن��وف��ر  ج��ون��ات��ي��ل��ك��ا  ق���ال 
الأطعمة  م���ن  ال���ط���ائ���رة  م���ن  ع��ل��ى  اخل��ل��ي��ج��ي 
اأ�ساليب ال�سيافة ال�سريلنكية  احللل وتقدمي 
الراكب  لتبداأ رحلة  بابت�سامة  الركاب  وا�ستقبال 

ب�������س���ه���ول���ة وي�������س���ر ق���ب���ل ال���و����س���ول 
لوجهته«. 

اإىل خطط  التنفيذي  الرئي�ص  واأ�سار 
ال�����س��رك��ة ل���زي���ادة ع����دد الأف�������راد من 
والقادمني  �سريلنكا  اإىل  امل�سافرين 
من ال�سرق الأو�سط والذي و�سل اإىل 
2.3 مليون م�سافر يف 2018 لت�سل 
اإجمايل  م��ن  “التعاون”  دول  ن�سبة 
وتت�سدر  امل����ئ����ة.  يف   5 امل�������س���اف���ري���ن 
ال�سعودية والإم��ارات والكويت قائمة 
زيادة  ال�سركة  تنوي  كما  امل�سافرين. 
التي  الأ����س���ب���وع���ي���ة  ال����رح����لت  ع����دد 
من  اأ���س��ب��وع��ي��ة  رح���ل���ة   45 اإىل  ت�����س��ل 
كافة  توفري  على  فيبول  واأك��د  اخلليج.  منطقة 
الت�سهيلت اخلا�سة باحلجوزات واحل�سول على 
للمطار  الو�سول  عند  واخلتم  الدخول  تاأ�سرية 

بالن�سبة لل�سائح اخلليجي.
وت��ث��ّم��ن خ��ط��ة الأع���م���ال ال���س��رات��ي��ج��ي��ة، التي 
حتت  ال��ط��ريان  ���س��رك��ة  اإدارة  ب��ال��ك��ام��ل  و�سعتها 
ل��ل��ن��اق��ل الوطني  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  اإ����س���راف 

للناقل  الهائلة  امل�ساهمة  تثّمن  الإدارة،  وجمل�ص 
ل�سريلنكا  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف  الوطني 
ذلك  ، مب��ا يف  املختلفة  امل��ج��الت  م��ن  العديد  يف 
وتن�سد  والرفيه  ال�سترياد  الت�سدير،  جمالت 
مع  الوطني  القت�ساد  يف  منا�سبة  اإ�سهام  زي���ادة 

منو ال�سركة.
م���ن ب���ني اجل����وان����ب ال��رئ��ي�����س��ي��ة خل��ط��ة العمل 
تلئم  م�����س��ارات  �سبكة  ت��ط��وي��ر  الإ���س��رات��ي��ج��ي��ة 
ط��ل��ب��ات ال��ع��م��لء وف��ر���ص ال�����س��وق، مب��ا يف ذلك 
وال�سرق  اأفريقيا  اأوروب���ا،  يف  اجل��دي��دة  الوجهات 
الأو�سط، جنوب اآ�سيا، ال�سرق الأق�سى واأ�سراليا، 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل زي���ادة ع��دد الأف����راد م��ن منطقة 

اخلليج وركاب درجة رجال الأعمال. 
خلل  ال�سركة  تنوي  مو�سحا:”  فيبول،  واأ�سار 
اخلدمات  م�����س��ت��وى  ت��ط��وي��ر  امل��ق��ب��ل��ة  الأ����س���ه���ر 
اأكر رحابًة يف درجة رجال  والك�سف عن مقاعد 
الأعمال لزيادة عدد امل�سافرين على من اجلوية 
ال�سريلنكية من منطقة اخلليج، بالإ�سافة اإىل 
زيادة عدد الرحلت خا�سة يف اأبرز اأ�سواق ال�سركة 

باملنطقة يف ال�سعودية والإمارات والكويت.

ت�ستهدف اخلطوط اجلوية ال�سريلنكية م�سافر 
درج����ة رج����ال الأع���م���ال وت��ن��وي اإط����لق خدمات 
القيام  اإىل  بالإ�سافة  على من رحلتها  خا�سة 

بالعديد من الزيارات الرويجية لأهم الأ�سواق 
يف املنطقة وامل�ساركة يف اأبرز الفعاليات والأحداث 

ال�سياحية خلل الأ�سهر املُقبلة.

»م�سدر« ت�سعى لتوفري فر�س ا�ستثمارية للطاقة املتجددة يف اأرمينيا

اقت�سادية راأ�س اخليمة تطلق مبادرة »الواعد ال�سغري«
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/5143(

املنذر : اأفيل جينريال تريدينغ - م م ح 
املنذر اليه : طوين جرج�ص مو�سى 

املو�سوع / انذار وتكليف قانوين  بالوفاء مببلغ 5.75٠.٠٠٠ درهم 
)خم�سة مليني و�سبعمائة وخم�سون الف درهم( واملر�سد يف ذمتكم 

ل�سالح املنذرة وذلك خلل خم�سة ايام من تاريخه 
ويف حال امتناعكم فاإننا �سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية قبلكم واللجوء 
مع   ، املبلغ  ذل��ك  ب�سداد  بالزامكم  للمطالبة  والق�ساء  املعنية  اجلهات  اىل 

حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/5141(

املنذر : اأفيل جينريال تريدينغ - م م ح 
املنذر اليه : لروزا للتجارة العامة - �ص ذ م م  

املو�سوع / انذار وتكليف قانوين  بالوفاء مببلغ 5.75٠.٠٠٠ درهم 
)خم�سة مليني و�سبعمائة وخم�سون الف درهم( واملر�سد يف ذمتكم 

ل�سالح املنذرة وذلك خلل خم�سة ايام من تاريخه 
ويف حال امتناعكم فاإننا �سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية قبلكم واللجوء 
مع   ، املبلغ  ذل��ك  ب�سداد  بالزامكم  للمطالبة  والق�ساء  املعنية  اجلهات  اىل 

حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 8١٢

بنغلدي�ص  اجلن�سية يرغب    - ايوب علي  بن  الرحمن  ال�سيد/ حبيب  بان  للجميع  ليكن معلوما 
بالتنازل وبيع كامل ح�سته البالغة ١٠٠% ح�سة اىل ال�سيد/ حممد م�سطفى كمال حممد �سهاب 
علي - بنغلدي�سي اجلن�سية 5٠% ح�سة وال�سيد/ علي احمد عبداللطيف - بنغلدي�سي اجلن�سية 
5٠% ح�سة يف الرخ�سة املهنية : اللم�سة الوىل للخياطة والتطريز - ترخي�ص رقم )6٢٢٩46( - 
تعديلت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لخرين وحتويل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية 

بوكيل خدمات اىل �سركة اعمال بوكيل خدمات 
وعملبن�ص املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 8١6
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ قمر الدين �سيمناد ايانتوتي - الهند اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة ١٠٠%  وذلك اىل ال�سيد/ ف�سل �ساليانكود ابراهيم 
احمد �ساليانكود ابراهيم - الهند اجلن�سية ، يف الرخ�سة امل�سماة / الوردة اجلميلة لتجارة 
من  ال�سادرة   )6١٢34٩( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  اجلاهزة(  امللب�ص 

دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة. 
وعملبن�ص املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 8١8
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد �سفري خان حممد �سديق خان - باك�ستان اجلن�سية يرغب 
ال�سيد/  البالغة )5٠%( من كامل ح�سته )١٠٠%( وذلك اىل  البيع والتنازل عن جزء من ح�سته  يف 
حممد علي احمد مانا مياه - بنغلدي�ص اجلن�سية وال�سيد/حممد �سفري خان حممد �سديق خان - 
باك�ستان اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�سته البالغة 5٠% من كامل ح�سته )١٠٠%( 
وذلك اىل ال�سيد/ حممد �سيف ال�سلم عبداخلالق - بنغلدي�ص اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة )�سالون 
ج�سر الرحمانية للحلقة( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )7٢4١٩3( ال�سادرة من دائرة 
التنمية الإقت�سادية بال�سارقة.  وعملبن�ص املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�سنة  ٢٠١3 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه 

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 8١4
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ �ساميتا راجكومار اكروال ، هندية اجلن�سية ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة ١٠٠%  يف )�سالون دار املها للتجميل( مبوجب 
هندية   ، فيدو  كونهيبورايل  �ساندران  فانيا  اتريا  ال�سيدة/  اىل   )5336٠3( رقم  رخ�سة 

اجلن�سية.  تعديلت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة اىل اآخر 
وعملبن�ص املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 8٢٠

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حامد حممود ف�سل كرمي - باك�ستان اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة ١٠٠%  يف )حامد حممود ملقاولت تركيب وحدات التكييف( 
والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )764587( وذلك اىل ال�سيد/ �سهزاد حبيب 
حممد حبيب - باك�ستان اجلن�سية - تغيري ال�سم التجاري من )حامد حممود ملقاولت تركيب 
وحدات التكييف( اىل )الفلك املدام للمقاولت الفنية( - تغيري الن�ساط التجاري من )مقاولت 
فئة �ساد�سة ، تركيب وحدات التكييف( اىل )مقاولت فئة �ساد�سة ، التك�سية والأر�سيات ، كهرباء 
، ا�سباغ(. وعملبن�ص املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 
الت�سديق  على  . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم  العدل  الكاتب  يف �سان 

الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 8١٠

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سرييا�سان فالريان فالريان - هندي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة ١٠٠%  وذلك اىل ال�سيد/ مارتني 
كو�سوبارامبيل جوزيف جوزيف - هندي اجلن�سية يف )بوابة اجلرينه للمقاولت 

التك�سية والر�سيات( مبوجب رخ�سة رقم )6١7837(. تعديلت : - 
ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )١4( املادة  وعملبن�ص 
٢٠١3 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 8٠8
اجلن�سية  -هندي   فالريان  فالريان  �سرييا�سان  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
جوزيف  اىلال�سيد/  وذلك   %١٠٠ البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
يف  اجلن�سية  هندي   - او�سابي�سان  انتابان  كاليربامبيل  او�سابيت�سان  كاليربامبيل 
 )556754( رقم  رخ�سة  مبوجب  امل�سلحة(  النجارة  ملقاولت  فلريان  )�سرييا�سان 
النجارة  ملقاولت  فلريان  )�سرييا�سان  من  التجاري  ال�سم  تغيري  مت   : تعديلت   -

امل�سلحة( اىل )جبل الفرقان ملقاولت النجارة امل�سلحة( 
وعملبن�ص املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  

على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2015/101 تنفيذ عقاري 

مو�سوع الق�سية : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢٠١٢/5٩8 عقاري كلي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )856٢3٠ درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف   

طالب العلن : طالب التنفيذ : زياد بن حممد الب�سري بن مراد  
املطلوب اعلنه : املنفذ �سده : ١- ميمون ديفيلومبنت�ص للتطوير - �ص م ح

جمهول حمل القامة. 
م��و���س��وع الإع������لن : ن��ع��ل��ن��ك��م ب��ان��ه مت احل��ج��ز ع��ل��ى ام���وال���ك���م اخل��ا���س��ة وه����ي ع���ب���ارة عن 
-١٠١6 : الوحدات  رقم   - ار���ص ١١7٩  برقم   - التجاري  الكائنة مبنطقة اخلليج  الوحدات 
-١١-٢٠١5-١١4-١١3-١٠-١٠٩-١١٠-١١١-١١٢8-١٠7-١٠6-١٠5-١٠4-١٠3-١٠١-١٠٢7 
٢٠٩-٢٠8-٢٠7-٢٠6-٢٠5-٢٠4-٢٠3-٢٠٢- ا�سم املبنى FARNKFURT TOWER وفاء 

للمبلغ املطالب به يف امللف اعله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2019/805 امر اداء    

اىل املدعى عليه/١- �سركة �سيلر ل�سناعة املباين اخلر�سانية اجلاهزة - ذ م م جمهول حمل 
وميثله/�سامل  ح  م  م  الو�سط(  )ال�سرق  لل�سناعات  التنفيذ/هاديل  طالب  ان  مبا  القامة 
عبداهلل �سلطان علي احلمادي - طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية 
بتاريخ ٢٠١٩/6/١8 بالزام املدعى عليهما/�سركة �سيلر ل�سناعة املباين اخلر�سانية اجلاهزة 
- ذ م م و كليم الهي ان�ساري مطلوب الهي ان�ساري بان يوؤديا بالت�سامن للمدعية هاديل 
لل�سناعات )ال�سرق الو�سط( م م ح مبلغ 574٢5٠ درهم )خم�سمائة واربعة و�سبعون الف 
ومائتني وخم�سون درهم( والفائدة القانونية ٩% من تاريخ املطالبة يف ٢٠١٩/6/١٢ وحتى 
متاما ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاباملحاماة. ولكم احلق 

يف التظلم من المر خلل ١5 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العلن. 
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

 اعادة اعالن بالن�شر        
 يف  الدعوى 2019/916 جتاري جزئي 

اىل اخل�سم املدخل/ ١-رمز الدين خون كرمي خونوف جمهول حمل القامة مبا 
ال�سرهان  ا�سينجاليف وميثله/عبدالرحمن حممد عبدالرحمن  املدعي/خريت  ان 
عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - النعيمي 
بالت�سامن والت�سامم فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي قيمة الب�سائع امل�سلمة لهما 
الدعوى  رفع  تاريخ  من   %٩ القانونية  والفائدة  دره��م   38١68٠ مببلغ  تقدر  والتي 
اتعاب  ال�����س��داد وال��زام��ه��م��ا بالر�سوم وامل�����س��اري��ف ومقابل  وح��ت��ى مت��ام وح��ت��ى مت��ام 
8.3٠ �ص  ال�ساعة   ٢٠١٩/7/٢٩ امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت  امل��ح��ام��اة. 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/2399 جتاري جزئي                 
اىل املدعي عليه / ١-عا�سم مالك  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مرمي مبني حممد ا�سلم �سهزاده  قد 
والر�سوم  دره���م(   58٠٠٠( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
امل��واف��ق ١5/7/٢٠١٩  ي���وم الث��ن��ني   ل��ه��ا جل�سة  وامل�����س��اري��ف.  وح����ددت 
ال�ساعة 8.3٠ �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1852 جتاري جزئي                 

القامة  م م جمهول حمل  ذ  �ص   - ١-ف��ن��دق جراند مريكيور   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/فلور�ص اند كاربت�ص - �ص ذ م م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 )٢٢٢.433.٠8( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
)مائتان واثنان وع�سرون الفا واربعمائة وثلثة وثلثني درهم وثمانني فل�سا( مع 
الفوائد القانونية بواقع ١٢% من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ واحلا�سل يف 8/١/٢٠١8 
ال�ساعة   ٢٠١٩/7/١6 املوافق  الثلثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.   ال�سداد  اىل 
8.3٠ �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/2227 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / ١-علي اريا ؟ جمعه دين باز حممد "�سابقا" جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ حممد جاويد حاجي الهي بخ�ص  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة باإخراج املدعي عليه من ال�سركة وحذف ا�سمه من ال�سجل 
التجاري والرخ�سة التجارية و�سائر ال�سجلت والأوراق الر�سمية ، واأن توؤول 
الرخ�سة للمدعي ، والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.3٠ ال�ساعة    ٢٠١٩/7/١6 املوافق  الثلثاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 
 يف  الدعوى 2019/107 عقاري كلي 

م��دي��ره��ا / منوجهر  ح - وميثلها  م  ���ص   - ج��ل��وب��ال  ١-ب��اري��ز   / امل��دع��ي عليه  اىل 
رم�سان جهانفر جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بيه �سي �سي - م م ح وميثله 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - احلمادي  ابراهيم حممد  علي   /
واملطالبة مببلغ  يوليو ٢٠١5   ١3 م��وؤرخ يف  بيع  اتفاقية  ي�سكل  �سراء  بف�سخ عر�ص 
ال�سداد  وحتى   ٢٠١5/8/١3 تاريخ  من   %١٢ والفائدة  دره��م(   ٩.546.5٢6( وق��دره 
التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  
٢٠١٩/7/٢١  ال�ساعة ١١.٠٠ �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : ذي بروبرتي �شتور للو�شاطة العقارية - �س ذ م م     
العنوان : حمل رقم 8 ملك ا�ستثمار - جمريا بيت�ص رزيدن�ص - بردبي - مر�سى دبي  
القيد  الرخ�سة : 5٩68٢4  رقم  : ذات م�سوؤولية حم��دودة. رقم  القانوين  ال�سكل 
بال�سجل التجاري : ١٠٢5434 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحلل ال�سركة املذكورة اأعله، وذلك 
العدل حماكم  بتاريخ ٢٠١٩/6/٢6 واملوثق لدى كاتب  مبوجب قرار حماكم دبي 
دبي بتاريخ ٢٠١٩/6/٢6 وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
ملك   3 رق��م  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�شبون  وم�شاركوه  الكتبي  املعني 
 مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز الوىل - هاتف  ٠4-3٢١5355 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    ٠4-3٢١5356 فاك�ص: 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي 
- القوز الوىل - هاتف  3٢١5355-٠4 فاك�ص: 3٢١5356-٠4 مبوجب هذا 
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
م  م  ذ  �س   - العقارية  للو�شاطة  �شتور  بروبرتي  ذي  لت�سفية  اأع��له 
كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق  بتاريخ ٢6/6/٢٠١٩  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
اأو  اع��را���ص  اأي  ل��دي��ه  دب��ي بتاريخ ٢٠١٩/6/٢6 وع��ل��ى م��ن  ال��ع��دل حم��اك��م 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/5137(

املنذر : املركزية لل�سيارات واملعدات - ذ م م 
املنذر اليه : تريكو ملواد البناء - �ص ذ م م 

قام املنذر اليه بت�سليم املنذرة 3 �سيكات تبلغ قيمتها الإجمالية ٩٠٠ الف درهم ، 
وارتدت جميع ال�سيكات �سالفة الذكر عند تقدميها لل�سرف لعدم وجود ر�سيد 
للمنذر  لتكليف  الإن��ذار  املنذرة توجه هذا  فاإن   ، للوفاء مبقابلها. لذلك  كافة 
الف   ٩٠٠ قيمتها  والبالغ  الذكر  �سالفة  املرجتعة  ال�سيكات  بقيمة  للوفاء  اليه 
)ت�سعمائة الف درهم( خلل 5  ايام من تاريخ ت�سلمه لهذا الن�سر حتت طائلة 

اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بها. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/5140(

املنذر : وليد فتحي علي �سالح حلمي 
املنذر اليه : راجاني�ص بها�سكاران امال 

امل��ن��ذرة ينذركم وف��ور تبلغكم ه��ذا الإخ��ط��ار اىل ���س��رورة تنفيذ  ف��ان 
درهم  ال��ف   ٩3٠٠٠ مبلغ  �سداد  �سرورة  مع  العديل  بالأخطار  ج��اء  ما 
من  اي��ام  �سبعة  خ��لل  يف  املنذر  ل�سالح  اليه  املنذر  ذم��ة  يف  املر�سدة 
اآ�سفني لتخاذ كافة الإجراءات  تاريخ ن�سر هذا الإنذار وال �سن�سطر 

القانونية �سدك مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/5191(

املنذر :ال�سيد عبداهلل ال�سيد حممد ال�سيد علي الها�سمي
املنذر اليه : جالك�سي للخدمات العقارية - موؤ�س�سة فردية 

املو�سوع / انذار عديل 
التي  باحلالة  للمنذر  وت�سليمها  امل��وؤج��رة  العني  اإخ��لء  ب�سرورة  اليه  املنذر   ، املنذر  ينذر 
ت�سلمها عليه ، و�سداد امل�ستحقات اليجارية واأي مبالغ اخرى مر�سدة بذمتها مع اإ�سلح 
ما قد يكون حلق بالعني من تلف وت�سوية ح�ساب املاء والكهرباء وغريها عن مدة �سغلها 
للعني حتى تاريخ الإخلء التام وذلك يف خلل مدة اق�ساها )3٠( يوم من تاريخ ن�سر هذا 
الإنذار ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات الق�سائية اللزمة  للمطالبة مبا ذكر وما 
ي�ستجد من قيمة ايجارية والتعوي�ص اجلابر للعطل وال�سرر ، وحتميل املنذر اليه بكافة 

ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم )5144/2019(

املنذر : اأفيل جينريال تريدينغ - م م ح 
املنذر اليه : احمد ا�سماعيل عبدالعزيز الزرعوين  

املو�سوع / انذار وتكليف قانوين  بالوفاء مببلغ 5.75٠.٠٠٠ درهم 
)خم�سة مليني و�سبعمائة وخم�سون الف درهم( واملر�سد يف ذمتكم 

ل�سالح املنذرة وذلك خلل خم�سة ايام من تاريخه 
ويف حال امتناعكم فاإننا �سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية قبلكم واللجوء 
مع   ، املبلغ  ذل��ك  ب�سداد  بالزامكم  للمطالبة  والق�ساء  املعنية  اجلهات  اىل 

حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/5145(

املنذر : اأفيل جينريال تريدينغ - م م ح 
املنذر اليه : مطعم ومقهى لروزا  

املو�سوع / انذار وتكليف قانوين  بالوفاء مببلغ 5.75٠.٠٠٠ درهم 
)خم�سة مليني و�سبعمائة وخم�سون الف درهم( واملر�سد يف ذمتكم 

ل�سالح املنذرة وذلك خلل خم�سة ايام من تاريخه 
ويف حال امتناعكم فاإننا �سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية قبلكم واللجوء 
مع   ، املبلغ  ذل��ك  ب�سداد  بالزامكم  للمطالبة  والق�ساء  املعنية  اجلهات  اىل 

حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12680 بتاريخ 2019/7/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/5142(

املنذر : اأفيل جينريال تريدينغ - م م ح 
املنذر اليه : كناز ميخائيل �ساهني  

املو�سوع / انذار وتكليف قانوين  بالوفاء مببلغ 5.75٠.٠٠٠ درهم 
)خم�سة مليني و�سبعمائة وخم�سون الف درهم( واملر�سد يف ذمتكم 

ل�سالح املنذرة وذلك خلل خم�سة ايام من تاريخه 
ويف حال امتناعكم فاإننا �سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية قبلكم واللجوء 
مع   ، املبلغ  ذل��ك  ب�سداد  بالزامكم  للمطالبة  والق�ساء  املعنية  اجلهات  اىل 

حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

اكتملت اأم�ص ا�ستعدادات فريق اأبوظبي لزوارق الفومول 2 للم�ساركة اليوم 
12 �ساعة الذي �سينطلق يف متام ال�ساعة التا�سعة  اأوج�ستو  يف �سباق حتدي 
ال��ث��اين من  اجل��زء  وه��و  الإم����ارات،  بتوقيت  احل��ادي��ة ع�سرة  بولندا  بتوقيت 
التحدي العاملي لزوارق الفورمول2 الذي انطلق اجلزء الأول منه يف روين 

الفرن�سية �سهر مايو املا�سي.
العام  الرتيب  يت�سدر  اأنه  الإماراتي طموحات كبرية حيث  الفريق  وميلك 
بزورقيه “ اأبوظبي 35 “ ، و “ اأبوظبي 36 “، وياأمل يف اأن يحالفه التوفيق 
يف ح�سم املناف�سة ب�سكل كبري من ال�سباق الأول للتحدي، خا�سة واأن “ زورق 
اأبوظبي 35 “ ميتلك حاليا 20 نقطة، يف حني يحمل “ زورق 36 “ لفريق 

الإمارات 15 نقطة .
املرحلة  يف  جميعها  ظهرت  زورق��ا   14 اليوم  ال�سباق  مناف�سات  يف  وي�سارك 
الأوىل بجولة روين، ت�سعى مع الفريق الإماراتي اإىل �سدارة املو�سم، ويقود 
القمزي،  ورا���س��د  الطاير،  را�سد  اأب��ط��ال هم   8 تلك اجلولة  غ��دا يف  زوارق��ن��ا 
زورق  يقود  حني  يف   ،35 اأبوظبي  زورق  على  تورنتي  و�سون  اأب��ات��ي،  وتوليو 
ورا�سد  املحريبي،  وحممد  املن�سوري،  وماجد  املن�سوري،  فالح   36 اأبوظبي 
ت��ك��ون مدة  ي��وم��ني حيث  م���دار  �ساعة على   12 ال���  وي���وزع حت��دي  الرميثي، 
مت�سابق  كل  يقود  اأن  املقرر  ومن  متوا�سلة،  �ساعات  �ست  يوم  كل  يف  ال�سباق 
يليه لكي  الذي  ال��زورق للمت�سابق  ت�سليم  �ساعة ون�سف، قبل  ال��زورق بواقع 

ي�ستمر ال�سباق حتى النهاية دون توقف.
ومن املنتظر اأن ي�ستمر ال�سباق اليوم حتى الثالثة بتوقيت بولندا اخلام�سة 

بتوقيت اأبوظبي، وتعقبه مرا�سم تتويج الفائزين يف اليوم الأول، ثم اإجراءات 
الفح�ص الفني الذي �ستخ�سع له الزوارق وتتميز بالدقة املتناهية يف فح�ص 
املحركات مع نهاية املناف�سة، فيما تنطلق املرحلة الثانية لل�سباق الثاين بعد 
غد بتمام احلادية ع�سرة �سباحا، وينتهي يف اخلام�سة ع�سرا، وتعقبها مرا�سم 

التتويج، وتكرمي اأبطال املو�سم يف التحدي الكل�سيكي.
ويفخر فريق اأبوظبي باأنه ي�سم العنا�سر الأكر خربة وتفوقا من الكوادر 
البحرية الإماراتية املتميزة، ويعد ماجد املن�سوري اأحد اخلربات النادرة يف 
املت�سابقني  زملئه  جانب  اإىل   36 اأبوظبي  زورق  مع  ي�سارك  حيث  الفريق 
واحل�سور  البحر  �سباقات  الطويلة يف  اخل��ربة  بحكم  لهم  املرجع  يعدُّ  حيث 

القوي له منذ اأكر من 18 �سنة.
وقام املن�سوري اأم�ص مبراجعة دقيقة مل�سار ال�سباق مع رفاقه يف الزورق، واأكد 

لهم اأن �سباق ال� 12 �ساعة يحتاج اإىل القيادة بركيز، بعيدا عن العتماد على 
ال�سرعة اأو الندفاع، خا�سة اأن ال�سباق ميتد ل�ست �ساعات.

املت�سابقون  يكون  اأن  يتوجب  الطويل  ال�سباق  زم��ن  “ اإن   : املن�سوري  وق��ال 
�ساعات  خلم�ص  بنجاح  ال���زورق  ي�ستمر  اأن  املمكن  من  حيث  النتباه  قمة  يف 
وخم�سني دقيقة، ثم ي�سيع كل �سيء يف دقيقة لو تعطل حمرك اأو مروحة اأو 
اأي جزء من اأجزاء الزورق، وبالتايل يخرج خايل الوفا�ص، ل نريد اأن يحدث 
ذلك ونرغب يف اأن نحافظ على احلظوظ من البداية وحتى نهاية ال�سباق«.

وي�سجل تاريخ حتدي اأوج�ستو لفريق اأبوظبي الإماراتي مبزيد من التقدير 
اأنه اأول فريق عربي ي�سارك يف هذا التحدي، وكان ذلك يف عام 2016، ومل 
املركز الأول كي ي�سجل ح�سورا  امل�ساركة فقط بل حقق  الأم��ر على  يقت�سر 

مميزا للفريق الذي ي�سارك حاليا يف كل البطولت العاملية.

واجلزائر  ت��ون�����ص  ال���رب���اع���ي  اأه����ل 
ونيجرييا وال�سنغال لن�سف نهائي 
ت�ست�سيفها  ال���ت���ي   2019 ك����ان 
يف  حمتدمة  مناف�سة  بعد  م�سر، 
ال��ذي اختتمت  النهائي  ال��دور ربع 

مبارياته اأم�ص الأول .
وال�سنغال  تون�ص  منتخبا  ويلتقي 
ع��ل��ى اإ���س��ت��اد ال���دف���اع اجل����وي، يوم 
الأحد املقبل، ويقام يف نف�ص اليوم 
ونيجرييا،  اجلزائر  منتخبي  لقاء 
ع���ل���ى اإ����س���ت���اد ال���ق���اه���رة ال������دويل، 
النهائية،  امل��ب��اراة  ط��ريف  لتحديد 

يوم 19 يوليو- متوز اجلاري.
و�سبق للثلثي نيجرييا واجلزائر 
ب���ك���اأ����ص الأمم  ال��ت��ت��وي��ج  وت���ون�������ص 
الأف���ري���ق���ي���ة، ف��ي��م��ا ي��ح��ل��م اأ����س���ود 

الترياجنا باللقب الأول.
وا���س��ت��ع��ر���ص م��وق��ع ك����وورة، تاريخ 
م��واج��ه��ات امل��ن��ت��خ��ب��ات الأرب���ع���ة يف 
التقرير  اأف��ري��ق��ي��ا، خ���لل  ب��ط��ول��ة 

التايل:-

تون�س �شد ال�شنغال
التقى املنتخبان من قبل يف بطولة 
اأف��ري��ق��ي��ا 5 م���رات ف���از ك��ل منهما 
م��رة وت��ع��ادل 3 م��رات، ومل ي�سبق 
اأن تقابل يف الدور ن�سف النهائي 

من قبل.
 1965 ن�سخة  يف  ك��ان��ت  ال��ب��داي��ة 
���س��ل��ب��ًي��ا يف دور  وت����ع����ادل  ب��ت��ون�����ص 
املواجهات  ث���اين  اأم���ا  امل��ج��م��وع��ات، 
فاأقيمت يف بطولة اأفريقيا 2002 
مبايل وتكررت نف�ص نتيجة التعادل 

ا. ال�سلبي بدور املجموعات اأي�سً
وك�����ان�����ت ث����ال����ث امل�����واج�����ه�����ات بني 
بطولة  ن��ه��ائ��ي  رب���ع  يف  املنتخبني، 
ن�سور  وف��از   2004 بتون�ص  الأمم 

قرطاج )0-1(.
ال��ل��ق��اءات فكانت يف دور  راب���ع  اأم���ا 
بالن�سخة   2008 امل���ج���م���وع���ات 

ال����ت����ي اأق���ي���م���ت يف غ����ان����ا وت����ع����ادل 
اأما   .)2-2( بنتيجة  امل��ن��ت��خ��ب��ان 
قرطاج  ن�سور  بني  املواجهات  اأخ��ر 

دور  فكانت يف  ال��ت��رياجن��ا،  واأ���س��ود 
املجموعات عام 2017 باجلابون،  

وفازت ال�سنغال بهدفني نظيفني.
اجلزائر �شد نيجرييا

بني  ��ا  اأي�����سً مت�ساوية  الكفة  ت��ب��دو 

املنتخبني بعد اأن تقابل يف بطولة 
اأفريقيا 8 مرات، اإذ فازت اجلزائر 
3 مرات ونيجرييا 3 مرات وتعادل 

مرتني.
ف��وز على  اأي  اجل��زائ��ر  ومل حتقق 
منذ  اأفريقيا  بطولة  يف  نيجرييا 
1990، بينما فازت نيجرييا  عام 
عام  بينهما  الأخ����رية  امل��واج��ه��ة  يف 

اأجنول. يف   2010
اأول مواجهة بني املنتخبني كانت يف 
بنيجرييا،   1980 بطولة  نهائي 

وفاز الن�سور بثلثية نظيفة.
اأم������ا امل�����ب�����اراة ال���ث���ان���ي���ة ف���ك���ان���ت يف 
التي  ب��ال��ن�����س��خ��ة  امل��ج��م��وع��ات  دور 
ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا ل��ي��ب��ي��ا ع���ام 1982 
ال�����س��ح��راء بنتيجة  وف���از حم��ارب��و 

.»1-2“
دور  ال����ل����ق����اءات يف  ث���ال���ث  وك����ان����ت 
امل���ج���م���وع���ات ب���ك���وت دي����ف����وار عام 
بدون  املنتخبان  وت��ع��ادل   ،1984

اأهداف.
وح�������س���م���ت ال���ن�������س���ور اخل���������س����راء، 
امل���واج���ه���ة ال���راب���ع���ة ل�����س��احل��ه��ا يف 

اإذ  باملغرب،   1988 نهائي  ن�سف 
الرجيح  بركلت  نيجرييا  ف��ازت 
 )1-1( ال���ت���ع���ادل  ب���ع���د   )8-9(

خلل الوقت الأ�سلي للقاء.
بافتتاح  امل����ب����اري����ات  خ���ام�������ص  ويف 
يف   1990 اأف��ري��ق��ي��ا  اأمم  ب��ط��ول��ة 
اجل����زائ����ر، ف����از اأ����س���ح���اب الأر������ص 
اأن  قبل   ،)1-5( عري�سة  بنتيجة 
النهائي وتكتفي  يلتقيا جم��دًدا يف 
للفوز  ن��ظ��ي��ف  ب���ه���دف  اجل�����زائ�����ر 

باللقب.
كانت  وال��ت��ي  ال�سابعة  امل��ب��اراة  ويف 
املجموعات  دور  مناف�سات  �سمن 
ا�ست�سافتها  التي   2002 ببطولة 
بنتيجة  ن��ي��ج��ريي��ا  ف������ازت  م������ايل، 

.)0-1(
مباراة  فكانت  امل��ب��اري��ات  اأخ���ر  اأم���ا 
حت��دي��د �ساحب امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف 
نيجرييا  وف���ازت   2010 اأجن���ول 

.)0-1(

التاريخ يقف على احلياد بني اأ�سالع املربع الذهبي للكان

•• دبي-الفجر

املنتخب  ولع��ب��ات  لعبي  م��ع  اجتماعا  الأول  اأم�����ص  ال�سطرجن  احت��اد  عقد 
الوطني امل�ساركني يف بطولة العرب الفردية للفئات ال�سنية من 6 اإىل 20 
�سنة، للأولد والفتيات، والتي �ستقام خلل الفرة من 19 اإىل 27 يوليو 
هام�ص  على  وال�سطرجن  للثقافة  دب��ي  ن��ادي  بقاعة  وذل��ك  ب����الأردن،  املقبل، 

بطولة الإمارات الفردية والتي تختتم مناف�ساتها غدا الأحد.
عبا�ص  وفوزية  الحت��اد  عام  اأمني  ال�سام�سي  الجتماع ح�سني خلفان  ح�سر 
�سلطان  القائمة  ت�سم  حيث  وال��لع��ب��ات  وال��لع��ب��ني  الفني  اجل��ه��از  رئي�ص 
ال�����س��دراين وح��م��د بدر  ال��زع��اب��ي وع��م��ران احلو�سني وح��م��د ع�سام وع��م��ار 
احلمادي  ورا�سد  جا�سم  و�سامل  جابر  و�سعود  خالد  وخليفة  �سعيد  وحممد 

املعمري  وواف��ي��ة  عي�سى  وم��رمي  املعيني  �سرحان  وعائ�سة  الكلباين  وودمي��ة 
النعيمي،  وم��ن��ى  نا�سر  وح���ور  ج��م��ال  وح��ل  �سيف  وفاطمة  �سيف  وعائ�سة 
خلفان  وح�سني  الحت���اد  رئي�ص  املعيني  �سرحان  ال��دك��ت��ور  البعثة  وي��راأ���ص 
الدويل  ال�ستاذ  املكون من  الفني  واجلهاز  اإداري��ة  عبا�ص  وفوزية  ال�سام�سي 
الكبري  ال��دويل  وال�ستاذ  النا�سئني  منتخب  مدرب  لند  ق�سطنطني  الكبري 
والر مدرب منتخب الفتيات.  وحتدث ح�سني ال�سام�سي للعبني واللعبات 
على اأنهم ميثلون الدولة وعليهم الظهور بال�سكل امل�سرف والروح الريا�سية 
ونقل ال�سورة احل�سارية للدولة يف املحفل العربي، وقال:” البطولة �سمن 
نتائج  وحتقيق  فيها  امل�ساركة  على  نحر�ص  ما  دائما  التي  املهمة  البطولت 
جتهيز  مت  حيث  الإجن���ازات  لتحقيق  املحفزات  من  الكثري  ولدينا  اإيجابية 
امل�ساركني للحدث ب�سكل جيد كما اأن قيادتنا الر�سيدة متحنا احلافز الأكرب 

من خلل تكرمي �سنوي يف حفل اأ�سحاب الإجنازات وهي بادرة غري موجودة 
وقالت فوزية عبا�ص  بالدولة«.  الريا�سيني  اأجل دعم جميع  العامل، من  يف 
رئي�ص اجلهاز الفني:” ن�سارك بعدد كبري من اللعبني واللعبات وعلينا 
اللتزام بجميع التعليمات من اإدارة البعثة كما اأن عدد كبري من اللعبني 
واللعبات �سبق لهم امل�ساركة يف بطولت عربية وقارية ودولية، ونطمح يف 
حتقيق اإجنازات ورفع علم الدولة يف املحفل العربي، ودائما ما يكون جميع 
اللعبني عند ح�سن الظن والأهم هو التحلي بالأخلق والروح الريا�سية«. 
النهائية حيث  الفردية مراحلها  الإم��ارات  اأخ��رى دخلت بطولة  ناحية  من 
�ستقام اليوم اجلولة الثامنة وقبل الأخرية والتي �ستحدد كثريا من ملمح 
اأ�سحاب املراكز الأوىل، وت�سهد م�سابقة ال�سيدات مناف�سات قوية حيث عادت 
جديد  من  بال�سارقة،  للفتيات  والثقافة  ال�سطرجن  ن��ادي  لعبة  علي  عبري 

دروي�ص  وافية  وتراجعت  ال�ساد�سة،  اجلولة  بعد  نقطة   4 بر�سيد  للمقدمة 
لعبة العني للمركز الثاين بر�سيد 3.5 نقطة، مت�ساوية مع ب�ساير خليل.

وتقا�سم �سلطان الزعابي وعمار ال�سدراين قمة م�سابقة حتت 20 �سنة، بعد 
اجلولة ال�ساد�سة بر�سيد 5.5 نقطة، وجاء يف املركز الثالث حممد مر�سول 
اأحمد  وعطية  فا�سل  �سلطان  م��ن  لكل  واح���دة  ونقطة  ن��ق��اط،   4 بر�سيد 
وعبدالعزيز �سالح، ويف نف�ص الفئة للفتيات، قلبت �سانيا م�سريا لعبة نادي 
ال�سطرجن والثقافة للفتيات بال�سارقة الطاولة وقفزت للمركز الأول بر�سيد 
ن�سف نقطة عن ودمية الكلباين لعبة نادي العني التي  بفارق  نقطة   3.5
�سيماء  املعمري ثم  ت�ساوت مع زميلتها موزة  الثاين، والتي  املركز  جاءت يف 

نعمان يف املركز الرابع بر�سيد 2.5 نقطة .

احتاد ال�سطرجن يجتمع مع الوفد امل�سارك يف بطولة العرب

زوارق اأبوظبي تكمل جاهزيتها خلو�س حتدي اأوج�ستو 12 �ساعة اليوم ببولندا

•• القاهرة-الفجر

الثمانية  دور  م��ب��اري��ات  ن��ه��اي��ة  م��ع 
املقامة  اإف��ري��ق��ي��ا  اأمم  ب��ط��ول��ة  يف 
العربية،  م�سر  بجمهورية  حاليا 
ت���ربز ال��ع��دي��د م���ن الأرق������ام املهمة 
ربع  ل��ق��اءات  يف  ت�سجيلها  مت  ال��ت��ي 
التون�سي  ال��رق��م  اأب��رزه��ا  ال��ن��ه��ائ��ي، 
املميز باأنه املنتخب الأكر ت�سجيل 
 3 ال��دور بر�سيد  للأهداف يف هذا 
اأه����داف، يف امل��ب��اراة ال��ت��ي ت��ف��وق بها 
بنتيجة  م��دغ�����س��ق��ر  م��ن��ت��خ��ب  ع��ل��ى 
دور  مواجهات  و�سهدت  �سفر.   -  3
بطاقة  و16  اأه����داف،   9 الثمانية 
�سفراء، ح�سل منتخب كوت ديفوار 
بواقع  منها  الأك���رب  الن�سيب  على 
املنتخب  م��ع  لقائه  يف  بطاقات   5
الدور  ه��ذا  �سهد  فيما  اجل���زائ���ري، 
واح��دة ح�سل عليها  بطاقة حمراء 
ف������ريدون لع����ب م��ن��ت��خ��ب ب��ن��ني يف 

لقائه مع ال�سنغال.
اأن  اأي�سا  الثمانية  دور  اأرق���ام  وم��ن 
انتهت بركلت  مباراة واحدة فقط 
املوقعة  وه���ي  الرجيحية  اجل����زاء 
الأكر اإثارة وندية التي جمعت بني 
الول،  اأم�ص  ديفوار  اجلزائر وكوت 
 - 1 وانتهى وقتها الأ�سلي بنتيجة 
اجلزائر  فاز  ثم  الطرفني،  لكل   1
بركلت الرجيح 4 - 3 ، كما �سهد 

هذا الدور اأي�سا احت�ساب ركلة جزاء 
ن�سيب منتخب  م��ن  ك��ان��ت  وح��ي��دة 
اجل��زائ��ر واأه���دره���ا ال��لع��ب بغداد 
من  الأوىل  ال��دق��ائ��ق  يف  جن���اح  ب���و 
مباراة  كانت  فيما  ال��ث��اين،  ال�سوط 
الأق��ل ت�سجيل  بنني وال�سنغال هي 
يف املرمى وهزا لل�سباك حيث انتهت 

ل�سالح ال�سنغال 1 - �سفر.
النهائي  وم��ع الق���راب م��ن ن�سف 
الأحد  غ��دا  �سيقام  ال��ذي  للبطولة 
ونيجرييا،  اجل���زائ���ر  ب��ني  وي��ج��م��ع 

 4 اأم��ام  �سنكون  وال�سنغال،  وتون�ص 
األقاب   5 ر�سيدهم  يبلغ  منتخبات 
ب��واق��ع 3 ل��ن��ي��ج��ريي��ا، ول��ق��ب واحد 
ل��ك��ل م���ن ت��ون�����ص واجل����زائ����ر، فيما 
ال�����س��ن��غ��ال م���ن ق��ب��ل باأي  ي���ت���وج  مل 
املنتخب  اأن��ه  الآن، برغم  لقب حتى 
ال�سوقية  القيمة  حيث  من  الأغلى 
348.9 مليون  البطولة بواقع  يف 
ماين  �ساديو  لع��ب��ه  ويتقدم  ي���ورو، 
ليفربول  ����س���ف���وف  يف  امل����ح����رف 
الإجنليزي بقيمة �سوقية تبلغ 85 

مليون، يليه زميله كاليدو كوليبايل 
لعب قريق نابويل الإيطايل بقيمة 
�سوقية تبلغ 75 مليون يورو. وعن 
منتخبي  لأداء  ال��ف��ن��ي  ال��ت��ح��ل��ي��ل 
 16 ال�����  دور  واجل����زائ����ر يف  ت��ون�����ص 
يقول الكابن حم�سن �سالح مدرب 
واملحلل  ال�����س��اب��ق  م�����س��ر  م��ن��ت��خ��ب 
تفوق  اجلزائري  املنتخب  اإن  الفني 
على كوت ديفوار ب� 3 عنا�سر رئي�سة 
هي الن�سباط التكتيكي، وال�سلبة 
الفردية،  وامل�����ه�����ارات  ال���دف���اع���ي���ة، 

الدفاع  على  املباراة  يف  اعتمد  حيث 
للهجوم  ال�سريع  وال��ت��ح��ول  املنظم 
املرتدة م�ستغل مهارات  بالهجمات 
نقل  ريا�ص حم��رز يف  الفريق  جنم 
ال���ك���رات ال��ط��ول��ي��ة ل��ل��ق��ادم��ني من 
للمنتخب  ويح�سب  ب��دق��ة،  اخل��ل��ف 
بلما�سي  جمال  ومدربه  اجلزائري 
اأن������ه ف���ر����ص رق����اب����ة ����س���ارم���ة على 
وكان  ف���وار،  دي  ك��وت  لعب  مفاتيح 
مبكرا،  امل���ب���اراة  ينهي  اأن  ب��اإم��ك��ان��ه 
لول �سياع ركلة اجلزاء منن بغداد 

ب��و جن���اح. اأم���ا ع��ن ل��ق��اء تون�ص مع 
مدغ�سقر فيوؤكد �سالح اأن املنتخب 
ال��ت��ون�����س��ي مل ي��ج��د اأي ���س��ع��وب��ة يف 
�سعف  ب�سبب  مناف�سه  على  ال��ف��وز 
اللعبني  وخربة  ملدغ�سقر،  الدفاع 
وا�ستغلل  الخراق  ومهاراتهم يف 
مدافعي  خلف  ال��وا���س��ع��ة  امل�����س��اح��ات 
ال��ف��ري��ق ال���ذي ت��اأه��ل لأول م���رة يف 
ال���ن���ه���ائ���ي حمققا  ل���رب���ع  ت���اري���خ���ه 
خ�سو�سا  البطولة،  مفاجاآت  اأك��رب 
اأمام  مت��ام��ا  انفتحت  امل�����س��اح��ات  اأن 
م��ه��اج��م��ي امل��ن��ت��خ��ب ال��ت��ون�����س��ي بعد 
للهجوم  مدغ�سقر  لع��ب��ي  ان��دف��اع 
التقدم  ت��ع��وي�����ص ه����دف  اأج����ل  م���ن 
اأن  وب��رغ��م   . تون�ص  ملنتخب  الأول 
 16 ال�  للدور  تاأهل  تون�ص  منتخب 
ب�����س��ع��وب��ة ب��ال��غ��ة م���ن ال�����دور الأول 
تعادلت   3 م��ن  ف��ق��ط  ن��ق��اط   3 ب 
املجموعات،  ب��دور  مقنع  غري  واأداء 
اأرق����ام يف دور  اأف�����س��ل  اأن���ه �سجل  اإل 
ويحقق  امل��ائ��دة  ليت�سدر  الثمانية 
ي��ك��ون قدم  وب��ذل��ك  نتيجة،  اأف�����س��ل 
اللقب،  على  ق��وي  كمناف�ص  نف�سه 
يف  الربتغال  منتخب  م�سهد  ليكرر 
2016، الذي كان  اأمم اأوروب��ا عام 
املجموعات  دور  م��ن  املتاأهلني  اآخ��ر 
ثم  ف�����ق�����ط،  ن�����ق�����اط   3 ب����ر�����س����ي����د 
الأدوار  يف  بنجاح  م�سريته  وا���س��ل 

الإق�سائية حتى توج باللقب.

بلما�سي: مل نكن موفقني اأمام كوت ديفوار!تون�س تت�سدر امل�سهد يف ربع نهائي اأمم اإفريقيا وت�سعى لتكرار اإجناز الربتغال 2016

اأكد املدير الفني ملنتخب اجلزائر، جمال بلما�سي، اأن مواجهة كوت ديفوار يف 
للغاية، يف ظل  �سعبة  كانت  القدم  لكرة  الأفريقية  الأمم  لكاأ�ص  الثمانية  دور 

امتلك املناف�ص جمموعة مميزة من اللعبني.
بالفوز علي كوت ديفوار  امل�سابقة  اإيل ن�سف نهائي  املنتخب اجلزائري  وتاأهل 

.1-1 والإ�سايف  الأ�سلي  الوقت  نهاية  بعد  الرجيح،  بركلت   3-4
وقال بلما�سي يف ت�سريحات عقب املباراة: »املباراة كانت �سعبة اأمام فريق قوي 
ميلك لعبني مميزين على امل�ستوى الفني واجلماعي، وكان لديهم اأكر من 
فر�سة حمققة، ونحن لعبنا بقوة وجنحنا يف الو�سول للمرمى اأكر من مرة، 

لكننا مل نكن موفقني«.
دور  اإىل  والعبور  بالفوز  النهاية  يف  حتقق  ما  هو  “املهم  اأن  بلما�سي  واأ���س��اف 
اعتربهم  الذين  لعبيه  وعزمية  باإ�سرار  م�سيداً  للبطولة”،  النهائي  ن�سف 
23 مقاتًل. واختتم بلما�سي ت�سريحاته بالقول: “�سيناريو ركلت الرجيح 
ب��ك��اوؤه على مقاعد  ثم  يو�سف عطال وخ��روج��ه  اإ�سابة  الأوق���ات،  �سعب يف كل 
البدلء، كلها اأمور �سعبة علينا، يف الغالب لن ي�ستطيع يو�سف عطال امل�ساركة 

يف املباراة القادمة اأمام نيجرييا وهي النقطة ال�سوداء الوحيدة يف املباراة«.
ال���دور ن�سف  النيجريي يف  ن��ظ��ريه  م��ع  م��وع��داً  اجل��زائ��ري  املنتخب  و���س��رب 
النهائي من امل�سابقة، اإذ جنح املنتخب النيجريي يف التاأهل اإىل هذا الدور بعد 

الفوز على جنوب اأفريقيا 2-1 يف دور الثمانية. 
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بطولة  يف  م�ساركته  اليوم  للنا�سئني  للجودو  الوطني  منتخبنا  يد�سن 
كونغ   هونغ  يف  ال��ي��وم  تفتتح  التي  العمرية  للفئات  للجودو  اآ�سيا  ك��اأ���ص 
،والتي ت�ستمر ملدة يومني ، مب�ساركة اأكر من 100 لعب ولعبة من 
ال�سعودي  واملنتخب  الإم��ارات  مقدمتهم منتخب  يف  اآ�سيوية  دول��ة   16
،كوريا  ك��ون��غ  ه��ون��غ  منتخبات  “اأم�ص” ،ب��ج��ان��ب  و���س��ل  ال���ذي  ل��ل��ج��ودو 
اجلنوبية ،كازاخ�ستان ،تايلند ، ال�سني ،الفلبني ،قوام،فيجي،نيوزيلندا 

،منغوليا،ماليزيا، تايبيه،و مكاو.
الفنية  ا�ستعداداته  اأكمل  ال��ذي  للجودو  الوطني  منتخبنا  ا�ستعد  وق��د   
النا�سئني  فئتي  م�ستوى  على  ت��ق��ام  ال��ت��ي  البطولة  مناف�سات  خل��و���ص 
اأم�ص  التي جرت م�ساء  البطولة  وال�سباب علي يومني على �سوء قرعة 
امل�ساركني  الر�سمية لكافة اللعبات واللعبني  امليزان  اإجراءات  بجانب 
يف البطولة ،التي تبداأ اأدوارها التمهيدية على م�ستوى النا�سئني �سباح 

اليوم ،والتي ت�ستمر حتى امل�ساء ليتم تتويج تلك الفئة.
خلل  م��ن  الأح���د  غ��د  ي��وم  ال�سباب  لفئة  البطولة  مناف�سات  وت�ستاأنف 

دورها التمهيدي الذي يقام يف الفرة ال�سباحية و�ستكون النهائيات يف 
اجتماع  انعقاد  اليوم  ظهر  ت�سهد  ،التي  للبطولة  م�سكا  امل�سائية  الفرة 
املكتب التنفيذي لحتاد غرب اآ�سيا للجودو ،وميثل الإمارات فيه حممد 
جا�سم  اأمني ال�سر امل�ساعد لحتاد الإمارات للجودو رئي�ص وفد منتخبنا 
اآ�سيا.. ويت�سمن جدول  احت��اد غرب  رئي�ص  نائب  يتوىل من�سب  وال��ذي 
الأعمال ن�ساط الحتاد ملا تبقى من العام احلايل وبرنامج عام 2020 
غرب  بطولة  واأب��رزه��ا  الريا�سية  الفعاليات  من  العديد  يت�سمن  ال��ذي 

اآ�سيا للمراحل العمرية بالأردن .

واجلودو  امل�����س��ارع��ة  احت���اد  رئي�ص  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد  وح��ر���ص 
بعثته  و���س��ول  حلظة  منذ  للجودو  الأم���ل  منتخب  اأح���وال  متابعة  على 
الحتاد  يحر�ص  التي  العمرية  البطولة  تلك  يف  التوفيق  لهم  متمنيا   ،
على امل�ساركة فيها كحر�سه ، يف جميع م�ساركاته الآ�سيوية التي ترتبط 
باأهداف وا�سحة جداً ،موا�سلة للنتائج املثمرة التي حتققت يف البطولت 
طوكيو  يف  ي��ق��ام  ال���ذي   2020 ، تطلعا لأومل��ب��ي��اد  امل��ا���س��ي��ة  الآ���س��ي��وي��ة 
اجلودو  م�ستقبل  متثل  ال��ت��ي  ال��واع��دة  للعنا�سر  ال��ي��اب��ان��ي��ة،ا���س��ت��ث��م��ارا  

الإماراتي .

منتخبنا جاهز للتحدي

بطولة اآ�سيا للجودو تنطلق اليوم يف هونغ كونغ

ال�سحف  م������ن  ال����ع����دي����د  ت����ن����اول����ت 
اجلزائرية التاأهل ال�ساق ل�”اخل�سر” 
الأمم  ك�����اأ������ص  ن����ه����ائ����ي  ن�������س���ف  اإىل 
كوت  منتخب  ح�ساب  على  الأفريقية، 

ديفوار بركلت الرجيح )3-4(.
اح�����ت�����ك�����م امل����ن����ت����خ����ب����ان اجل�������زائ�������ري 
الرجيح،  رك����لت  اإىل  والإي����ف����واري 
بعد انتهاء الوقتني الأ�سلي والإ�سايف 

بالتعادل الإيجابي )1-1(.
واأه�������در ب���غ���داد ب���وجن���اح رك���ل���ة ج���زاء 
املباراة،  خ���لل  “اخل�سر”  ل�����س��ال��ح 
دخ����ل ال���لع���ب ب��ع��ده��ا يف ن��وب��ة بكاء 

ه�ستريية.
قالت:  اجل��زائ��ري��ة  ال�����س��روق  �سحيفة 
“حماربو ال�سحراء ي�سطادون الفيلة 
اأن  اإىل  واأ�سارت  الّزحف”،  وُيوا�سلون 
�سعباً  ت��اأه��ًل  انتزع  اجل��زائ��ر  منتخب 
م���ن امل��ن��ت��خ��ب الإي����ف����واري ال����ذي كان 

مناف�ساً قوياً.
اأن حكم  ذات���ه���ا،  ال�����س��ح��ف��ة  واأ���س��اف��ت 
تقنية  اإىل  اللجوء  ع��ن  تغافل  اللقاء 
احلكم امل�ساعد يف اإ�سابة يو�سف عطال 

التي خرج على اإثرها.
عنونت:  اجل����زائ����ري����ة  ال���ن���ه���ار  اأم�������ا 
نهائي  ن�سف  اإىل  يتاأهلون  “اخل�سر 
دور  ال�سحيفة  اأب���رزت  حيث  الكان”، 
حتقيق  يف  وم��درب��ه��م  املنتخب  لعبي 

التاأهل واإ�سعاد �سعب اجلزائر.
وع��ل��ق��ت ���س��ح��ي��ف��ة اخل����رب ع��ل��ى فوز 
يف  ال�����س��ح��راء  “حماربو  اجل����زائ����ر: 
منتخب  اإن  وق��ال��ت  النهائي”،  ن�سف 
الرجيح  رك��لت  اإىل  احتاج  اجل��زائ��ر 

ليح�سم تاأهله اإىل املربع لذهبي.
 “ ق��ال��ت:  املغربية  املنتخب  �سحيفة 
بركلت  ديفوار  كوت  تق�سي  اجلزائر 
النهائي”،  ن�����س��ف  وت��ب��ل��غ  ال��رج��ي��ح 
و���س��ددت ع��ل��ى ت��األ��ق ح��ار���ص اجلزائر 
يف  ال����ب����ارز  ودوره  م���ب���وحل���ي،  راي�������ص 

التاأهل اإىل ن�سف نهائي الكان.
اإىل ذلك، تناولت العديد من ال�سحف 
ل�”ن�سور  ال�����س��ه��ل  ال��ت��اأه��ل  التون�سية 
كاأ�ص  ن��ه��ائ��ي  ن�����س��ف  اإىل  قرطاج” 
الأمم الأفريقية، على ح�ساب منتخب 

مناف�سات  �سمن   ،)0-3( مدغ�سقر، 
ربع نهائي البطولة املقامة يف م�سر.

 8 غ�سون  يف  ه��دف��ني  تون�ص  �سجلت 
ال��ث��اين، عن طريق  ال�سوط  يف  دقائق 
امل�ساكني،  وي��و���س��ف  �سا�سي،  ف��رج��اين 
قبل اأن يختتم البديل نعيم ال�سليطي 
الثلثية يف الوقت املحت�سب بدل من 

ال�سائع.
عنونت:  التون�سية  ال�سروق  �سحيفة 
واحدة  ال�سنغال..  �ستواجه  “تون�ص 
واحدة للفينال”، موؤكدة اأن الأهداف 
ال��ث��لث��ة يف م��دغ�����س��ق��ر اأك������دت ع���ودة 
الذهبي  املربع  اإىل  قرطاج”  “ن�سور 
للم�سابقة الأفريقية الأوىل بعد غياب 
الآن  و�سيواجه   ،2004 منذ  توا�سل 
ال��ف��ري��ق امل��ن��ت��خ��ب ال�����س��ن��غ��ايل، الأح���د 

املقبل.
واأب������رزت ال�����س��ح��ي��ف��ة ت�����س��ري��ح مدرب 
تون�ص األن جريا�ص بعد املباراة: “الرد 
على املنتقدين م�سيعة للوقت”، حيث 
اأن���ه ل��ن يجيب على تلك  امل���درب  اأك���د 
النتقادات ل اليوم و ل غداً، واأو�سح: 
“نحن الآن يف ن�سف النهائي، واأعتقد 
وال��ك��ام��ريون مثًل  وامل��غ��رب  اأن م�سر 
ولذلك  م��ك��ان��ن��ا،  ي��ك��ون��وا  اأن  ي��ت��م��ن��ون 
النقد فهو  الإج��اب��ة عن  ل فائدة من 

م�سيعة للوقت«.
وو�سعت �سحيفة ال�سباح نيوز عنواناً: 
مدغ�سقر..  ل��ط��م��وح  ح�����داً  “و�سع 
امل��ن��ت��خ��ب ي�����س��ع��د امل����لي����ني وي����ت����اأھل 
اأن  اإىل  م�سرية  الذھب”،  م��رب��ع  اإىل 
ا�ستفاقته  وا���س��ل  التون�سي  املنتخب 
نھائي  ن�سف  اإىل  بتاھله  احلا�سمة 
اللعبني  اأن  رغم  اأفريقيا،  اأمم  كا�ص 
اأنهم  اإل  متوا�سع،  اأوًل  �سوطاً  قدموا 
جنحوا يف ا�ستعادة توازنهم يف الفرة 
الثانية بف�سل تقارب اخلطوط ودعم 
لعبي الو�سط للھجوم، مما نتج عنه 
الفوز. اأما �سحيفة ال�سريح فو�سعت 
يف  يحلقون  ق��رط��اج  “ن�سور  ع��ن��وان: 
موعداً  وي�����س��رب��ون  ال��ق��اه��رة..  �سماء 
بن�سق  اأن  اإىل  م�����س��رية  الكبار”،  م��ع 
ت�ساعدي ويف مباراة بطولية كذبت كل 

قرطاج”  “ن�سور  ح��ق��ق  ال��ت��وق��ع��ات، 
امل��ط��ل��وب و���س��رب��وا م��وع��داً م��ع ن�سف 
الذهبي  املربع  وه��و  “الكان”،  نهائي 
مع  انطلقت  التي  املنتخبات  كل  حلم 

�سربة البداية للم�سابقة.
الرجيح  بركلت  اجلزائر  وانتزعت 
بلوغ ن�سف  ال��ع��اج  �ساحل  م��ن  امل��وؤث��رة 
الإفريقية  الأمم  كاأ�ص  بطولة  نهائي 
لكرة ال��ق��دم، وه��و ال���دور ال��ذي بلغته 
ان��ت��ظ��ار، بثلثية  ب��ع��د ط���ول  ت��ون�����ص 
مدغ�سقر  م���غ���ام���رة  اأن����ه����ت  ن��ظ��ي��ف��ة 

كة للمرة الأوىل. امل�ساريِ
تقام  ال��ذي  النهائي  ن�سف  و�سيجمع 
مباراتاه الأحد يف العا�سمة امل�سرية، 
ال�����س��ن��غ��ال وت���ون�������ص م����ن جهة،  ب����ني 

واجلزائر ونيجرييا من جهة اأخرى.
اخ��ت�����س��رت دم���وع اجل��زائ��ري��ني بغداد 
بوجناح ويو�سف عطال حكاية املنتخب 
ال��ب��اح��ث ع��ن ل��ق��ب ث���ان ب��ع��د 1990 
جزاء  ركلة  اأ���س��اع  الأول  اأر���س��ه.  على 
ا�ستبداله،  الثاين قبل  ال�سوط  مطلع 
ال�سوط  يف  م�����س��اب��ا  خ�����رج  وال����ث����اين 
بوجناح  ت��رق��ب  ي���راج���ع  مل  الأول. 
البدلء:  م��ق��اع��د  اىل  ج��ل��و���س��ه  ط���ول 

ع��ي��ن��ان م��غ��رورق��ت��ان ب��ال��دم��وع، يدان 
بالدعاء،  ال�����س��م��اء  ن��ح��و  م��رف��ع��وع��ت��ان 
خلل ما تبقى من الوقت الأ�سلي، يف 
ال�سوطني الإ�سافيني، وطوال ركلت 

الرجيح.
عطال الذي ربط كتفه الأمين ب�سبب 
الإ�سابة، بقي جال�سا خلل الركلت، 
ت��ارك��ا يف الأذه����ان ���س��ورة ���س��اب “23 
امل����درب  ج��ان��ب��ه  واىل  دام������ع،  عاما” 
جمال بلما�سي يعانقه، يوا�سيه، بينما 

يوا�سل لعبوه تنفيذ الركلت.
اللحظة، وهو  ه��ذه  ع��ن  الأخ���ري  �سئل 
ل  باأنه �سلب   - اأقله  علنا   - امل��ع��روف 
مباراة  “كانت  اأج��اب  م�ساعره.  يظهر 
بكثري من التوتر والرقب”، م�سيفا 
عطال لعب يحبه اجلميع،  “يو�سف 

كرمي جدا  ان�ساين جدا«.
غري  بجانبي،  جال�سا  اراه  “اأن  وتابه 
ربط  وق��د  ويبكي  الت�سديد  ق��ادر على 
ك��ت��ف��ه... ع���دم ال��ق��ي��ام ب��اأم��ر م��ا يعني 
اأنني ل�ست ان�سانيا”، معتربا اأن اإ�سابة 
“النقطة  كانت  الفرن�سي  ني�ص  لعب 
ال�سوداء الوحيدة” يف مباراة اخلمي�ص. 
اإق�ساءها  العاج  ل�ساحل  اجلزائر  ردت 

وا�سل  عندما  من ربع نهائي 2015 
بلقب  وت��وج��وا  طريقهم  “الفيلة” 
اليوم  م��واج��ه��ة   .1992 ب��ع��د  ث�����اٍن 
انتزاعها  اجلزائر  اأرادت  كانت �سعبة، 
العادة  ف��وق  مر�سحة  امل�سي  لتوا�سل 
اأربع مباريات  اأربعة انت�سارات يف  بعد 

حافظت خللها على نظافة �سباكها.
يف  الت�سجيل  اىل  اجل��زائ��ري��ون  �سبق 
الدقيقة 20 عرب �سفيان فغويل، قبل 
ك��ودج��ي��ا )62(.  ي��ع��ادل ج��ون��اث��ان  اأن 
حماربو  ا�ستفاد  الرجيح،  رك��لت  يف 
ال�سحراء من ت�سدي حار�ص مرماهم 
راي�ص مبلوحي للركلة الثالثة واإ�ساعة 
�سريي داي اخلام�سة التي ارتدت من 

القائم الأمين.
�سعبة   امل��ب��اراة  “كانت  بلما�سي  ق��ال 
�ساحل العاج كانت تنتظر خطاأ منا”، 
على  ���س��ي��ط��رن��ا  اأن���ن���ا  “اأقول  م�سيفا 
املباراة  لن اأكون متوا�سعا، التاأهل اىل 
هو  العاج  �ساحل  اأم��ام  النهائي  ن�سف 
اجلزائر  تفوقت  هائل«.  ر�سا  م�سدر 
ب����داي����ة ب���ه���دف اأت������ى ب��ف�����س��ل ان���ت���زاع 
املنطقة،  م�سارف  على  الكرة  بوجناح 
بن�سبعيني  رام���ي  عليها  لي�ستح�سل 

امل��ن��ط��ق��ة، فتتحول  ل��داخ��ل  وي��ح��ول��ه��ا 
مبا�سرة من فغويل اىل �سباك احلار�ص 

العاجي �سيلفان غبوهوو.
ال�سوط  م�����ن  الأوىل  ال�����ث�����واين  يف 
فر�سة  للجزائريني  ت��وف��رت  ال��ث��اين، 
انتزع  بعدما  النتيجة  لتعزيز  مثالية 
من  عرقلته  بعد  ج��زاء  ركلة  ب��وجن��اح 
مهاجم  لكن  ال��ع��اج��ي،  احل��ار���ص  قبل 
ال��ك��رة يف  ���س��دد  القطري  ال�سد  ف��ري��ق 

العار�سة.
دف���ع م��ق��ات��ل��و ال�����س��ح��راء ث��م��ن اإه����دار 
رك��ل��ة اجل�����زاء ب��ع��د ن��ح��و رب���ع �ساعة، 
ع��ن��دم��ا ���س��ن��ت ���س��اح��ل ال���ع���اج هجمة 
���س��ري��ع��ة ق��اده��ا ول��ف��ري��د زاه����ا، ومرر 
الكرة اىل كودجيا الذي راوغ  خللها 
مبجهود فردي رائع، و�سدد يف ال�سباك 
الأوىل  للمرة  اهتزت  التي  اجلزائرية 

بعد اأربع مباريات.
ال��رج��ي��ح، منح مبوحلي  رك���لت  ويف 
للثالثة  بالت�سدي  الأف�سلية  زم��لءه 
ال��ت��ي ن��ف��ذه��ا ول��ف��ري��د ب���وين. �سنحت 
ليو�سف بليلي فر�سة احل�سم بالركلة 
اخلام�سة، لكنه اأ�ساب القائم الأمين، 
اأن يكرر �سريي داي الأمر نف�سه  قبل 

للعاجيني.
اإبراهيم  ال��ع��اج  ���س��اح��ل  م����درب  وق����ال 
يريدان  “كانا  امل��ن��ت��خ��ب��ني  اإن  ك���م���ارا 
الفوز نحن عملنا من اأجل ذلك، الفوز 

هو ما يجب الحتفاظ به«.
تخطي  ع��دم  عقدتني:  تون�ص  ك�سرت 
غري  والأداء  ال���ن���ه���ائ���ي،  رب����ع  ال������دور 

املقنع.
النهائي للمرة  التاأهل اىل ن�سف  كان 
15 عاما، وحتديدا منذ  الأوىل منذ 
ال��ل��ق��ب ال��وح��ي��د ع��ل��ى اأر����س���ه���ا. على 
�سعيد الأداء، ك�سرت اأهداف الفرجاين 
�سا�سي ويو�سف امل�ساكني وبديله نعيم 
ال�سليتي )52 و60 و90+3 تواليا(، 
بالتعادلت  ق��رط��اج  ن�سور  اأداء  رت��اب��ة 
الأول، وفوز ركلت  الدور  الثلثة يف 

الرجيح �سد غانا يف ثمن النهائي.
كانوا  تون�ص  لع��ب��ي  اإن  �سا�سي  وق���ال 
“اأكر عزمية واأكر روح هذا ما �سنع 
نبلغ  مل  زم��ن  “مر  م�سيفا  الفارق”، 
اىل  م��ب��اراة  م��ن  النهائي.  ن�سف  فيه 

اأخرى كان مردودنا يتح�سن«.
املنتخب لي�سرب موعدا مرتقبا  عرب 
قاريا  منتخبني  اأف�سل  بني  مبواجهة 
)فيفا(:  ال���دويل  الحت���اد  ت�سنيف  يف 
“اأ�سود تريانغا” )22( ون�سور قرطاج 

.)25(
لتون�ص  الفرن�سي  املدرب  بالن�سبة اىل 
موعدا  املباراة  �ستكون  جريي�ص،  األن 
ال���ذي دربه  امل��ا���س��ي، م��ع املنتخب  م��ع 

بني 2013 و2015.
قال “على امل�ستوى ال�سخ�سي �سيكون 
اأم��را مميزا” يف مواجهة لعبني اأكد 
القدم،  ك��رة  تتخطى  بهم  علقته  اأن 
كا�سفا اأنه رغب يف اأن يتفادى مواجهة 
ملا�سيه  ن��ظ��را  ال��ب��ط��ول��ة  ال�����س��ن��غ��ال يف 
“و�سعي  اأن  ع��ل��ى  ���س��دد  ل��ك��ن��ه  م��ع��ه��ا. 
اأداء  م����ع  م���ق���ارن���ة  ث����ان����وي  اخل����ا�����ص 
النهائي  ن�سف  بلوغ  معتربا  تون�ص”، 
اأمرا “تنتظره البلد منذ اأعوام. كان 

هدفنا  لكنه لي�ص الهدف النهائي«.
م��ن��ذ ل��ق��ب��ه��م، ب��ل��غ ن�����س��ور ق��رط��اج ربع 
النهائي �ست مرات “مبا ي�سمل ن�سخة 

خم�ص  تخطيه  يف  وف�سلوا   ،”2019
مرات اآخرها يف 2015 و2017.

تون�سية  باأف�سلية  الأول  ال�سوط  جاء 
البعيدة،  ال��ت�����س��دي��دات  ع��ل��ى  اع��ت��م��دت 
ووهبي   )14( ���س��ا���س��ي  م���ن  ل���س��ي��م��ا 
اأبعدها   )32( رك���ل���ة  ع���رب  اخل�����زري 
وغيلن  اأدري���������ان،  م��ل��ف��ني  احل����ار�����ص 
من  جديد  بتدخل  ال�سعليل )42( 

احلار�ص.
يف ال�سوط الثاين، هاجم ن�سور قرطاج 
فري�ستهم، منذ الدقيقة الأوىل عندما 
���س��ج��ل اخل�����زري، لع���ب ���س��ان��ت اتيان 

الفرن�سي، هدفا األغي بداعي الت�سلل.
متريرة  اث��ر  التعادل  ك�سر  يتاأخر  مل 
�سدد  ال���ذي  �سا�سي  اىل  امل�ساكني  م��ن 
ك����رة ق���وي���ة ارت������دت م���ن ج�����س��د توما 

فونتني وغالطت حار�ص مرماه.
الت�سديد  ه���واي���ة  اخل������زري  ووا����س���ل 
ل�سيما عرب الركلت احلرة، ومنها يف 
الدقيقة 55 اأبعدها احلار�ص، واأخرى 
وبني  الأي�����س��ر.  القائم  بجانب   )66(
ه��ذه وت��ل��ك، ك��ان ه��دف امل�ساكني من 
ت�سديدة  بعد  ملفني  من  مرتدة  ك��رة 

للخزري.
خرج القائد ودخل بدل منه ال�سليتي، 
بكرة  امل�سجلني  لئحة  يف  ا�سمه  ودون 
متقنة بعد متريرة من اخلزري الذي 

قاد هجمة تون�سية مرتدة �سريعة.
الفوز انعك�ص فرحة يف العا�سمة حيث 
�سوارع  يف  امل�سجعني  �سيحات  تعالت 
ب�  منطقة املنزه، وهتافات بداأت حتلم 

جزائري«. تون�سي  “نهائي 
ال�ساهد  يو�سف  ال���وزراء  رئي�ص  وكتب 
للن�سور..  “برافو  “توير”،  ع���رب 
بر�سة غرينتا “الكر من العزمية”.. 

واأداء متميز«.
نيكول  الفرن�سي  ك��ان  الآخ��ر  الفخور 
دوب�����وي ال����ذي رف���ع ال��ق��ب��ع��ة للعبي 
م���دغ�������س���ق���ر ب���ع���د م���غ���ام���رت���ه���م غري 
وممن  متاأثر  “اأنا  قائل  امل�سبوقة، 
 ”...“ لكل ما قام به �سعب مدغ�سقر 
بنا،  يفخرون  “ن�سمة”  مليون   25

وهذا هو املهم«.

اجلزائر برتجيح ودموع.. وتون�س بثالثية نظيفة

ماذا قالت ال�سحافة عن فوز »اخل�سر« و»ن�سور قرطاج«؟

على  غ��ري��زم��ان  اأن��ت��وان  فرن�سا  منتخب  مهاجم  ب��ات 
م�سارف اإمتام عملية انتقاله اإىل بر�سلونة الإ�سباين 

ك��م��ا ذك���رت و���س��ائ��ل اإع����لم اإ���س��ب��ان��ي��ة و�سحيفة 
“ليكيب” الفرن�سية.

ف���اإن  ديبورتيفو”  م���ون���دو  “ال  وب��ح�����س��ب 
العقد  يف  اجل��زائ��ي  البند  �سيدفع  بر�سلونة 
اأتلتيكو  ب��ف��ري��ق��ه  غ���ري���زم���ان  ي���رب���ط  ال�����ذي 
ويوقع  ي��ورو  ب�120 مليون  وامل��ق��در  م��دري��د 

عقدا مع املهاجم ملدة خم�ص �سنوات.
من  اأب��ع��د  اإىل  “ليكيب”  وذه��ب��ت 

الفريق  ب�������اأن  ب���ال���ق���ول  ذل�������ك، 
بعملية  “قام  ال���ك���ات���ال���وين 
وب�����اأن  امل�سريف”  ال���ت���ح���وي���ل 
ح�ساب  �����س����ي����دخ����ل  امل����ب����ل����غ 

اإمتام  بعد  اأتلتيكو اجلمعة 
الإجراءات الإدارية.

غريزمان  ي�سارك  ومل 
ب�����ط�����ل ال�������ع�������امل يف 
مع   2018 رو�سيا 
يف  ب����لده،  منتخب 

اأتلتيكو  ت����دري����ب����ات 
الأ�سبوع  مطلع  م��دري��د 

احلايل وقد ارتفع التوتر بني 
بعملية  يتعلق  م��ا  يف  ال��ن��ادي��ني 

انتقاله.
و�����س����ت����ك����ون ع���م���ل���ي���ة ان���ت���ق���ال 
كربى  �سفقة  اأول  غ��ري��زم��ان 
اكتفى  ال��������ذي  ل���رب����س���ل���ون���ة 
ب������اإح������راز ب���ط���ول���ة ال��������دوري 
يف  املن�سرم  املو�سم  الإ�سباين 

نكراء  لهزمية  تعر�ص  حني 
الإجنليزي  ل��ي��ف��رب��ول  اأم����ام 

ملعب  على  اإيابا  عليه  تقدم  اأن  بعد  نظيفة  برباعية 
كامب نو بثلثة اأهداف مقابل ل �سيء.

وك������ان غ���ري���زم���ان داف������ع ع����ن األ������وان 
ينتقل  اأن  ق��ب��ل  ���س��و���س��ي��ي��داد  ري����ال 
عام  م��دري��د  اأتلتيكو  �سفوف  اإىل 
2014 وحيث يرتبط معه بعقد 

حتى 2023.

واجه الفرن�سي اآلن جريي�ص، مدرب املنتخب التون�سي، 
انتقادات لذعة ب�سبب البداية املتوا�سعة يف كاأ�ص الأمم 
الأخطاء  بت�سحيح  ق��ام  لكنه  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأف��ري��ق��ي��ة 

ليك�سر عقدة دور الثمانية لأول مرة يف 15 عاًما.
ومنذ فوزها باللقب الوحيد يف تاريخها، و�سع املحللون 
م��ن��ت��خ��ب ت��ون�����ص م���ن ب���ني امل��ر���س��ح��ني ل��ك��ن��ه ك���ان يودع 

البطولة من دور الثمانية.
ل��ك��ن ال��ف��ري��ق ب��ق��ي��ادة ج��ريي�����ص و���س��ع ح���ًدا لإخفاقاته 
البداية  رغ��م  الذهبي  للمربع  طريقه  و���س��ق  ال�سابقة 

ال�سيئة.
بعدما  البطولة  يف  لها  بداية  اأ���س��واأ  من  تون�ص  وعانت 
وموريتانيا  وم��ايل  اأجن��ول  مع  تعادلت  بثلثة  اكتفت 
لتحتل  املجموعة  يف  الأخ����رى  النتائج  م��ن  وا���س��ت��ف��ادت 

املركز الثاين.
اأداًء  وبجانب نتائجه املتوا�سعة، قدم املنتخب التون�سي 
�سيًئا اأغ�سب اجلماهري لتزيد ال�سكوك ب�ساأن تقدمه يف 

البطولة بعد املعاناة اأمام منتخبات مغمورة.
وُوجهت النتقادات اللذعة للعبني واملدرب الفرن�سي 
ب�سبب اختياراته اخلططية واأ�سلوب اللعب احلذر الذي 
الكثريون  وط��ال��ب  الأول  ب��ال��دور  مبارياته  يف  اعتمده 

باإقالته.
اإن��ه �سيعمل على  ال��دور الأول،  قال م��درب تون�ص عقب 
اأداء  حت�سن  وبالفعل  فيها  وقع  التي  الأخطاء  معاجلة 

الفريق وا�ستعاد توازنه منذ دور ال�16.
اإىل  ك�سريدة،  وج��دي  اللعب  الفرن�سي  امل��درب  واأع���اد 
م��رك��ز ال��ظ��ه��ري الأمي����ن امل��ف�����س��ل ل��دي��ه ب����دًل م��ن خط 
اأجن��ول ثم دف��ع بلعب  امل��ب��اراة الأوىل �سد  الو�سط يف 
الو�سط فرجاين �سا�سي يف الت�سكيلة الأ�سا�سية واعتمد 

على املهاجم طه يا�سني اخلني�سي.
بها  ق��ام  ال��ت��ي  التعديلت  ث��م��ار  تون�ص  منتخب  وج��ن��ى 
غانا  اأم���ام  ج��ي��ًدا  اأداًء  وق���دم  ت��وازن��ه،  لي�ستعيد  م��درب��ه 
واأطاح بها من دور ال�16 بركلت الرجيح بعد التعادل 

)1-1( يف الوقتني الأ�سلي والإ�سايف.
وزادت ثقة تون�ص اأكر بتخطي غانا وظهر ذلك جلًيا يف 
مواجهة مدغ�سقر اإذ بدا الفريق اأكر ان�سجاًما وحتكًما 
مل��ف��اج��اآت مناف�سه الذي  ال��ك��رة وجن��ح يف و���س��ع ح��د  يف 

ي�سارك يف النهائيات لأول مرة.
لكن الفريق الذي اأ�سبح يطمع يف بلوغ املباراة النهائية 
قبل  ال���دور  يف  ال�سنغال  اأم���ام  �سعبة  مواجهة  تنتظره 

النهائي.
وقال جريي�ص “ال�سنغال فريق قوي وبل �سك اأن الدور 
قبل النهائي يف كاأ�ص الأمم الفريقية ي�سم كبار القارة 

ونحن �سعداء بالوجود بينهم«.
اإىل فرحة عارمة يف �سوارع تون�ص  وحتولت النتقادات 
العنان  التون�سيون  واأط��ل��ق  ال��ذه��ب��ي  امل��رب��ع  ب��ل��وغ  ب��ع��د 

لآمالهم يف نيل اللقب لأول مرة منذ 15 عاًما.

غريزمان بر�سلوين ب�سرط جزائي 
يورو مليون   120

تون�س تنتف�س بعد البداية املتوا�سعة يف الكان

احلاج �سيوف يتوقع طريف 
نهائي اأمم اأفريقيا

توقع احلاج �سيوف جنم منتخب ال�سنغال ال�سابق، طريف املباراة النهائية 
لبطولة اأمم اأفريقيا، املقامة حالًيا يف م�سر.

وقال �سيوف  “منتخبا ال�سنغال واجلزائر هما الأقرب لبلوغ نهائي الكان 
على  القادرة  املميزة  العنا�سر  من  جمموعة  لمتلكهما  نظًرا   ،2019

�سنع الفارق«.
واأ�ساف “اجلزائر عانت من اأجل جتاوز كوت ديفوار يف دور الثمانية، وهو 

ما ُي�سعب من مهمة اخل�سر اأمام ن�سور نيجرييا يف املربع الذهبي«.
اأ�سود  منتخب  لأن  نظًرا  تون�ص،  اأم��ام  �سهلة  تبدو  ال�سنغال  “مهمة  وتابع 
اأم��ام غانا قبل  اأما تون�ص عانت  ب�سهولة،  اأوغندا وبنني  الترياجنا تخطى 

تخطيها بركلت الرجيح ثم فازت ب�سهولة على مدغ�سقر«.
وجود  يف  تكمن  امل�سري  املنتخب  م�سكلة  اأن  ال�سابق  ال�سنغال  جن��م  واأك���د 
املدرب الأجنبي، منوًها “من الأف�سل ال�ستعانة مبدرب حملي على غرار 

ح�سن �سحاتة وح�سام ح�سن واأحمد ح�سام ميدو«.
األيو  والدليل  اأفريقيا،  ق��ارة  يف  جنحت  الوطني  امل���درب  “جتربة  واأردف 
مع  كمارا  واإبراهيما  اجلزائر،  مع  بلما�سي  وجمال  ال�سنغال،  مع  �سي�سيه 

كوت ديفوار«.
وختم �سيوف حديثه بقوله “الكرة امل�سرية حتتاج اإىل دماء جديدة، لأن 
اجليل احلايل اأقل من جيل 2006، وحممد �سلح لن يكون قادًرا مبفرده 

على �سنع الفارق«.
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الفجر الريا�ضي

ك�سف املدرب الأملاين لفريق ليفربول الإجنليزي، يورغن كلوب، اأن 
و�سيف الدوري الإجنليزي املمتاز لن يلجاأ ب�سكل كبري اإىل “�سوق 
لكرة  املمتاز  ال���دوري  من  اجلديد  املو�سم  ب��دء  قبل  النتقالت”، 
�سيعتمدون  “احُلمر”  اأن  يعني  ما  وه��و  “الربميريليغ”،  القدم 

على لعبيهم احلاليني.
األيك�ص  ال��لع��ب،  ع��ل��ى  �سيعتمد  اأن���ه  اإىل  الأمل����اين  امل����درب  واأ����س���ار 
اأوك�سلدي �سامربلني الذي ا�ستعاد عافيته بعد الإ�سابة، واللعب 

ال�ساب، رايان براو�سر.
وخا�ص لعب الو�سط، �سامربلني، مباراتني فقط، خلل املو�سم 
يف  خ��ط��رية  لإ���س��اب��ة  تعر�سه  ب�سبب  م�ساركته  وت��ع��رت  امل��ا���س��ي، 

الركبة، وفق ما نقلت رويرز.
الإجنليزي  ال��دوري  الأخ��رية من  الن�سخة  ليفربول  واأنهى فريق 
املمتاز، ثانيا، خلف الفائز مان�س�سر �سيتي، لكن “احلمر” جنحوا 

يف اإحراز لقب دوري اأبطال اأوروبا.
نحو  على  م��ه��ارات��ه،  فاأظهر  ع��ام��ا،   19 يبلغ  ال��ذي  برو�سر  اأم��ا 
وا�سح، يف املباراة الودية التي جمعت كل من ليفربول وترامنريي 
روفرز، يوم اخلمي�ص، وقال كلوب اإنه موهوب واأدى دورا مهما يف 

الفوز.
واأكد كلوب، خلل حديثه مع �سحفيني ب�ساأن التوقيع مع لعبني 
لكن  بقوة،  حا�سرين  و���س��ارا  بامللعب  التحقا  اللعبني  اأن  ج��دد، 

النا�ص مل يلحظوا ذلك على الأرجح.
يلعبا خلل  و�سامربلني مل  “برو�سر،  الأمل��اين،  امل��درب  واأ�ساف 
جديدان  لع��ب��ان  هما  ال�سابان،  اللعبان  وه���ذان  املا�سي،  ال��ع��ام 

بالن�سبة اإلينا«.
من  ال��ث��ام��ن  حتى  مفتوحا  ي���زال  م��ا  الن��ت��ق��الت  ���س��وق  اأن  واأورد 
اأن  ا�ستبعد  كلوب  لكن  �سنفعله”،  ما  “و�سرنى  املقبل،  اأغ�سط�ص 

تكون ثمة انتقالت كربى للحمر، خلل ال�سيف احلايل.
ويف ال�سهر املا�سي، وقع فريق ليفربول عقدا مع الهولندي ال�ساب، 
17 عاما، لكن ع��ددا من اللعبني غادروا  �سيب فان دين ب��ريج، 

اإجنز ودانييل �ستوريدج واألبريتو مورينو. داين  “احلمر” وهم 

مدرب ليفربول يح�سم انتقالت املريكاتو ال�سيفي

خالل بطولة كوبا اأمريكا يف الربازيل:

بول�سونارو ي�سرق النجومية من لعبي كرة القدم...

•• الفجر - خرية ال�شيباين

املعادل  اأمريكا،  كوبا  بطولة  على  ال�ستار  اأ�سدل 
لأمريكي اجلنوبي لبطولة كرة القدم الأوروبية، 
يوم الأحد 7 يوليو يف الربازيل، بالفوز النهائي 

وامل��������ت��������وق��������ع ل���ل���ب���ل���د 
امل�سيف.

ال������ذي  ال������وق������ت  ويف 
ن��ظ��م��ت ف��ي��ه ال���دول���ة، 
كرة  فيها  تربع  التي 
العر�ص،  ع��ل��ى  ال���ق���دم 
مرة  لأول  امل�����س��اب��ق��ة 
م���ن���ذ ث���لث���ني ع���اًم���ا، 
امل�ستديرة  ال��ك��رة  ف���اإن 
اب���ع���د م���ا يكون  ك���ان���ت 

 2019 طبعة  يف  الرئي�سي  الركيز  حمور  عن 
ريا�سية  م�����س��اب��ق��ة  اأول  ك��ان��ت  وال�����س��ب��ب:  ه����ذه. 
كربى يف الربازيل منذ انتخاب الرئي�ص اليميني 

املتطرف جايري بول�سونارو.

لإنقاذ نيمار
قبل  الإ�سافية،  الريا�سة  الرهانات غري  ظهرت 
ع�سرة اأيام من بداية كاأ�ص اأمريكا اجلنوبية. يف 
باري�ص  فريق  لع��ب  اأّن  ُعلم  يونيو،  من  الثالث 
نيمار  الربازيلي،  املنتخب  وجن��م  ج��رم��ان،  �سان 

جونيور. قد مت اتهامه يف ق�سية اغت�ساب.
حيث  كل�سيكية  اإعلمية  �سجة  النتيجة  كانت 
ا�ستعلت الأنباء والأنباء امل�سادة، بينما بدا �سعبا 
ب�ساأن  اإخفاء احلرج  الربازيلي  الكرة  احتاد  على 
تقرب  التي  امل�سابقة،  يف  لعب  اأف�سل  م�ساركة 
املباراة  يف  نيمار  اأ�سيب   ، معجزة  ل.  اأم  حينها، 
الإع���دادي���ة ق��ب��ل الأخ�����رية ب��ع��د ث��لث��ة اأي����ام من 
و�سيتعني  لها،  تعر�ص  التي  التهم  ع��ن  الك�سف 

عدة  طيلة  امل��لع��ب  خ���ارج  البقاء  ال��لع��ب  على 
اأ�سابيع.

اجلديد  الرئي�ص  �سمح  الق�سية،  طبيعة  رغ��م 
للربازيل لنف�سه بتدخل،يف احلّد الدنى، لي�ص يف 
براءته،  نيمار  وادع��اء  التحقيق،  بدء  حمّله. مع 
اأع������ل������ن ب����ول���������س����ون����ارو 
اإىل  ال��ذه��اب  يف  رغبته 
“ليحت�سن  امل����ل����ع����ب 
املباراة”،  ق��ب��ل  ن��ي��م��ار 
مير  “اإنه  م���و����س���ح���ا: 
لكنني   ، ع�سيب  بوقت 
اأ���س��دق��ه.. ن��ي��م��ار، هذا 

امل�ساء ، اأنا معك«.
لكلم  خطري  نفي  اإن���ه 
امل��ت��ه��م��ة، ب��ق��در م���ا هو 
م�ستغرب من طرف �سخ�ص قال لنائب امراة يف 
اأن  “حتى  ت�ستحق  ل  اأنها   2014 ع��ام  الربملان 
كوبا  لأول  وميكن   ، الأج���واء  ُر�سمت  ُتغت�سب”. 

اأمريكا يف عهد بول�سونارو اأن تبداأ.

رهاب املثلية يف الفتتاح
ان��ط��ل��ق��ت ال��ب��ط��ول��ة  ب��غ��رام��ة ق���دره���ا 15 األف 
املباراة  الربازيلي يف  الفريق  ُفر�ست على  يورو، 
للمثليني  مناه�سة  �ستائم  ال�سبب:  الفتتاحية. 
�سد  واخل�سراء  ال�سفراء  املدرجات  من  �سادرة 
حار�ص املرمى البوليفي كارلو�ص لمب. �سائعة، 
النوعية  ه���ذه  الأن���دي���ة،  م��ب��اري��ات  ل��لأ���س��ف، يف 
الألعاب  يف  ن��ادرة  ظلت  اللفظية  العدوانية  من 
الدولية، ولكن ها هو رهاب املثلية يحجز مكاًنا 
له و�سط مباراة ر�سمية افتتحت مناف�سة كربى 
امل�سيف،  البلد  ت�سم  م��ب��اراة   ،2019 يونيو  يف 
كراهيته  ن�سر  رئي�سه  يوا�سل  ال��ذي  ال��ربازي��ل، 
وعداوته للمثلية. لقد �سبق اأن لوحظت تداعيات 

اخلطاب العنيف الذي يقدمه الرئي�ص الربازيلي 
بيلو  درب��ي بيل  القدم خ��لل  ك��رة  على م�سجعي 
يف  وك��روزي��رو  مينريو  اأتلتيكو  بني  هوريزونتي 
�سبتمرب 2018، يف منت�سف احلملة النتخابية 
الربازيل. يف  راأ���ص  بول�سونارو على  �ستقود  التي 
ذلك اليوم، غنى اولرا اأتلتيكو مينريو: “اأن�سار 

كروزيرو حذار فبول�سونارو �سيقتل املثليني«.
 مي�سي يدخل الركح

ثم جاءت امل�ساحنات الأخرى التي تبدو ظاهريا 
املعتاد..  ب��ذاءة من  اأك��ر  اأنها كانت  كروية، رغم 

وجاء ليونيل مي�سي.
�سيكون للأرجنتيني الدور الأول الآخر يف بطولة 
اأ�سغر،  واح��د، خ�سم  رقم  اأمريكا، اخل�سم  كوبا 
لكن كعبه ل يقّل علّوا على كعب الروؤ�ساء. نادراً 
ما يكون ممتعا يف احل��وارات ما بعد املباراة، قام 
طوال  املختلطة  املناطق  بتن�سيط  العاملي  النجم 

امل�سابقة ب�سكل ت�سعيدي.
عندما كانت الأرجنتني تقّدم عرو�سا متوا�سعة، 
قام  نف�سه،  ملي�سي  حتى  النقد  �سهام  توجيه  ومت 
ب��ع��د ربع  ال���ذات���ي  ب��ن��ق��ده  اأوًل  ب��ر���س��ل��ون��ة  لع���ب 
اأف�سل  “ لي�ست  النهائي لفريقه �سد فنزويل: 

اأن��ا ل  اأمريكا يل،  كوبا 
األعب كما اآمل ».

الع�سب  ع���ل���ى  اع�����ت�����اد 
اجل��م��ي��ل يف ك��ام��ب نو، 
للعبه  مي����ك����ن  ح����ي����ث 
امل����ت����م����ي����ز ب���ال���ف���ن���ي���ات 
وال�����س��رع��ة وال���دق���ة اأن 
يتطور ، ف��اإن رق��م 10 
هذا  ع��ن��د  ي��ت��وق��ف  مل 

احلد ليرّبر م�ستوى لعبه: “اأ�سبحت الكرة اأرنًبا 
التحكم  ال�سعب  ، تقفز يف كل الجتاهات، ومن 
يف  �سيئ  ع�سب  هناك  يكون  اأن  العار  من  فيها.. 

اأيام  اإط���لق ه��ذا النقد قبل  اأم��ري��ك��ا«. مت  ك��اأ���ص 
قليلة من ن�سف نهائي ناري �سد البلد امل�سيف. 
وك���ان ك��ذل��ك، خ��ا���س��ًة بعد ان��ت��ه��اء امل��ب��اراة وفوز 
الربازيل 2-0. يف املنطقة املختلطة، قال مي�سي 
غا�سبا: “هدفهم الثاين جاء من ركلة جزاء مل 
متنح لنا.. وكانت هناك اأي�سا ركلة جزاء اأخرى 

لنيكول�ص اأوتاميندي«. 
هل هي ذرائع كل�سيكية من خا�سر؟ لي�ص حقا. 
تلك  يف  ال��ف��وز  ت�ستحق  الأرج��ن��ت��ني  تكن  مل  اإذا 
ف��اإن مي�سي ل يبالغ  اأك��ر من الربازيل،  املباراة 
يف الإ�سارة اإىل العمليتني. كان يجب وقف اللعب 
ركلة  وك��ان��ت  الأوىل،  اجل����زاء  ل��رك��ل��ة  بالن�سبة 
الطريقة  ظل  ففي  الثانية.  يف  وا�سحة  اجل��زاء 
اأن  الأخ��ط��اء، حيث يفر�ص  للبت يف  اجل��دي��دة 
الأخطاء   )VAR( الفيديو  م�ساعدة  ت�سحح 
ت��ل��ك القرارات  ف����اإن م��ث��ل  ل��ل��ح��ك��م،  ال��ت��ق��دي��ري��ة 

بب�ساطة كانت غري مفهومة.

ت�سفري  ع���ن  ي��ت��وق��ف��وا  “مل  م��ي�����س��ي:  وان��ف��ج��ر 
رك����لت ت��رج��ي��ح م�����س��ك��وك ف��ي��ه��ا خ���لل بطولة 
ك��وب��ا اأم��ري��ك��ا، وه���ذه امل���رة مل ي��ل��ج��اأوا اأب����ًدا اإىل 
الفيديو  عرب  امل�ساعدة 
لأمر  اإن��ه  التحكيم.  يف 
وي�سيف:  م����ده���������ص! 
اآمل اأن يقوم احتاد كرة 
اأمريكا اجلنوبية بعمل 
����س���يء م������ا.. ل��ك��ن��ن��ي ل 
�سيفعلون  اأن��ه��م  اأعتقد 
املعنى  اإن  �سيء”.  اأي 
ولكنه  ال�سمني خطري 

يبقى ، �سمنًيا ، يف الوقت احلايل.

م�شاألة التدخل

ت���وىل الحت����اد الأرج��ن��ت��ي��ن��ي اإر����س���ال وث��ي��ق��ة من 
بلهجة  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن��ظ��م��ي  اإىل  ���س��ف��ح��ات  ���س��ت 
و�سع  اإىل  ال��ر���س��ال��ة  وت�����س��ري  و����س���وًح���ا.  اأك�����ر 
ب�سبب وجود الرئي�ص الربازيلي جايري  “يتفاقم 
بول�سونارو، وجود لحظه اللعبون وامل�سوؤولون 

واجلمهور العام، وكانت 
ال�سيا�سية  جت��ّل��ي��ات��ه 
��ا خلل  وا���س��ح��ة اأي�����سً
اأن  امل��ب��اراة، ول ميكننا 
باأنه  ال��ت��ذك��ري  ن��ن�����س��ى 
حقيقية  ب��ج��ول��ة  ق����ام 
الوملبي  امل��ل��ع��ب  ح���ول 
يف نهاية ال�سوط الأول 

من املباراة.
اإن ال�سكوك حول نفوذ 

ال�سيا�سي حمظور  )التدخل  الربازيلي  الرئي�ص 
اأم��ري��ك��ا اجلنوبية  احت���اد  ل��وائ��ح  طبعا مب��وج��ب 
والفيفا( تذهب اإىل اأبعد من ذلك. يكرر الحتاد 
الأرجنتيني يف وثيقته تقارير و�سائل الإعلم باأن 
توّقف  قد  واحلكم  الفيديو  الت�سال بني غرفة 
لأن جهاز الأمن الرئا�سي ا�ستخدم نف�ص الردد 
الل�سلكي. وترف�ص جميع الأطراف املعنية هذا 
التهام، رغم اأن احتاد اأمريكا اجلنوبية يعرف 
املباراة.  بدء  التي مت حلها قبل  الفنية  بامل�ساكل 
قبل  م��ن  اإرادي  ل  ب�سكل  ال��دف��اع  ت�سرر  لح��ق��ا، 
ال��دور ن�سف  اأي��ام من  احلكم نف�سه. بعد ع�سرة 
اإىل  زام��ربان��و  رودي  الإك�����وادوري  ع��اد  النهائي، 
اأط����وار امل��ب��اراة يف حمطة اإذاع��ي��ة يف ب��ل��ده حيث 
مل  ال��ت��ي  الثانية  اجل���زاء  لركلة  بالن�سبة  ���س��رح 
يت�سلوا  مل  الفيديوھ  ھحكام  “اإنهم  مينحها: 
ب��ي ل��روؤي��ت��ه��ا.. ومل ي��ع��ت��ربوا  م��ا ج��رى ي�ستحق 
رك��ل��ة ج���زاء. عند روؤي���ة ال�����س��ور، اأق���ول اإن���ه كان 

باإمكانهم الت�سال بي ».

الرئي�سي،  ال���ف���ي���دي���و  ح���ك���م  اأك��������د  م�������س���ك���ل���ة: 
الأوروغواياين ليودان غونزالي�ص، انه طلب من 
اأن  فاإما  وقوعها.  عند  العملية  مراجعة  زميله 
اأّن الت�سال الل�سلكي،  اأو  يكون اأحدهما يكذب، 
على عك�ص ما قاله احتاد اأمريكا اجلنوبية، كان 
معطل اأيا كان ال�سبب، 

رئا�سًيا اأم ل.

ـــي ،  ـــ�ـــش ـــــــرد مـــي ط
بول�شونارو يف امللعب

مع بقاء مباراتني فقط 
، اأثارت املباراة النهائية 
ال��ربازي��ل وبريو،  ب��ني 
وامل����رك����ز ال���ث���ال���ث بني 
وت�سيلي،  الأرج���ن���ت���ني 
جدًل جديداً. فقبل نهاية ال�سوط الأول، ت�ساجر 

مي�سي ولعب ت�سيلي دون تبادل العنف.
متنا�سب،  غري  ق��رار  اللعبني..  احلكم  ا�ستبعد 
فاجاأ جميع املراقبني، مبن فيهم خ�سوم مي�سي. 
بتجميل  الأرجنتيني  للعبقري  �سمح  ذل��ك  لكن 
اأخ������رى ع��ل��ى املنطقة  ط������رده، وال���رك���ي���ز م����رة 
يف  امل�ساركة  رف�ص  اأن  بعد  ظهر  حيث  املختلطة 
منزعًجا  كان  لأنه  لي�ص  امليداليات،  توزيع  حفل 
ب�سبب الورقة احلمراء ، وامنا حتى “ل ي�سارك 
يف هذا الف�ساد«. خرجت الكلمة، وقامت بجولة يف 
جميع اأنحاء العامل. ت�سريحات قد تكلف النجم 
املقبلة.  اأمريكا  كاأ�ص  يف�سد  مبا  بعامني  عقوبة 
3-1 يف النهائي،  ال��ربازي��ل  يف الن��ت��ظ��ار، ف��ازت 
وفازت بامل�سابقة. ثابت ل يتزحزح ، اأهدى جايري 
امللعب، بو�سع  اأخ��ريا يف  بول�سونارو نف�سه جدل 
يديه و�سط لعبني يهتفون با�سمه.. كما لو كان 
دور  له  ك��ان  لو  كما  املنت�سر..  الفريق  ج��زًء من 

ما...

 التدخل ال�شيا�شي 
حمظور لكن ال�شكوك 
حول نفوذ الرئي�س 

الربازيلي ذهبت بعيدا 

 ت�شري تقارير اإىل اأن الت�شال بني غرفة الفيديو واحلكم قد توّقف ل�شتخدام الأمن الرئا�شي نف�س الرتدد الال�شلكي ظهر بول�شونارو و�شط الالعبني كما لو كان جزًء من الفريق املنت�شر.. كما لو لعب دورا ما

 �شيكون لالأرجنتيني 
مي�شي الدور الأول الآخر 

يف بطولة كوبا اأمريكا، 
فهو اخل�شم رقم واحد

 الحتاد الأرجنتيني 
ي�شري يف ر�شالة اإىل 

تفاقم الو�شع ب�شبب 
وجود الرئي�س الربازيلي 

 ظهرت الرهانات غري 
الريا�شة قبل ع�شرة اأيام من 
بداية كاأ�س اأمريكا اجلنوبية 

مي�شي يتهم التحكيممع ق�شية نيمار كوبا امريكا.. هل هي دورة النفوذ والف�شاد؟

نيمار ي�شمن م�شاندة الرئي�س

منتخب الربازيل.. عن جدارة ام باتزوير..؟بول�شونارو يرفع الكا�س مع املنتخب الربازيلي



يرتدي 15 قمي�سا لتجنب ر�سوم الوزن الزائد
اإذا كانت  لها، خ�سو�سا  الزائد ل ح��دود  ال��وزن  امل�سافرين مع  طرائف 

�سيا�سة �سركات الطريان �سارمة والوزن الزائد لي�ص بالكثري.
ولعل اأبرز تلك الطرائف موؤخرا، ما اأقدم عليه ال�سكتلندي جون اإيرفني 
عندما رف�ص طلب املوظفة يف �سركة طريان "اإيزي جيت" مبطار ني�ص 
الفرن�سي بدفع مبلغ اإ�سايف نظري الوزن الزائد يف اأمتعته، اأثناء عودته 
"غولف نيوز"، وبينما كان  ا�سكتلندا. ووفقا ل�سحيفة  اإىل  من فرن�سا 
اإيرفني، وهو اأ�سل من مدينة غل�سكو، يف مطار ني�ص، بلغت الزيادة يف 
وزن اأمتعته 8 كيلوغرامات. ولكي يتجنب دفع ر�سوم الأمتعة الزائدة، 
�سارع اإيرفني اإىل فتح حقائبه وارتدى 15 قمي�سا فوق بع�سها البع�ص 
لي�سل اإىل الوزن امل�سموح به ،وذلك يف ظل درجة حرارة بلغت 30 درجة 

مئوية، فيما كان ابنه جو�ص ي�سوره بوا�سطة هاتفه املحمول.
وهو  وال���ده  وفيديو  �سور  ع��ام��ا،   17 العمر  م��ن  البالغ  ج��و���ص،  ون�سر 
"والدي  مثل  �ساحكة،  تعليقات  مع  ع�سر،  اخلم�سة  القم�سان  يرتدي 
يتعرق".. "اإنه يغلي" مرفقة مع ب�سمات "�سمايلي". واأو�سح جو�ص اأن 
موظفة املطار طلبت من والده اأن يدفع ر�سوم الوزن الزائد فقال لها 
"انتظري وراقبي"، و�سارع اإىل فتح احلقيبة وارتداء القم�سان، م�سيفا 
اأنه كاد يغ�سى عليه من ال�سحك. ورغم اأنه �سمح له اأخريا بالعبور بعد 
اأوقفوه معتقدين  اأن رجال الأم��ن  اإل  اأن و�سل اإىل ال��وزن امل�سموح به، 
اأنه يحاول تهريب �سيء ما، واأخ�سعوه لتفتي�ص دقيق قبل اأن ي�سمح له 

بال�سعود اإىل الطائرة.

عذاب احلب يوؤذي القلب
النف�ص  ي���وؤذي  ع���ذاب احل��ب ل  اإن  زاي��دل��ر  غ��ون��ر  الربوفي�سور  ق��ال 
اأن عذاب  اأي�ساً. واأو�سح الطبيب النف�سي الأملاين  فح�سب، بل القلب 
العلقة  ن��ه��اي��ة  اأو  امل����وت  ب�سبب  ف����راق احل��ب��ي��ب  ع��ن  ال��ن��اج��م  احل���ب 
العاطفية ل يت�سبب يف ال�سعور باحلزن والكتئاب فح�سب، بل قد يوؤدي 
 Broken Heart" املك�سور  القلب  مبتلزمة  يعرف  ما  اإىل  اأي�ساً 
ويف  التنف�ص.  و�سيق  ال�سدر،  اآلم  اأعرا�سها  ومن   ،"Syndrome
اأن تت�سبب  اأ�سواأ احلالت ت�سكل املتلزمة خطراً على احلياة، وميكن 
املعتمدة يف  الطريقة  بنف�ص  املتلزمة،  القلب. وميكن علج  يف ف�سل 

علج مر�سى ق�سور القلب، اإىل جانب العلج النف�سي.

يقا�سيان عيادة اإخ�ساب بعد خطاأ ل يغتفر 
املراأة  اأجنبت  بعدما  للإخ�ساب،  عيادة  نيويورك  يف  زوج��ان  يقا�سي 
الأجنة اخلطاأ يف  زرع��ت  اإذ  اأخريني،  لعائلتني  الواقع  كانا يف  طفلني 
اأم��ام حمكمة  ال�سهر  الدعوى يف مطلع هذا  الزوجان  واأق��ام  رحمها. 
فدرالية يف بروكلني، طلبا فيها تعوي�ساً بعد معاناتهما من "اإ�سابات 
قد  وامل���راأة،  الرجل  وك��ان  منها".  يتعافيا  لن  ودائمة  كبرية  عاطفية 
اأجنلو�ص يف يناير  "ت�سا" يف لو�ص  با�سرا علجا للإخ�ساب يف مركز 
6 �سنوات، لكنهما ف�سل يف الإجن��اب. وقد  2018. وهما تزوجا قبل 
8 اأجنة من تربعاتهما. ومل تنجح عملية  متكن الأطباء من تكوين 
ثانية  حم��اول��ة  لكن   ،2018 يوليو  يف  اأج��ري��ت  التي  الأوىل،  ال���زرع 
تكللت بالنجاح واأ�سبحت املراأة حامًل بتواأمني من الإناث على ما كان 
امل�سح فوق ال�سوتي الأول، الذي  اأثريت بعد  ال�سكوك  يفر�ص. لكن 
اأظهر اأن اجلنينني من الذكور، اإذ اأن الأجنة الثمانية كانت ت�سم ذكراً 
واحداً فقط. وجاء يف ال�سكوى املقدمة، اأن الأطباء يف العيادة اأكدوا اأن 
اجلنينني من الإناث، ولي�ص هناك اأي خطاأ. ويف مار�ص املا�سي، اأجنبت 
املراأة بعملية قي�سرية �سبيني "مل يكن اأي منهما من اأ�سل اآ�سيوي"، 
اأي  "عدم وج��ود  الوراثية  الفحو�ص  واأك��دت  الوالدين.  كما هي حال 
ل  الأخ��ريي��ن  واأن  بالطفلني،  جينيا  الوالدين  من  اأي��اً  تربط  علقة 

يرتبطان ببع�سهما وراثيا" كذلك.
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العثور على رفات اأ�سهر جرنالت نابليون
اأ�سفل قاعة  اأحد ج��رنالت نابليون بونابرت املف�سلني مدفوناً يف م��راآب  اأنهم عروا على رفات  اآث��ار  يعتقد علماء 

رق�ص، وذلك بعد اأكر من 200 عام من وفاته متاأثراً باإ�سابات، حلقت به يف رو�سيا.
وتويف اجلرنال �سارل اإتيان جودا، املنقو�ص ا�سمه على قو�ص الن�سر يف باري�ص عن 44 عاماً يوم 22 اأغ�سط�ص عام 

1812، بعد اإ�سابته بطلقة مدفع خلل غزو نابليون الفا�سل لرو�سيا.
وكان نابليون يعرف جوداً �سخ�سياً ويحرمه، وبعد وفاته مت انتزاع قلبه ونقله اإىل باري�ص، حيث و�سع يف كني�سة 

�سغرية يف مقربة بري ل�سيز يف العا�سمة الفرن�سية.
ويوجد متثال ن�سفي جلوداً يف ق�سر فر�ساي، كما يحمل �سارع يف باري�ص ا�سمه.

رف��ات جودا  اأن��ه  يعتقد  ما  يوليو  ال�ساد�ص من  اكت�سفوا يف  اأنهم  والرو�ص  الفرن�سيني  الأثريني  فريق من  ويعتقد 
املفقود، وذلك خلل تنقيب يف مدينة �سمولين�سك، التي تبعد 400 كيلومر غربي مو�سكو.

اإن الآثار املوجودة على الرفات الذي عروا عليه يف نع�ص تتوافق مع الإ�سابات التي تعر�ص  ويقول علماء الآثار 
لها جودا، واإنهم يعتقدون "بدرجة عالية من الحتمال" اأنهم عروا على ذلك النبيل الذي �سارك يف حروب الثورة 

الفرن�سية ونابليون.
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ماذا ياأكل الطفل يف عمر �سنة؟
الكوب  بنف�سه من  وي�سرب  يجل�ص  اأن  ي�ستطيع  �سهراً   12 ال�سغري  يتم  اأن  بعد 
ة. ويف الوقت الذي يوا�سل فيه تناول حليب  اخلا�ص به والذي يحتوي على ما�سّ
الأطعمة  من  متنوعة  توليفة  يتناول  اأن  عليه  ال�سطناعي  احلليب  اأو  الثدي 
لتلبي احتياجات النمو التي تت�سارع يف هذه املرحلة فيزاد طوله وحجم ج�سمه 
با�سطراد.ويعتمد احلليب ال�سطناعي بعد بلوغ الطفل �سنة على حليب البقر 
بيده،  الطعام  اأن يجل�ص ومي�سك  باإمكانه  اأ�سبح  ال�سغري  ولأن  ع��ادة.  املاعز  اأو 
�سرط  بيده  مي�سكها  اأخ���رى  واأط��ع��م��ة  املطبوخة،  اجل��زر  �سرائح  ت��ن��اول  ميكنه 
عليها  يتعّرف  التي  الأطعمة  اأهم  وتعترب احلبوب من  الطهي جيداً.  يكون  اأن 
الطفل بعد بلوغ 12 �سهراً، وُين�سح بتقدمي احلبوب الكاملة، مثل اخلبز الأ�سمر، 
واملعكرونة امل�سنوعة من القمح الكامل اأو الأرز البني. اأما بالن�سبة للخ�سروات 
اأكلها  والفواكه فلم يعد ال�سغري بحاجة لأن ياأكلها مهرو�سة، واأ�سبح باإمكانه 
اأو �سرائح �سغرية. وعلى  اإىل قطع  اأو بعد تقطيعها  مطبوخة جيداً ومفرومة 
الرغم من اأن الطفل �سيده�سك بقدرته على م�سغ الأطعمة اإل اأن على الأبوين 
مراقبته جيداً اأثناء تناول الطعام والتاأكد من اأنه ي�سرب املاء اأو ال�سوائل التي 
ت�ساعده على البلع من دون اختناق. و�سيبداأ ال�سغري يف فتح فمه عندما يرى 
الوراء  اإىل  بج�سمه  �سيعود  الطعام  تناول  يف  يرغب  ل  وعندما  مقبًل،  الأك��ل 
بالطفل  اخلا�سة  الغذائية  التو�سيات  وتن�سح  الطعام.  اجتاه  راأ�سه عن  ويبعد 
بتقدمي املاء بدًل من الع�سائر بني الوجبات لريوي ال�سغري عط�سه، فاإذا كنت 

�ستقدم له الع�سري تاأّكد من اأنه م�سنوع من الفاكهة بن�سبة 100 باملئة.

خ�سارة العامل من القر�سنة املعلوماتية باملليارات
ك�سفت درا�سة اأمريكية اأن قرا�سنة املعلوماتية نفذوا حوايل مليوين هجوم يف 

2018 يف العامل، اأ�سفرت عن خ�سائر تزيد قيمتها عن 45 مليار دولر.
اأنحاء  كافة  من  املعلومات  هذه  جمعت  التي  الإلكرونية  الثقة  هيئة  ووف��ق 
ما  وفق  دولر،  مليارات   8 كلفت  القر�سنة  ج��راء  الفديات  تكون  قد  العامل، 
البيانات  على  احل�سول  يتم  الهجمات  ه��ذه  وخ��لل  بر�ص".  "فران�ص  نقلت 
املطالبة  قبل  املعلومات  ت�سرق  معلوماتية  برامج  عرب  مل�ستخدم  ال�سخ�سية 
بفدية لإعادتها. كما جنمت خ�سائر كبرية من عمليات الحتيال من خلل 
على  ر�سائل حتتوي  لتوجيه  موؤ�س�سات  اأو  لأف��راد  الإل��ك��روين  الربيد  خ��رق 
ثغرة   6515 وج���ود  اأي�����س��ا  التقرير  وذك���ر  دولر(.   مليار   1،3( ف��ريو���س��ات 
 .2017 معلوماتية ك�سفت بيانات خم�سة مليارات �سخ�ص وهو رقم اأقل من 
الرقام  فاإن  الإلكرونية،  الثقة  لهيئة  التقني  املدير  ويلبور  جيف  وبح�سب 
الواردة يف التقرير هي اأدنى من الواقع لأنه ل يتم ن�سر العديد من الهجمات 
لل�سلمة  ���س��رك��ات  ب��ي��ان��ات  ت�سم  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  ه��ذه  ون�����س��رت  املعلوماتية. 
املعلوماتية ك�سيمنتك وترند مايكرو اأو وكالت حكومية كمكتب التحقيقات 
الفدرايل )اأف بي اآي(، يف اليوم الذي ن�سرت وزارة الداخلية الفرن�سية تقريرا 

ك�سف زيادة عدد عمليات القر�سنة املعلوماتية لقاء احل�سول على فديات.

تايلور �سويفت مثرية 
يف حفل اأمازون

الأم��ريك��ي��ة   ال��ب��وب  �ساركت جنمة 
"اأمازون  حفل  يف  �سويفت   تايلور 
قاعة  يف  املُ������ق������ام  داي"  ب��������رامي 
مانهاتن،  مدينة  يف  هامر�ستاين 
�سويفت  تايلور  وّج��ه��ت  وكعادتها، 
جتمعها  م��ن  اىل  مبطنة  ر���س��ائ��ل 
اأغنيتها  اأداء  ف��خ��لل  ع�����داوة،  ب��ه 
Shake It Off، حذرت معجبيها 
من الكاذبني وال�سخ�سيات اخلائنة 

املنت�سرين يف العامل.
ت�سري  اأن����ه����ا  اجل���م���ه���ور  واع����ت����رب 
الأع����م����ال  م����دي����ر  اىل  ب���ك���لم���ه���ا 
حقوق  اب����ت����اع  ال�������ذي  "براون" 
 Big Machine �سركتها  ملكية 
باإنتاج  ُع��ن��ي��ت  ال��ت��ي   ،Records

اأغانيها ملدة 12 عاًما.
�سويفت  ت���اي���ل���ور  اإط�����لل�����ة  اأم������ا   
ارت���دت بودي  اإذ  فهي م��ث��رية ج���داً 
واأ�سدلت  ��اع،  ال��ل��مَّ بنف�سجي  ���س��وت 
ج  املموَّ الأ���س��ق��ر  �سعرها  خ�����س��لت 

على جانبي كتفها.

حتى للحمار نظارات ب�سر
على  ت�ساعده  ن��ظ��ارات  على  حمار  على  ح�سل 

النظر، بعد تعر�سه حلادث غريب يف حقل. 
م�ست�سفى متخ�س�ص  اإىل  احلمار جونتي  نقل 
دا����ص �سوكة  اأن  ب��ع��د  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  دي��ف��ون  يف 
اأن  اإل  اإزال��ة البيطريني ال�سوك،  م��زارع، وبعد 
ال�سغط الناجت عن العملية اأدى اإىل م�ساكل يف 

الب�سر لدى احلمار.
ب�������س���ره، ح�����س��ل جونتي  ا����س���ت���ع���ادة  ومل���ح���اول���ة 
فوق  الأ�سعة  م��ن  عينيه  حتمي  ن��ظ��ارات،  على 

البنف�سجية ال�سارة.
اإن  غ���روف  فيكي  البيطرية  اجل��راح��ة  وق��ال��ت 
الإجهاد الناجت عن الإ�سابة ودخول امل�ست�سفى، 
رمبا ت�سببا يف حتفيز م�سكلة مزمنة يف عيني 

جونتي.
ارت����داء  ي�سبه  ال��ق��ن��اع  "تاأثري  ف��ي��ك��ي  وت��اب��ع��ت 
ال��ن��ظ��ارات ال�����س��م�����س��ي��ة، وح��ق��ق ج��ون��ت��ي بع�ص 
اأن اجل���زء اخللفي م��ن عينه ل  ال��ت��ق��دم، رغ��م 
يزال معطوباً. نراقب عينيه باملنظار، ونعتقد 
ب�سكل  ب�����س��ره  ي�����س��ت��ع��ي��د  اأن  مي��ك��ن  اأن�����ه  الآن 

جزئي".

�سرق 120 األف تذكرة يان�سيب.. ثم اكت�سف املفاجاأة       
تذكرة   12000 و���س��رق  م��ت��ج��را  م��ل��ث��م  ب��ه  م�ستبه  اق��ت��ح��م 
 170 اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  واربح"،  "اك�سط  ن���وع  م��ن  يان�سيب 
�سباح  م��ن  مبكر  وق��ت  يف  ال�سجائر  م��ن  كرتونيا  �سندوقا 

ال�سبت، بح�سب ما ذكر قائد �سرطة مقاطعة �ستافورد.
ال���واق���ع���ة يف ولي�����ة فرجينيا  امل��ق��اط��ع��ة،  ���س��رط��ة  واأف�������ادت 
امللثم ما زال طليقا، بح�سب ما ذكر  ال�سارق  اأن  الأمريكية، 
موقع "بيزني�ص اإن�سايدر" الإخباري. وا�ستجابت نائبة قائد 
من  انطلق  ال��ذي  الإن���ذار  جلهاز  �ستافورد  مقاطعة  �سرطة 
متجر "فا�ص مارت" الواقعة يف �سارع غاري�سونفيل، بعد اأن 
اقتحمها الل�ص يف ال�ساعة الرابعة والن�سف �سباحا، بح�سب 
املقاطعة. وعندما و�سلت  ال�سرطة يف  اإدارة  بيان �سادر عن 
نائبة قائد ال�سرطة اإىل موقع القتحام وال�سرقة، لحظت 
اأن اإحدى نوافذ املتجر حمطمة، الأمر الذي دفعها اإىل طلب 
الدعم. وفيما قام رجال ال�سرطة بتفتي�ص موقع اجلرمية، 

كان الل�ص قد اختفى عن الأنظار مع ما �سرقه.
يقتحم  وهو  امللثم  الل�ص  املراقبة  لكامريا  ت�سجيل  واأظهر 
امل�ستودع وي�سرقه، لكن مل يتم التعرف عليه ب�سبب اللثام. 
دولر  و30   10 ب��ني  مب��ا  اليان�سيب  ت��ذك��رة  قيمة  وت��ق��در 
بني  مبا  يقدر  قيمتها  فاإجمايل  وبذلك  الواحدة،  للتذكرة 
120 و360 األف دولر. غري اأنه وفقا ل�سحيفة "ري�سموند 
متكنوا  اليان�سيب  عن  امل�سوؤولني  ف��اإن  تاميز-دي�سبات�ص"، 
يعد  مل  فاإنه  وبالتايل  امل�سروقة،  التذاكر  جميع  اإلغاء  من 
طليقا،  زال  م��ا  الل�ص  لأن  ون��ظ��را  ال�سرقة.  بعد  قيمة  لها 
اأو اأي �سخ�ص اآخر  فقد طلبت ال�سرطة من اأهايل املنطقة، 

تزويدها مبعلومات عن ال�سارق امللثم.

ولدة ب� »رحم« مزروع  من متربعة متوفاة
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  كلينك"،  "كليفلند  م�ست�سفى  اأعلن 
بعد  وذل��ك  ال�سمالية،  اأم��ريك��ا  يف  ولدة  عملية  اأول  اإج���راء 
زرع  عمليات  ومكنت  متوفاة.  رحم من متربعة  زرع  عملية 
الرحم اأكر من 12 امراأة من الولدة، وعادة ما يتم التربع 
بها من متربعة حية مثل �سديقة اأو قريبة. وكان اأطباء يف 
الربازيل قد اأعلنوا عن اأول ولدة يف العامل با�ستخدام رحم 
الزرع  املا�سي. وب��داأت عمليات  متربعة متوفاة، يف دي�سمرب 
اأول جناح  ال�سويديني ما حقق  الأط��ب��اء  اأح��د  ه��ذه على يد 
منذ 5 �سنوات. وذكر م�ست�سفى كليفلند اأن الر�سيعة ولدت 
يف يونيو، وفق ما نقلت "الأ�سو�سيتد بر�ص". واأجرت العيادة 
5 عمليات زرع للرحم حتى الآن، و3 عمليات ناجحة، حيث 

تنتظر امراأتان حماولة احلمل باأرحام جديدة.

�سرق حيوانا نادرا لأتفه �سبب 
 ، اأنه �سرق من حديقة حيوانات  اأحد �سكان كاليفورنيا  اأقر 
اأكرب ليمور خلقي الذيل �سنا يف الأ�سر يف اأمريكا ال�سمالية 
"19 عاماً"  كا�سبار  اأكينا�ص  واأو�سح  منزلياً.  جلعله حيواناً 
اإنه دخل اإىل حديقة احليوانات يف �سانتا  اأمام قا�ص حملي 
اآنا قرب لو�ص اأجنلو�ص خل�سة يف اإحدى ليايل يوليو 2018 
ف�سيلة  م��ن  وه���و  عاماً"   32" اإي�����زاك  احل���ي���وان  ليخطف 
عن  تخلى  ال�ساب  اأن  املحكمة  وث��ائ��ق  وتظهر  الليموريات. 
اإي���اه يف علبة بل�ستيكية  ت��ارك��اً  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  احل��ي��وان يف 
اأنه ملك حلديقة  اإىل  اأم��ام فندق مع ر�سالة ق�سرية ت�سري 

احليوانات. وقد �سلم احليوان اإىل ال�سرطة.
رجال الإنقاذ الهنود ي�شتخدمون ال�شالمل واحلبال وم�شابيح الهالوجني ويخو�شون يف جماري ال�شرف ال�شحي اأثناء 

عملية بحث، بعد �شقوط طفل �شغري يف م�شرف لل�شرف ال�شحي، يف مومباي.  "ا ف ب"

القب�س على املغني اآر. كيلي 
ق�����ال�����ت وك�����ال�����ة )اإن.ب�������ي.��������س�������ي( 
الإخبارية نقل عن م�سوؤولني من 
اإلقاء  مت  اإن��ه  القانون  اإنفاذ  جهات 
اآر.  الأمريكي  املغني  على  القب�ص 
بتهم  ���س��ي��ك��اج��و  م��دي��ن��ة  ك��ي��ل��ي يف 

ارتكاب جرائم جن�سية.
من  حمققني  اإن  ال��وك��ال��ة  وق��ال��ت 
الأم���ن  ووزارة  ن��ي��وي��ورك  ���س��رط��ة 
األ�����ق�����وا ال���ق���ب�������ص على  ال����داخ����ل����ي 
عاما   52 العمر  من  البالغ  املغني 
ب��ع��دة ج��وائ��ز جرامي،  ال����ذي ف���از 
مدينة  اإىل  نقله  اأن  املتوقع  وم��ن 
�سحيفة  ون����ق����ل����ت  ن�����ي�����وي�����ورك. 
�سيكاجو �سن تاميز اأم�ص اجلمعة 
ع��ن مكتب امل��دع��ي ال��ع��ام ق��ول��ه اإن 
بارتكاب  ات��ه��ام��ا   13 ي��واج��ه  كيلي 

جرائم جن�سية.
�ستيف  حم���ام���ي���ه  اأن  واأ�����س����اف����ت 
جرينربج اأكد اعتقاله لكنه امتنع 

عن اخلو�ص يف تفا�سيل.
الو�سول بعد  يت�سن لرويرز  ومل 

اإىل جرينربج للتعقيب.
ي��ون��ي��و -ح���زي���ران، دف���ع كيلي  ويف 
بالعتداء  اتهاما   11 يف  ب��رباءت��ه 
حمكمة  اأم��ام  والتحر�ص  اجلن�سي 

يف �سيكاجو.

التو�سل ل�عالج حمتمل ل�سرطان الرئة
حديثة  درا���س��ة  ع��رب  �سينيون  ب��اح��ث��ون  ت��و���س��ل 
لطريقة حمتملة يف علج نوع �سائع من �سرطان 

الرئة، وذلك بالعتماد على جني معني.
اأج���راه���ا باحثون  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة احل��دي��ث��ة  ويف 
التابع  الفيزيائية"  للعلوم  "خفي  معهد  م��ن 
العلماء  ح���اول  ل��ل��ع��ل��وم،  ال�سينية  ل��لأك��ادمي��ي��ة 
الت�سبب  يف   "11 ب��ي  اإم  "اإم  اجل��ني  دور  تاأكيد 
�سيوعا  الك��ر  النوع  الرئوية،  الغدة  ب�سرطان 

من �سرطان الرئة.
على  اجليني  التعبري  بتنميط  الباحثون  وق��ام 
جم��م��وع��ات ال��ب��ي��ان��ات مل�����س��اب��ي ���س��رط��ان الغدة 
بي  اإم  "اإم  متثيل  زي���ادة  لوحظ  حيث  ال��رئ��وي��ة، 
والأم�سال  الأن�سجة  اأنظمة  م��ن  ك��ل  يف   "11
ع��ن��د امل�����س��اب��ني، وف���ق م��ا ذك����رت وك��ال��ة الأنباء 

ال�سينية "�سينخوا".
دورا  واأظهرت التجارب اأن "اإم اإم بي 11" لعب 

ت��ع��زي��ز الن��ت�����س��ار والن��ت��ق��ال والغزو  رئ��ي�����س��ا يف 
خلليا الورم ال�سرطاين.

"اإم  ملكافحة  م�سادا  ج�سما  الباحثون  وا�ستخدم 
�سرطان  خ��لي��ا  خ��ط��وط  مل��ع��اجل��ة   "11 ب��ي  اإم 
ال��غ��دة ال��رئ��وي��ة، ح��ي��ث ت��راج��ع ال��ن��م��و وانتقال 

خليا ال�سرطان ب�سكل ملحوظ.
على  اإجراوؤها  مت  التي  الدرا�سات  اإىل  وبالن�سبة 
اإم  "اإم  ملكافحة  امل�ساد  اجل�سم  يقدر  احليوانات، 
غرام  لكل  واح��د  ميكروغرام  بجرعة   "11 بي 
ق��ادر على منع  اأن��ه  اأثبت  من وزن اجل�سم، وق��د 
منو الورم ب�سكل ملحوظ على الفئران املزروعة 
الب�سرية. وذكر  الرئوية  الغدة  باأنظمة �سرطان 
 "11 بي  اإم  "اإم  اأن  اأك��دت  الدرا�سة  اأن  الباحثون 
�سرطان  مع  مرتبطا  كامنا  حافزا  جينا  يعترب 
يف  كبرية  اإمكانية  ميتلك  كما   ، الرئوية  الغدة 

اأن ي�سبح هدفا يف علج �سرطان الرئة.

زفاف جينيفر لوبيز يكلف املاليني 
العاملية   الفنانة  زف��اف  ع��ن  ج��دي��دة  تفا�سيل  ينتظر  اجلميع  اأن  �سك  ل 
جينيفر لوبيز  ولعب الباي�سبول ال�سابق  األيك�ص رودريغز  اإل اأن التفا�سيل 
واأليك�ص  لوبيز  جينيفر  اأن  ع��ن  اأح��ادي��ث  ه��ن��اك  وا���س��ح��ة.  غ��ري  زال���ت  ل 
17 مليون دولر  �سيتزوجان يف حفل زفاف �ست�سل تكاليفه اىل  رودريغز 
على �ساطئ يف ماليبو. ووفًقا ملجلة �ستار ، فاإن لوبيز ورودريغز قررا الزواج 
يف اأيلول-�سبتمرب بعد انتهاء جولة لوبيز. واأن الإنفاق الأكرب �سيكون على 
واأ�ساف  الطهاة  رئي�ص  با�سراف  والطعام  وال�سمبانيا  الغريبة" ،  "الأزهار 
امل�سدر : "جينيفر تعرف ما تريده ؛ اإنها ل تتوقع �سيًئا اأقل من الكمال. 
�سيتم تعبئة قاعة الزفاف بالزهور الغريبة ، و�سيتم الرحيب بال�سيوف 
مع ال�سمبانيا واملقبلت الذواقة ونوع من الأ�سماء من ولية ماين. �سيتم 
تقدمي الوجبة من قبل رئي�ص طهاة امل�ساهري وتنتهي بكعكة زفاف متعددة 

امل�ستويات مزينة باأزهار �ساحلة للأكل"


