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عبداهلل بن زايد يوجه بتوعية طالب 
مدار�س الدولة بوثيقة الأخوة الإن�سانية

•• اأبوظبي -وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان رئي�س اللجنة الوطنية 
العليا لـ عام الت�شامح اجتماع اللجنة الذي عقد بح�شور معايل ال�شيخ 

نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح نائب رئي�س اللجنة.
نهيان يف م�شتهل االجتماع  اآل  زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  ورحب 
يف  ح�شارية  قيمة  الت�شامح  تر�شيخ  اأهمية  موؤكدا  اللجنة،  باأع�شاء 
جمتمع دولة االإمارات من خالل مبادرات وم�شاريع م�شتدامة تعزز 
دور االإمارات بو�شفها عا�شمة عاملية للت�شامح والتعاي�س احل�شاري 

واالأخوة االإن�شانية.
واأكدت اللجنة الوطنية العليا لعام الت�شامح اأن الن�شف االأول من عام 
التي تخدم  املبادرات وامل�شاريع  الت�شامح �شهد زخما كبريا يف تنفيذ 

حماور عام الت�شامح و�شل عددها اإىل اأكرث من 1400 مبادرة.
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املبعوث االأفريقي يلتقي احلركات امل�سلحة لدعم االتفاق 

تاأجيل الجتماع املقرر ب�ساأن الوثيقة الد�ستورية بال�سودان
•• اخلرطوم-وكاالت:

قـــــوى احلرية  مــــن  مـــتـــحـــدث  قـــــال 
والتغيري ل�شكاي نيوز عربية اإنه مت 
املقرر،  كــان  الــذي  االجتماع  تاأجيل 
اأم�س اجلمعة بني املجل�س الع�شكري 
والتغيري  احلرية  وقوى  االنتقايل، 
ــاأن الــوثــيــقــة الــد�ــشــتــوريــة بناء  بــ�ــش
اأن يحدد  على طلب الطرفني، دون 

املوعد اجلديد لالجتماع.
القيادي  اأ�ـــشـــار  الــ�ــشــيــاق  نــفــ�ــس  ويف 
والــتــغــيــري حبيب  بـــقـــوى احلـــريـــة 
الإدراج  جتــري  ترتيبات  اإىل  العبيد 
ورقة حول ق�شية ال�شالم يف م�شودة 

االإعالن الد�شتوري.
ويجري وفد من التحالف املعار�س 
العا�شمة  يف  مـــ�ـــشـــاورات  اأيـــــام  مــنــذ 
االإثيوبية مع قادة احلركات امل�شلحة 
للتمكن من ت�شمني وجهات نظرها 
املجل�س  مــــع  املــــزمــــع  االتـــــفـــــاق  يف 

الع�شكري، وفقا لوكالة كونا.
االنتقايل  الع�شكري  املجل�س  ووقــع 
موؤخرا  والــتــغــيــري  احلـــريـــة  وقــــوى 
للرتتيبات  ال�شيا�شي  االتــفــاق  على 
تكوين  على  ن�س  الــذي  االنتقالية 
جمل�س �شيادي برئا�شة دورية مكون 
ع�شكريني   5 11 ع�شوا منهم  من 
باالإ�شافة  املــدنــيــني  مـــن  ومــثــلــهــم 
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طالب �شودانيون يحملون �شورا ل�شهداء االحتجاجات يف اخلرطوم   )رويرتز(

ترامب.. ا�شرتاتيجية مالكم

ال�سراع داخل امليلي�سيات يتحول اإىل ت�سفيات ج�سدية

ن�سر قنا�سة حوثيني على خطوط التما�س باحلديدة
قطر تر�سخ بعد مماطلة وتقبل بتحقيق وا�سع يف ق�سية كوك�س

•• لندن-وكاالت:

اأفــادت �شحيفة ذا غارديان اأن قطر وافقت اأخــريا على 
اإجراء حتقيق م�شتقل برئا�شة قا�س بريطاين �شابق يف 
وفاة العامل الربيطاين زاك كوك�س الذي ق�شى خالل 
ومرافق  مــالعــب  ببناء  اخلــا�ــشــة  ــاءات  االإنــ�ــش يف  عمله 

مونديال 2022.
ويبدو اأن اللجنة القطرية امل�شوؤولة عن تنظيم املونديال 
ن�شطاء  بعد �شغوط كبرية مار�شها  اأخــريا  قد ر�شخت 
حقوقيون للتحقيق يف ق�شية مقتل كوك�س عقب مرور 

عامني ون�شف العام على وفاته يف يناير 2017.
التي  الــفــرتة  اإن  بيان �شحفي  كوك�س يف  اأ�ــشــرة  وقــالــت 
انق�شت منذ وفاته كانت �شعبة للغاية بالن�شبة للعائلة، 
للم�شاريع  االأعلى  املجل�س  بقرار  ترحيبها  عن  واأعربت 
واالإرث، وهي اللجنة امل�شوؤولة عن امل�شروعات اخلا�شة 

با�شت�شافة مونديال قطر.
حتقيق  اأول  تــاأكــيــدهــم  ن�شطاء  عــن  ال�شحيفة  ونقلت 
معروف يف وفــاة حمــددة خــالل بناء مالعب مونديال 
روبرت  برئا�شة  التحقيق  اإجــراء  اأنــه  اإىل  قطر،م�شرية 
العليا الربيطانية  باملحكمة  �شابق  اأكينهيد، وهو قا�س 
مواقع  وحـــوادث  البناء  قوانني  يف  كبرية  خــربة  ولديه 

الت�شييد.
ويف فرباير 2018، انتقد قا�شي الوفيات الربيطاين، 
بـــنـــاء املالعب  اإجــــــــراءات الــ�ــشــالمــة يف مـــوقـــع  بــ�ــشــدة، 
اإىل  تقدميها  جــرى  الــتــي  املــعــدات  اإن  وقـــال  القطرية، 

كوك�س مل تكن منا�شبة لهذا الغر�س.
مقتل  بني  الطويلة  الفرتة  اأن  اإىل  الغارديان  واإ�ــشــارت 
تــوؤكــد على  التحقيق،  اإجــــراء  عــلــى  واملــواافــقــة  كــوكــ�ــس 
ح�شا�شية الق�شية يف قطر وا�شتمرار االأ�شرة يف البحث 

عن اإجابات اأكرث و�شوًحا عن كيفية وفاته.

هجوم  يف  تركي  �سابط  مقتل 
الأنا�سول »الكرد�ستاين« يف  لـ 

•• ا�سطنبول-وكاالت:

الرتكي،  اجلــيــ�ــس  �ــشــابــط يف  قــتــل 
امــ�ــس اجلــمــعــة، مـــن جــــراء هجوم 
�ــشــنــه مــ�ــشــلــحــون يــنــتــمــون حلزب 
ح�شبما  الـــكـــرد�ـــشـــتـــاين،  الـــعـــمـــال 
عربية.  نــيــوز  �شكاي  مــرا�ــشــل  اأفـــاد 
قتل  ال�شابط  اأن  املرا�شل  واأ�ــشــاف 
يف هــجــوم وقـــع يف مــديــنــة بدلي�س 
�شرق االأنا�شول، حيث ين�شط حزب 
ت�شنفه  الــذي  الكرد�شتاين  العمال 
هذا  وياأتي  اإرهابية.  اأنقرة منظمة 
الهجوم بعد يوم من اإطالق تركيا 
اأو�شع عملية جوية �شد قواعد حزب 

العمال الكرد�شتاين يف العراق.
وقــــتــــل نــــائــــب الــقــنــ�ــشــل الـــرتكـــي 
ومرافقه االأربــعــاء بــاإطــالق نــار يف 

اأربيل، كربى مدن كرد�شتان.

•• اليمن-وكاالت:

املوالية  احلوثي  ميلي�شيات  اإن  مينية  ع�شكرية  م�شادر  قالت 
التما�س  خــطــوط  طـــول  عــلــى  قنا�شتها  نــ�ــشــر  كــثــفــت  الإيـــــران 
مبدينة احلديدة غربي اليمن، وذلك عقب االجتماع امل�شرتك 
للجنة تن�شيق اإعادة االنت�شار، الذي يق�شي بتثبيت وقف اإطالق 

النار.
تــقــو�ــس خمرجات  احلــوثــي  ميلي�شيات  بـــاأن  املــ�ــشــادر  واأفـــــادت 
االجتماع، بن�شرها الع�شرات من عنا�شرها يف مواقع وخمابئ 

م�شتحدثة.
اإىل  القنا�شى  بــاأعــداد من  دفعوا  االنقالبيني  اأن  اإىل  واأ�ــشــارت 
مباٍن �شكنية ومن�شاآت حيوية على طول امتداد خطوط التما�س 

داخل مدينة احلديدة.
ووثـــقـــت عــد�ــشــة االإعــــــالم الــعــ�ــشــكــري حلــظــة متــركــز قنا�شة 
خطوط  من  بالقرب  التجارية  املن�شاآت  اإحــدى  يف  امليلي�شيات 

احلوثيني، وبداأت تاأخذ اأ�شكااًل دموية وعنيفة، اأبرزها الت�شفيات 
تقا�شم  خالفات  حول  اأ�شبابها  وتــدور  واالعتقاالت،  اجل�شدية 

االأموال املنهوبة والنفوذ فيما تبقى من مناطق �شيطرتها.
ويف اأحدث ف�شول هذا ال�شراع احلوثي، ُقتل وجرح م�شلحون 
حــوثــي مبــواجــهــات م�شلحة يف  وقـــيـــادي  اأمــــن  �ــشــابــط  بينهم 

حمافظة اإب، و�شط اليمن.
قتل  زيــد  علي  اأحــمــد  زايــد  النقيب  اإن  وقــالــت م�شادر حملية 
مدير  واأ�شيب  ال�شعيدي،  اأ�شرة  من  اآخــر  �شخ�س  اإىل  اإ�شافة 
رفقة  ال�شامي،  �شالح  احلوثي،  القيادي  املخادر  مديرية  اأمــن 
�شهدتها منطقة مفرق حبي�س  ا�شتباكات عنيفة  اآخرين، يف   5
مبديرية املخادر، �شمال مدينة اإب، وذلك ب�شبب خالفات على 
عنان  قبيلتي  بني  ن�شبت  خالفات  اأن  امل�شادر  واأكـــدت  اأرا�ـــس. 
اإىل  وتطورت  اأرا�ــس،  حول  للحوثيني،  املواليتني  وال�شعيدي، 
حد اندالع مواجهات عنيفة بني م�شلحي بيت ال�شعيدي وعدد 

من م�شلحي ميلي�شيات احلوثي.

النار �شوب مواقع املقاومة  التما�س يف �شارع �شنعاء، واإطــالق 
امل�شرتكة.

وعــلــى �ــشــعــيــد اآخـــــر، �ــشــنــت قــــوات اجلــيــ�ــس الــوطــنــي، هجوما 
مديرية  يف  االإيرانية،  احلوثي  ميلي�شيات  مواقع  على  مباغتا 
اليمن. وقالت م�شادر  العنان مبحافظة اجلوف �شمايل  برط 
ع�شكرية اإن قوات اجلي�س ا�شتهدفت مواقع متركز امليلي�شيات، 
العنان،  برط  مديرية  يف  القلعة،  ومنطقة  القنا�شني،  تبة  يف 
االنقالبيني  �شفوف  يف  وجرحى  قتلى  �شقوط  عن  اأ�شفر  مما 

عالوة على تدمري عدد من االآليات التابعة لهم.
ويف حمافظة اأبني جنوبي البالد، قتل واأ�شيب عدد من عنا�شر 
قـــوات احلــــزام االأمـــنـــي، يف هــجــوم اإرهـــابـــي عــلــى نقطة حلمر 

مبديرية املحفد باملحافظة.
وذكرت م�شادر اأمنية اأن الهجوم اأ�شفر عن مقتل 5 اأ�شخا�س، 

وجرح اآخرين.
هذا وتزايدت ب�شكل الفت وترية ال�شراع بني قيادات ميلي�شيات 

الإمارات تدين النفجار 
الذي وقع قرب جامعة كابول 

•• اأبوظبي-وام:

اأدانت دولة االإمارات العربية املتحدة ب�شدة حادث االإنفجار الذي وقع بالقرب من 
جامعة كابول يف العا�شمة االأفغانية ام�س مما اأدى اإىل �شقوط عدد من القتلى و 
االإمارات  اإن دولة  لها  بيان  الدويل يف  والتعاون  اجلرحى. وقالت وزارة اخلارجية 
والتي  التخريبية  االأعــمــال  لهذه  الــدائــم  ورف�شها  ال�شديد  ا�شتنكارها  عن  تعرب 

ت�شتهدف زعزعة اأمن اأفغان�شتان.
وجددت الوزارة موقف االإمارات الثابت والراف�س ملختلف اأ�شكال العنف والتخريب 
والذي ي�شتهدف اجلميع دون متييز بني دين وعرق واأيا كان م�شدره ومنطلقاته 
من  واجتثاثها  اخلطرية  االآفــة  هذه  ملواجهة  التكاتف  اإىل  الــدويل  املجتمع  داعية 

جذورها مبا يكفل اأمن العامل و�شالمه.
واأعربت الوزارة عن خال�س تعازيها وموا�شاتها الأهايل وذوي ال�شحايا جراء هذه 

االأعمال االإجرامية ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني.
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بومبيو: معاملة �ل�سني 

للإيغور »و�سمة �لقرن« 

عربي ودويل

عر�ص بر�سلوين يحطم 

»�لعقبة �لوحيدة« ل�سم نيمار

�لفجر �لريا�سي

لع�شو مدين يتوافق عليه.
واتفق الطرفان على اأن يتم ت�شكيل 
حــكــومــة كـــفـــاءات مــدنــيــة فــيــمــا مت 
الت�شريعي ملا  اإرجــاء ت�شكيل املجل�س 
بعد ت�شكيل احلكومة ال�شودانية كما 
جلنة  ت�شكيل  على  اجلــانــبــان  اتــفــق 
حتقيق وطنية م�شتقلة ب�شاأن اأحداث 

العنف منذ 11 اأبريل املا�شي.
املبعوث  قـــــال  اأخـــــــــرى،  جـــهـــة  مــــن 
حممد  الـــ�ـــشـــودان،  اإىل  االأفـــريـــقـــي 

ح�شن ولد لبات، ، اأم�س اإنه �شيلتقي 
ممثلي احلركات امل�شلحة ال�شودانية 
لــدعــم االتـــفـــاق بـــني قـــوى احلرية 

والتغيري واملجل�س الع�شكري.
اإىل  �شيتوجه  اأنــه  لبات  ولد  واأو�شح 
العا�شمة االإثيوبية، اأدي�س اأبابا، من 
لــقــاء ممــثــلــي هـــذه احلركات،  اأجــــل 
االعتبار  �شعيا الأخذ مطالبها بعني 
وح�شد دعم اأو�شع لالتفاق النهائي.

ويجري وفد من التحالف املعار�س 

العا�شمة  يف  مـــ�ـــشـــاورات  اأيـــــام  مــنــذ 
االإثيوبية مع قادة احلركات امل�شلحة 
للتمكن من ت�شمني وجهات نظرها 
املجل�س  مــــع  املــــزمــــع  االتـــــفـــــاق  يف 

الع�شكري.
�شريعا  العودة  نيته  لبات  ولد  واأكــد 
اأطـــــــراف  داعــــيــــا  اخلــــــرطــــــوم،  اإىل 
م�شروع  يف  الــنــظــر  اإىل  الــتــفــاو�ــس 
ا�شتعدادا  الـــد�ـــشـــتـــوريـــة  الــوثــيــقــة 

لتوقيع االتفاق النهائي ال�شامل.

يف  الو�سع  من  قلقة  مريكل 
اخلليج.. وتدعو للدبلوما�سية

•• عوا�سم-وكاالت:

االأملانية،  امل�شت�شارة  اأعلنت 
اأجنـــــيـــــال مـــــريكـــــل، اأمــــ�ــــس 
بقلق  ت�شعر  اأنــهــا  اجلــمــعــة، 
اخلليج،  يف  الــو�ــشــع  بــ�ــشــاأن 
ينبغي  اأنـــــــــه  اإىل  الفـــــتـــــة 
التوا�شل  فر�س  كل  اغتنام 

الدبلوما�شي.
وقـــــــالـــــــت مــــــريكــــــل خـــــالل 
بالطبع  �ــشــحــايف:  مـــوؤمتـــر 
ت�شتطيع  ال  بــقــلــق.  اأ�ــشــعــر 
املنطقة  تلك  اإىل  تنظر  اأن 
بقلق  تــ�ــشــعــر  اأن  دون  مـــن 
الــلــحــظــة... ينبغي  يف هــذه 
التوا�شل  فر�س  كل  اغتنام 
الــدبــلــومــا�ــشــي لــتــفــادي اأي 

ت�شعيد.
وتـــ�ـــشـــتـــ�ـــشـــيـــف وا�ـــشـــنـــطـــن، 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــاً ملـــــ�ـــــشـــــوؤولـــــني 
اخلارجية  مـــن  اأمــريكــيــني 
والــدفــاع واآخــريــن مــن دوٍل 
اأمــن املالحة  اأخـــرى لبحث 
الــبــحــريــة يف اخلــلــيــج، وفق 

اخلارجية االأمريكية.
اأن  واأو�ـــشـــحـــت اخلـــارجـــيـــة 
مبادرة  �شيبحث  االجــتــمــاع 
التي  الـــــبـــــحـــــري،  االأمــــــــــن 
حرية  حماية  على  �شرتكز 
املالحة واالأمن البحري يف 

ال�شرق االأو�شط.

اأمريكا تتوعد باإ�سقاط اأي طائرة 
م�سرية اإيرانية تقرتب من �سفنها 

•• وا�سنطن -وكاالت:

االإدارة  يف  كــبــري  مـــ�ـــشـــوؤول  قــــال 
االأمـــريـــكـــيـــة امـــ�ـــس اجلــمــعــة اإن 
الــــواليــــات املــتــحــدة �ــشــتــدمــر اأي 
طــائــرات اإيــرانــيــة مــ�ــشــرية حتلق 
واأ�شاف  �شفنها  من  مقربة  على 
اأن بالده لديها اأي�شا دليل وا�شح 
على اأنها اأ�شقطت طائرة م�شرية 

اإيرانية اأم�س االأول اخلمي�س.
يف  لل�شحفيني  املـــ�ـــشـــوؤول  وقــــال 
اإفادة اإذا حلقت )اأي طائرة( على 
مــ�ــشــافــة اأقـــــرب مـــن الـــــالزم من 

�شفننا �شن�شتمر يف اإ�شقاطها.
واأعلن الرئي�س االأمريكي دونالد 
�شفينة  اأن  اخلــمــيــ�ــس  تــــرامــــب 
طائرة  اأ�شقطت  اأمريكية  حربية 
ال�شفينة  هــددت  اإيرانية  م�شرية 
لـــدى دخــولــهــا املــ�ــشــيــق، وهـــو ما 

نفته اإيران ب�شدة.
ورف�شت القوت امل�شلحة االإيرانية 
بو�شفها  تــــرامــــب  تــ�ــشــريــحــات 
ووهمية،  لــهــا  اأ�ــشــا�ــس  ال  مــزاعــم 
طائراتها  اإحـــدى  اأن  اأقـــرت  فيما 
امل�شرية كانت حتلق قرب ال�شفينة 

االأمريكية.
القوات  بــا�ــشــم  املـــتـــحـــدث  وقـــــال 
اأبو  العميد  االإيــرانــيــة  امل�شلحة 
ف�شل �شكارجي مل يرد اي تقرير 
ال�شفينة  مع  مواجهة  اىل  ي�شري 

يو اإ�س اإ�س بوك�شر االمريكية

ا�سرتاتيجية معتمدة ولي�ست ارجتاال:

لهذا انعطف البلدوزر دونالد ترامب اإىل العن�سرية 
•• الفجر - خرية ال�سيباين

تعر�س اأربعة نواب من الدميقراطيني ال�شباب لهجوم 
�شدم  فظيع  هــجــوم  عن�شرية،  يــنــّز  تــويــرت  على  عنيف 
الواليات املتحدة، مبا يف ذلك املع�شكر اجلمهوري الذي 
الرئي�س الالذعة. ومع ذلك، فان هذه  تعّود على زاّلت 
النتوءات اجلديدة لي�شت حديثا مر�شال، وال نزوة عابرة، 
ولي�شت خطوة ارجتالية، فرغم كل ما فيها من ا�شتفزاز 
ووقاحة وانزالق، فهي حم�شوبة تقريبا، وتتنزل يف اإطار 
نقاطها  اأهــّم  اختزلنا  االأمريكي،  للرئي�س  اإ�شرتاتيجية 

ح�شب ما حو�شلته ليك�شربي�س الفرن�شية.
بـــهـــذه الــتــ�ــشــريــحــات، الـــتـــي مت الـــــرد عــلــيــهــا مـــن قبل 
االأطراف املعنية، ُيظهر الرئي�س املنتهية واليته بو�شوح، 
اإثـــارة اأزمـــة داخــل حــزب دميــقــراطــي منق�شم  رغبته يف 
مر�شد  مديرة   ، نافي�س  �شي�شيل  مــاري  وح�شب  اأ�شال. 
معهد  يف  ال�شيا�شية”  واجلغرافيا  االجتماعي  “النوع 
العالقات الدولية واالإ�شرتاتيجية ، اإّن “نان�شي بيلو�شي 
نواب  بالدفاع عن  البّتة”: ملزمة  يف و�شع غري مريح 
امل�شرتكة،  القوا�شم  من  القليل  �شوى  بهم  يجمعها  ال 
با�شتثناء االنتماء اإىل احلزب نف�شه.               )التفا�شيل 

يحدث يف بالد العّم �سام:
�سيا�سيون اأمريكيون يرف�سون اأن حتاورهم امراأة!

•• الفجر - خرية ال�سيباين

روبرت فو�شرت ، املر�شح اجلمهوري ملن�شب حاكم والية مي�شي�شيبي ، �شنع 
اأن تغطي ال�شحفية الري�شون  احلدث و�شطع ا�شمه موؤخًرا بعد رف�شه 
كامبل حملته االنتخابية. وكان ُيفرت�س اأن تواكب املرا�شلة يوًما كامال 
من ن�شاطه خالل تنقالته يف حملته، ولكن يف بع�س احلاالت كانا عليهما 

ان يكونا على انفراد.                      )التفا�شيل �س12(

روبرت فو�شرت.. يعرت�س

ق�سف جمهول يقتل عنا�سر اإيرانية بالعراق
•• بغداد-وكاالت:

تعر�س مع�شكر مليلي�شيا احل�شد ال�شعبي يف العراق، فجر 
ما  جمهولتني،  م�شريتني  بطائرتني  لق�شف  اجلمعة، 
اأدى اإىل �شقوط قتلى من حزب اهلل اللبناين واحلر�س 

الثوري االإيراين.
وك�شف رئي�س جمل�س الع�شائر العربية يف العراق، ال�شيخ 
ثائر البياتي، عن مقتل واإ�شابة عدد من عنا�شر تابعة 
حلزب اهلل وكذلك عنا�شر من احلر�س الثوري االإيراين 
مليلي�شيا احل�شد  جراء الق�شف الذي ا�شتهدف مع�شكراً 
ال�شعبي املدعومة اإيرانياً، �شرق حمافظة �شالح الدين 

العراقية.
بالي�شتية  �ــشــواريــخ  ي�شم  املع�شكر  اإن  الــبــيــاتــي  وقـــال 
اإىل املع�شكر عرب  اإيرانية ال�شنع نقلتها طهران موؤخراً 

�شاحنات ت�شتخدم لنقل املواد الغذائية املربدة.
الإطالقها  ومن�شات  اإيرانية  بالي�شتية  �شواريخ  وكانت 
اأن  متطابقة  عــراقــيــة  مــ�ــشــادر  ونقلت  املع�شكر.  داخـــل 
التحالف الدويل كان ير�شد املع�شكر قبل وقوع الق�شف، 

الذي ُنّفذ بطائرتي درون.
اإىل ذلك، حتدثت م�شادر عراقية عن مقتل م�شت�شارين 

اإيرانيني بالغارة اجلوية، التي ا�شتهدفت املع�شكر، وفيه 
جمهواًل. م�شريهم  يزال  ما  خمتطفاً   460

حا�شدة  �شعبية  مــظــاهــرات  انطلقت  اأخــــرى،  جهة  مــن 
14 حمافظة  ال�شيعي عمار احلكيم، يف  الزعيم  الأتباع 
بتح�شني  للمطالبة  اجلــمــعــة،  اأمــ�ــس  مــ�ــشــاء  عــراقــيــة، 
العراقية بتطبيق الربنامج  واإلــزام احلكومة  اخلدمات 

احلكومي لل�شنوات االأربع املقبلة.
عمار  بزعامة  الوطني  احلكمة  تيار  يف  م�شدر  واأعــلــن 
احلكيم، اأن املظاهرات انطلقت يف وقت واحد يف ال�شاعة 
من  بـــداأت  حمافظة   14 يف  ام�س  م�شاء  مــن  ال�شاد�شة 
بـــغـــداد وجــمــيــع حمــافــظــات جــنــوبــي الـــبـــالد ومنطقة 
لطلب  تنفيذاً  بغداد،  وغربي  و�شمال  االأو�شط  الفرات 
من تيار احلكمة الوطني للمطالبة بتح�شني اخلدمات 

واإلزام احلكومة بتنفيذ برناجمها احلكومي.
وقال امل�شدر، اإن املظاهرات �شلمية من اأجل تقومي م�شار 
احلكومة وت�شارك جماهري تيار احلكمة يف املحافظات.

ونـــ�ـــشـــرت جمـــالـــ�ـــس املـــحـــافـــظـــات اآالفـــــــــاً مــــن الـــقـــوات 
احلماية  لتاأمني  االأمنية  واالأجــهــزة  واجلي�س  االأمنية 
وا�شطرابات  عنف،  اأعــمــال  وقــوع  ومنع  للمتظاهرين، 

اأمنية.

ع�سرات ال�سحايا يف انفجار قرب جامعة بكابول 
•• كابول-اأ ف ب:

قتل ثمانية اأ�شخا�س على االقل وا�شيب ع�شرات اآخرون 
كابول  رئي�شية يف  قرب جامعة  قنبلة  انفجار  يف  بجروح 
اأم�س حني كان الطلبة ينتظرون لبدء فحو�شاتهم، كما 

قال م�شوؤولون.
وياأتي ذلك فيما ت�شهد العا�شمة االأفغانية موجة اأعمال 

عنف اأدت اىل مقتل مدنيني ب�شكل �شبه يومي.
ونفت حركة طالبان اأي �شلوع لها يف انفجار اأم�س الذي 
وقع قرب املدخل اجلنوبي للجامعة، كما اأعلن م�شوؤول يف 

املكتب االإعالمي بوزارة الداخلية لوكالة فران�س بر�س.
يف  ميار  اهلل  وحيد  ال�شحة  وزارة  با�شم  املتحدث  وكتب 
تغريدة اأن ح�شيلة القتلى بلغت ثمانية فيما اأ�شيب 33 

اآخرون بجروح.
واأ�شاف على تويرت ان امل�شابني يتلقون العالج الالزم.

الإجــــراءات  تخ�شع  الــتــي  االأفــغــانــيــة  العا�شمة  تـــزال  وال 

خ�سائر كبرية تهدد �سناعة الدفاع 
الرتكية بعد نك�سة »اإف 35«

•• عوا�سم-وكاالت:

بعد ا�شتمرارها يف الت�شعيد مع الواليات املتحدة، بح�شولها على منظومة 
لرتكيا  ال�شفعة  وا�شنطن  ردت   ،400 اإ�ــس  الرو�شية  ال�شاروخي  الدفاع 
بقوة، بحرمانها من مقاتالت اإف 35، وهو قرار �شيوؤثر ب�شكل كبري على 

�شركات الدفاع الرتكية، بتكبيدها خل�شائر مبليارات الدوالرات.
اأنــقــرة من  قـــرارا يق�شي بحرمان  الــواليــات املتحدة االأربــعــاء،  واأ�ــشــدرت 
مقاتالت اإف 35 التي طلبت �شراءها، كما اأنها لن ت�شتمر يف �شناعة املئات 

من القطع التي تدخل يف اإنتاج الطائرة.
اأمـــا الــطــيــارون االأتـــــراك الــذيــن كــانــوا يــتــدربــون يف اأمـــريكـــا، فاأ�شبحوا 

م�شطرين للعودة اإىل بالدهم قبل نهاية يوليو اجلاري.
وجاء القرار االأمريكي ردا على م�شي اأنقرة قدما يف التحدي، وا�شتالمها 

اأول دفعة من منظومة الدفاع ال�شاروخية اإ�س 400.
وحذرت وا�شنطن منذ اأ�شهر من اأنها �شتحرم تركيا من طائرات اإف 35 
اإذا ت�شلمت االخرية اأنظمة الدفاع ال�شاروخي الرو�شية، موؤكدة اأن برنامج 
الــرادار والتتبع من طراز اإ�س 400 من �شاأنه اأن يقو�س قدرات اإف 35 

ال�شبح، اإذا مت ن�شر االثنني معا.

اأمنية م�شددة، واحدا من اأبرز االأهداف لطالبان وتنظيم 
داع�س االإرهابي اللذين كثريا ما ي�شنان هجمات مدمرة 

توقع قتلى وجرحى من املدنيني.
ان  الداخلية  وزارة  امل�شوؤول يف  بهار مهر  قال  من جهته 

خم�شة ا�شخا�س قتلوا بينهم �شرطي �شري.

جندي اأفغاين يف موقع االإنفجار بكابول )رويرتز(

عبد اهلل بن زايد خالل تروؤ�شه اجتماع اللجنة الوطنية لعام الت�شامح
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

بن  عــبــداهلل  ال�شيخ  �شمو  تــراأ�ــس 
اللجنة  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  اآل  زايــــد 
الوطنية العليا لـ “عام الت�شامح” 
ـــــــذي عقد  ال الـــلـــجـــنـــة  اجــــتــــمــــاع 
ال�شيخ نهيان بن  بح�شور معايل 
الت�شامح  وزيــر  نهيان  اآل  مبارك 

نائب رئي�س اللجنة.
عبداهلل  الــ�ــشــيــخ  �ــشــمــو  ورحــــــب 
م�شتهل  يف  نــهــيــان  اآل  زايــــد  بـــن 
اللجنة،  ـــاء  بـــاأعـــ�ـــش االجــــتــــمــــاع 
الت�شامح  تر�شيخ  اأهمية  مــوؤكــدا 
دولة  جمتمع  يف  ح�شارية  قيمة 
االإمــــــــارات مـــن خــــالل مـــبـــادرات 

مبادئ  تت�شمن  الوثيقة  اأن  اإىل 
تدعو اإىل ال�شلم وال�شالم، و�شيادة 
ال�شعوب  بــني  والــتــقــارب  احلــــوار 

والثقافات واملجتمعات.
ح�شر االجتماع اأع�شاء اللجنة .. 
الكعبي  حممد  بنت  نــورة  معايل 
املعرفة  وتنمية  الــثــقــافــة  وزيــــرة 
ومـــعـــايل حــ�ــشــة بــنــت عــيــ�ــشــى بو 
املجتمع  تــنــمــيــة  وزيـــــــرة  حــمــيــد 
ومعايل جميلة بنت �شامل م�شبح 
ل�شوؤون  دولـــــة  ــــــرة  وزي املـــهـــريي 
الدكتور  ومــعــايل  الــعــام  التعليم 
وزير  اجلــابــر  اأحــمــد  بــن  �شلطان 
الوطني  املــجــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  دولـــــة 
لالإعالم ومعايل �شما بنت �شهيل 

يف  والــتــ�ــشــامــح  مــــبــــادرة،   687
فيما  مــــبــــادرة،   465 الــتــعــلــيــم 
الدبلوما�شية  الــبــعــثــات  نـــفـــذت 
45 مبادرة خالل عام  اأكــرث من 

الت�شامح.
العليا  الوطنية  اللجنة  واأ�ــشــارت 
و�شع  اأن  اإىل  الــتــ�ــشــامــح  لـــعـــام 
الت�شريعات وال�شيا�شات التي تكفل 
والتعاي�س  الت�شامح  قيم  ماأ�ش�شة 
االإماراتي  املجتمع  يف  احل�شاري 
اأجندة  على  كبرية  اأولوية  يحتل 
قانون  اأن  اإىل  الفـــتـــة  الــلــجــنــة، 
باالإمارات  العبادة  دور  ترخي�س 
والذي  النهائية  مراحله  يف  بــات 
واملعايري  اال�ــشــرتاطــات  يت�شمن 

ومــ�ــشــاريــع مــ�ــشــتــدامــة تــعــزز دور 
االإمارات بو�شفها عا�شمة عاملية 
احل�شاري  والتعاي�س  للت�شامح 

واالأخوة االإن�شانية.
العليا  الوطنية  اللجنة  واأكــــدت 
االأول  الن�شف  اأن  الت�شامح  لعام 
من عام الت�شامح �شهد زخما كبريا 
يف تنفيذ املبادرات وامل�شاريع التي 
تخدم حماور عام الت�شامح و�شل 
 1400 مـــن  اأكـــــرث  اإىل  عـــددهـــا 
املوؤ�ش�شات  مبادرة تفاعلت عربها 
احلكومية واخلا�شة واالإعالمية 
مــن خــالل حمــاور عــام الت�شامح 
الت�شامح  حمـــور  �شكل  الــ�ــشــبــعــة، 
بعدد  االأعــلــى  الن�شبة  املجتمع  يف 

العبادة  دور  لرتخي�س  الــالزمــة 
الت�شامح  يف م�شهد يعك�س �شورة 
�شتقوم  حيث  الدولة،  اأر�ــس  على 
باإ�شدار  املــجــتــمــع  تــنــمــيــة  وزارة 
الرتاخي�س الالزمة وتنظيم دور 

العبادة بعد اإعالن القانون .
بن  عــبــداهلل  ال�شيخ  �شمو  ووجـــه 
اللجنة  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  اآل  زايــــد 
الوطنية العليا لـ”عام الت�شامح” 
بو�شع  والتعليم  الــرتبــيــة  وزارة 
طالب  لتوعية  املنا�شبة  االآلــيــات 
املدار�س بوثيقة االأخوة االإن�شانية 
املقبل،  الـــدرا�ـــشـــي  الـــعـــام  مــطــلــع 
وت�شيمم برامج تدريبية الأع�شاء 
الهيئة التدري�شية، م�شريا �شموه 

مكي فنانة ت�شكيلية.
جدير بالذكر اأن اللجنة الوطنية 
الــعــلــيــا لـــعـــام الــتــ�ــشــامــح كــــان قد 
�شاحب  بتوجيهات  ت�شكيلها  مت 
زايد  بــن  خليفة  الــ�ــشــيــخ  الــ�ــشــمــو 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 

بــن فــار�ــس املــزروعــي وزيـــرة دولة 
الدكتور  و�شعادة  ال�شباب  ل�شوؤون 
�شلطان في�شل الرميثي اأمني عام 
جمل�س حكماء امل�شلمني واإيزابيل 
بــالــهــول مــديــر مــهــرجــان طريان 
االإمارات لالآداب والدكتورة جناة 

عاما   “  2019 بـــاإعـــالن  اهلل” 
لــلــتــ�ــشــامــح “ يف دولــــة االإمــــــارات 
وبقرار من �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
الــــدولــــة رئــيــ�ــس جمل�س  رئــيــ�ــس 

الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل« .

عبداهلل بن زايد يوجه بتوعية طالب مدار�س الدولة بوثيقة الأخوة الإن�سانية
دور العبادة يف االإمارات بات يف مراحله النهائية ترخي�ص  • قانون 

وم�سروع نفذت خالل الن�سف االأول من عام الت�سامح مبادرة   1400 •

فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ي�سارك يف معر�س »الدولية ال�ست�سارية«

�سرطة ال�سارقة تزور اإ�سالحية �سرطة اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

�شارك فريق االإمارات للبحث واالإنقاذ، يف معر�س الهيئة 
 /insarag/ واالإنــقــاذ  للبحث  اال�شت�شارية  الدولية 
احل�شري  واالإنــقــاذ  للبحث  الـــدويل  التن�شيق  لتعزيز 

والذي اأقيم مبركز املوؤمترات يف االأمم املتحدة.
وجـــرى خـــىل احلـــدث ا�ــشــتــعــرا�ــس الــتــحــديــات وتبادل 
واالإنقاذ من جميع  البحث  لفرق  واخلــربات  املعلومات 
االإن�شاين  العمل  الــتــعــاون يف جمــاالت  و  الــعــامل  اأنــحــاء 

واخلدمات التي تقدمها.

•• اأبوظبي –الفجر:

واال�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  من  وفــد  اطلع  
ب�شرطة ال�شارقة، على اأف�شل املمار�شات يف املجال العقابي 

و االإ�شالحي بالقيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي.
املحرمي،  حمد  مبارك  املقدم،  الزائر  الوفد  وا�شتقبل 
واال�شالحية  الــعــقــابــيــة  املــوؤ�ــشــ�ــشــة  اإدارة  مــديــر  نــائــب 

-الوثبة بح�شورعدد من �شباط املوؤ�ش�شة. 
واطــلــع الــوفــد الـــزائـــر عــلــى مــ�ــشــروع جــهــاز مــعــني من 

بـــدايـــة تنفيذه،  املـــ�ـــشـــروع مـــن  �ـــشـــرح مـــراحـــل  خــــالل 
ومـــراحـــل تــطــويــره، واأهــمــيــتــه، والــــذي يــتــيــح  للنزالء 
ت�شجيل كافة طلباتهم �شواء االأر�شدة اأو طلبات املقابلة 
واالطالع  ق�شاياهم  تفا�شيل  ومتابعة  اأوا�شتف�شاراتهم 
والعيادة  والــزيــارات  لالأن�شطة،  اليومية  اجلــداول  على 

وغريها من اخلدمات ، من خالل �شا�شة مل�س ذكية .
عبيد غرير  �شامل  املقدم،  ال�شارقة  �شرطة  وفد  وتراأ�س 
واالإ�شالحية  الــعــقــابــيــة  املــوؤ�ــشــ�ــشــة  اإدارة  مــن  الــكــتــبــي، 

ال�شارقة ، ورافقه خالل الزيارة عدد من ال�شباط

اللواء علي بن علوان يكرم العنا�سر امل�ساركة يف »التحالف الأمني الدويل 2019«

الأمانته وح�سن ت�سرفه

�سرطة دبي تكرم �سائق اأجرة �سلم حقيبة حتوي 21 األف دولر 

•• راأ�س اخليمة-الفجر 

اأ�ــــشــــاد  الـــلـــواء عــلــي عــبــد اهلل بن 
�شرطة  عام  قائد  النعيمي   علوان 
االأمنية  بالتمارين  اخليمة،  راأ�ــس 
خمتلف  مــع  تنظيمها  يــتــم  الــتــي 
ال�شعيد  عــلــى  املخت�شة  اجلــهــات 
لدورها  ملـــا  ــــــدويل،  وال االإقــلــيــمــي 
البناء يف امل�شاهمة يف رفع م�شتوى 
اجلاهزية واال�شتعداد ملواجهة كافة 
وامل�شتقبلية،  احلالية  التحديات 
مــوجــهــاً الــ�ــشــكــر والــتــقــديــر ملكتب 
ال�شوؤون الدولية بوزارة الداخلية، 
املــتــمــيــزة يف تعزيز  نــظــري جــهــوده 
التعاون مع القياد العامة ل�شرطة 
راأ�ـــس اخلــيــمــة، مــن خــالل تقدمي 
الدعم واالإ�شناد الــالزم  للعنا�شر 
املهام  اإدارة  مــن  امل�شاركة  والــفــرق 
راأ�ـــــس اخليمة  بــ�ــشــرطــة  اخلــا�ــشــة 
يف  التمرين امل�شرتك “ التحالف 
االأمني الدويل 2019 “ الذي مت 
باإمارة اأبوظبي، والذي يعد جتربة 
الفرق،  جاهزية  الختبار  واقعية 
واال�شرتاتيجيات  االأدوات  وتقييم 
واالإجراءات التي مت تطويرها من 

•• دبي-الفجر:

كرم العميد �شعيد حمد بن �شليمان اآل مالك، مدير مركز �شرطة الرا�شدية يف دبي، �شائق �شيارة اأجرة من 
اجلن�شية الباك�شتانية الأمانته وح�شن ت�شرفه، وذلك بعد اأن عرث على حقيبة داخل ال�شيارة حتتوي على 
دمناركية من اأ�شول عربية، و�شلمها  �شائحة  بعائلة  خا�شة  �شفر  ووثائق  نقال،  وهاتف  دوالر،  األف   21
للمركز. وتقدم العميد اآل مالك بال�شكر اجلزيل اإىل ال�شائق �شفافت خان عبد الر�شيد، م�شيداً باأمانته 
وح�شن ت�شرفه، موؤكداً يف الوقت ذاته اأن التكرمي ياأتي يف اإطار حر�س القيادة العامة ل�شرطة دبي على 
زيادة الوعي يف املجتمع حول التعامل مع املعثورات واالأموال املفقودة، ويف اإطار احلر�س على بناء حلقة 

توا�شل مع اأفراد املجتمع الأنهم �شركاء يف حتقيق االأمن وال�شعادة.
و�شلم العميد اآل مالك، �شهادة تقديرية وهدية عينية اإىل ال�شائق بح�شور العائلة الدمناركية يف مركز 
�شرطة الرا�شدية. من جهتها، عربت العائلة ممثلة بال�شيد ح�شني ال�شعدي، عن بالغ �شكرها وامتنانها 
ل�شرطة دبي على حر�شها على التوا�شل معها مبا�شرة بعد العثور على حقيبة املال وتقدمي الدعم لها 
اآمن و�شعيد  اإمــارة دبي والذي ينم عن جمتمع  وامل�شاندة، م�شيدة بامل�شتوى العايل لالأمانة يف جمتمع 

وواع. وقدم العميد اآل مالك هدايا تذكارية اإىل العائلة، متمنني لهم طيب االإقامة يف اإمارة دبي.

العنا�شر  وتــاأهــيــل  تــدريــب  خــالل 
مدى  وقــيــا�ــس  واخــتــبــار  الب�شرية 
لتحقيق  ا�ـــشـــتـــجـــابـــتـــهـــا،  �ـــشـــرعـــة 
ال�شرطي،  االأداء  م�شتويات  اأعلى 
اخلطط  لــتــنــفــيــذ  وا�ــــشــــتــــمــــراراً 
العامة  بــالــقــيــادة  اال�ــشــرتاتــيــجــيــة 
بالتن�شيق  اخليمة،  راأ�ــس  ل�شرطة 
مع مكتب ال�شوؤون الدولية بوزارة 
الــداخــلــيــة. واأثـــنـــى الــعــقــيــد ركن 
يــو�ــشــف �ــشــامل بـــن يــعــقــوب مدير 
اإدارة املهام اخلا�شة ، على عنا�شر 
املــــهــــام اخلـــا�ـــشـــة بــ�ــشــرطــة راأ�ـــــس 
اخليمة، امل�شاركني �شمن مترين” 
 2019 الدويل  االأمني  التحالف 
يف  املــبــذولــة  جــهــودهــم  “ مــثــمــنــاً 
االأمنية  الــ�ــشــيــنــاريــوهــات  تــنــفــيــذ 
التمرين  اإخـــراج  يف  واإ�شهاماتهم 
بطريقة مميزة، وحر�شهم الدائم 
عــلــى الـــعـــطـــاء بـــكـــفـــاءة واقــــتــــدار، 
عن  ف�شاًل  ا�شتجابتهم،  و�ــشــرعــة 
جاهزيتهم الق�شوى، وحثهم على 
لتعزيز  والعطاء،  اجلهد  موا�شلة 
روؤية القيادة العامة ل�شرطة راأ�س 
اخليمة، الرامية اإىل ن�شر وتعزيز 

االأمن واالأمان.

احلميدي  �شعيد  حممد  الدكتور 
مــديــر عـــام الــعــمــلــيــات املــركــزيــة ، 
الدرمكي  �شلطان  �شامل  والعميد 
ال�شرطية  الــعــمــلــيــات  عـــام  مــديــر 
بـــاالإنـــابـــة، والــعــقــيــد ركـــن يو�شف 
�شامل بن يعقوب مدير اإدارة املهام 
دانــــة حميد  ، والـــرائـــد  اخلــا�ــشــة 
ال�شوؤون  مــكــتــب  مــديــر  املـــرزوقـــي 

قبل دول التحالف االأمني الدويل 
ب�شكل م�شرتك.

جاء ذلك، خالل تكرمي اللواء علي 
بن علوان النعيمي، لعنا�شر وفرق 
راأ�س  ب�شرطة  اخلا�شة  املهام  اإدارة 
الـتمرين  فـي  امل�شاركني  اخليمة، 
ــرك “ الــتــحــالــف االأمـــنـــي  ـــ ــت املــ�ــش
الدويل 2019 “ بح�شور العميد 

الدولية – بوزارة الداخلية، وعدد 
من �شباط ال�شرطة.

واأكـــــــد قـــائـــد عـــــام الـــ�ـــشـــرطـــة، اأن 
التحالف   “ املــ�ــشــرتك  الــتــمــريــن 
“ قد   2019 الــدولــــــــــــــي  االأمــنــي 
امل�شتمر  التوجه  اإطــار  �شمن  جــاء 
لــتــحــ�ــشــني وتــطــويــر اآلـــيـــات عمل 
املهام اخلا�شة، من  عنا�شر وفرق 

الإمارات ت�سارك يف اجتماعات جمموعة 
العمل رفيعة امل�ستوى حلوار التعاون الآ�سيوي

•• بانكوك - وام: 

�ــشــارك وفــد مــن وزارة اخلــارجــيــة والــتــعــاون الدويل 
امل�شتوى  رفــيــعــة  الــعــمــل  جمــمــوعــة  اجـــتـــمـــاعـــات  يف 
العا�شمة  احت�شنتها  والتي  االآ�شيوي  التعاون  حلوار 
يوليو   19-18 من  الفرتة  يف  بانكوك  التايالندية 

اجلاري.

اإدارة  مدير  الهاملي  احلاي  اأحمد  �شعادة  الوفد  �شم 
الزيودي  خمي�س  وال�شيد  والبا�شيفيك  اآ�ــشــيــا  �ــشــرق 
االجتماع  خالل  ومت  اآ�شيا.  �شرق  جنوب  ق�شم  رئي�س 
حلوار  العامة  لــالأمــانــة  التنظيمي  الهيكل  مناق�شة 
االجتماع  انعقاد  ومــكــان  ومــوعــد  االآ�ــشــيــوي  الــتــعــاون 
العامة  لــالأمــانــة  التنظيمي  بالهيكل  املــعــنــي  املــقــبــل 

حلوار التعاون االآ�شيوي.
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اأخبـار الإمـارات
عر�س جماعي لأبناء الوقن 

مب�ساركة 24 �سابا وفتاة
•• العني-وام: 

بالعر�س  الــعــني  منطقة  يف  الــوقــن  مدينة  احتفلت 
وال�شام�شي”  والعفاري  “العوامر  لقبائل  اجلماعي 
اأقــيــم يف �شالة الــوقــن لــالفــراح حتــت رعاية  الـــذي 
وفــتــاة. �ــشــابــاً   24 مبــ�ــشــاركــة  املجتمع  تنمية  وزارة 

وتخّللت املنا�شبة عرو�س تراثية و�شعبية .

زكي ن�سيبة يزور معهد �سميث�سونيان يف وا�سنطن ويوؤكد :

الإمارات ت�سع التبادل الثقايف واحل�ساري مع الوليات املتحدة على راأ�س اأولياتها

 بالتعاون مع النادي الثقايف العربي

ال�سرطة املجتمعية يف ال�سارقة تنظم حما�سرة يف الإ�سعافات الأولية

•• وا�سنطن-الفجر: 

قام معاىل زكي اأنور ن�شيبة وزير دولة 
لوا�شنطن  احلالية  زيــارتــه  خــالل   ،
�شميث�شونيان  مــعــهــد  يف  بــجــولــة   ،
ورافقه   . االأمــريــكــيــة  الــعــا�ــشــمــة  يف 
ريت�شارد  الــدكــتــور  اجلــولــة  هـــذه  يف 
وال�شفري  الــبــاحــثــني  كــبــري  كـــوريـــن 
فوق العادة ، ال�شيد ت�شي�س روبن�شون 
كبري  فرهاد  م�شامح   ، املعهد  مدير 
ريتيج  �شيمون  والدكتور   ، املن�شقني 

اأمني الفن االإ�شالمي يف املعهد.
ن�شيبة  اأنــــــور  زكــــي  مـــعـــايل  واأبـــــــدى 
هذه  متاحف  يف  مبا�شاهده  اإعجابه 

املوؤ�ش�شة االأمريكية العريقة .
والوفد  بــحــث  ـــــه  اإن مــعــالــيــه  وقـــــال 
االأمريكي  اجلــانــب  مــع  لــه  املـــرافـــق 
الثقافية  الــ�ــشــراكــة  تــطــويــر  �ــشــبــل 
والفنية والعلمية بني دولة االإمارات 
العربية املتحدة مع  موؤ�ش�شة معهد 

الربامج التي يطرحها املعهد، �شواء 
تعليمية اأو ثقافية. »

معهد  اأن  بــــــالــــــذكــــــر  ـــــــر  اجلـــــــدي
موؤ�ش�شة  هــــو  “�شميث�شونيان” 
جمموعة  مــــع  وبــحــثــيــة  تــعــلــيــمــيــة 
مــتــاحــف متــولــهــا وتــديــرهــا حكومة 
دخل  اإىل  اإ�شافة  املتحدة،  الــواليــات 
مــــن الـــهـــبـــات والــــتــــربعــــات واأربـــــــاح 

متاجرها وجملتها . 
وتـــاأ�ـــشـــ�ـــس هــــذا املــعــهــد الـــعـــريـــق  يف 
قانون  عرب   1846 اأغ�شط�س   10
اأ�شدره اآنذاك الكونغر�س االأمريكي، 
وا�شنطن  يف  مــرافــقــه  مــعــظــم  تــقــع 
متحفا   19 بــا�ــشــتــثــنــاء  الــعــا�ــشــمــة 
وثــمــانــيــة مراكز  وحــديــقــة حـــيـــوان 
وبنما  فرجينيا  بــني  تــتــوزع  بحثية 
اأخرى.  واأمــاكــن  نــيــويــورك  ومدينة 
“�شميث�شونيان”   معهد  وملــوؤ�ــشــ�ــشــة 
اأكــــرث مـــن 142 مــلــيــون قــطــعــة يف 

مقتنياتها .

•• ال�سارقة-الفجر

املجتمعية  ال�شرطة  اإدارة  نظمت 
مع  بالتعاون  ال�شارقة  �شرطة  يف 
م�شاء  الـــعـــربـــي  الـــثـــقـــايف  الــــنــــادي 
النادي  مقر  يف  املــا�ــشــي  اخلمي�س 
بال�شارقة حما�شرة “يف االإ�شعافات 
وائل  الــدكــتــور  قــدمــهــا  االأولية”، 
مدربي  كــبــري  احلــمــارنــة،  حم�شن 
الـــغـــو�ـــس واملـــــــدرب واملـــحـــا�ـــشـــر يف 
الداخلية  ووزارة  الــ�ــشــحــة  وزارة 
ال�شارقة،  العامة ل�شرطة  والقيادة 
وح�شرها جمهور كبري من اأع�شاء 

النادي.
حما�شرته  احلــــمــــارنــــة  ا�ـــشـــتـــهـــل 
اأولية،  اإ�ــشــعــافــات  لكلمة  بتعريف 
يلتب�س  م�شطلح  يـــرى  كــمــا  وهـــي 
فينظرون  بالطب،  الكثريين  عند 
يقدم  اأنــه طبيب  على  امل�شعف  اإىل 
والعالجات  الــطــبــيــة  الــو�ــشــفــات 
لي�س  ذلــك  اأن  حــني  يف  للمر�شى، 
بل  االأويل  امل�شعف  اخت�شا�س  من 
فامل�شعف  وظــيــفــتــه،  مــع  يتناق�س 
واإن كان له دور مهم يف اإنقاذ حياة 

املـــ�ـــشـــاب، كوقف  خمــلــفــاتــهــا عــلــى 
النزيف يف اجلروح، واإعادة امل�شاب 
املجاري  وفتح  االإغــمــاء،  يف  لوعيه 
ان�شدادها،  حــــال  يف  الــتــنــفــ�ــشــّيــة 
مكانه  اإىل  املك�شور  الع�شو  واإعــادة 
الع�شو على  لتاأثري خــروج  حت�شبا 
عمل اأحد وظائف اجل�شم االأخرى، 
يف  تــدخــل  اأي�شا  للم�شعف  اأن  كما 
اجلـــانـــب الــنــفــ�ــشــي لــلــمــ�ــشــاب عن 

طريق طماأنته على حالته.
واأ�ـــــشـــــاف الـــدكـــتـــور حـــمـــارنـــة اأن 
االإ�ــــشــــعــــافــــات االأولـــــيـــــة تـــعـــدُّ من 
اأكـــــرث الــتــخــ�ــشــ�ــشــات �ــــشــــرورة يف 
لزمن  حتتاج  وال  اليومية،  حياتنا 
تزيد  ال  فبع�شها  لتعلمها  طــويــل 
و  اأيــــام،  ثــالثــة  تعلمها على  فــرتة 
و�شاحبها يلم بجميع طرق االإنقاذ 
وي�شاهم  اأ�شهر،  �شتة  على  يزيد  ال 
امل�شعفون االأولــّيــون بــدور كبري يف 
اإنقاذ اأرواح النا�س وبطرق ب�شيطة 
جهيدا،  جــهــدا  �شاحبها  تكلف  ال 
فبو�شائل تكاد تكون بدائية يتحول 
امل�شعف يف حلظة زمنية فارقة اإىل 

معرب فا�شل بني احلياة واملوت.

�شميث�شونيان .
كـــمـــا مت ا�ـــشـــتـــعـــرا�ـــس االإمـــكـــانـــيـــات 
التعاون  ملزيد من  املحتملة  واالآفــاق 
الثقافية  املجاالت  يف  اجلانبني  بني 

االمــريــكــيــة والـــبـــالد االأخـــــرى على 
ارتباط  ملا لذلك من  اأولياتها،  راأ�س 
ال�شاهد  الـــعـــريـــق  الــــدولــــة  بـــتـــاريـــخ 
الدائم  وتــوا�ــشــلــهــا  انــفــتــاحــهــا  عــلــى 

الدويل  والــتــعــاون  اخلــارجــيــة  وزارة 
الثقافية  الــدبــلــومــا�ــشــيــة  ومــكــتــب 
و�شفارة الدولة يف وا�شنطن ، بقوله 
هذا  ن�شت�شيف  الن  �شعداء  “ نحن 

امل�شرتك  االهتمام  ذات  واالأكادميية 
. » واأكــد معايل زكي اأنــور ن�شيبة اأن 
دولة االمارات ت�شع التبادل الثقايف 
املتحدة  الـــواليـــات  واحلــ�ــشــاري مــع 

مع االآخـــر.  من جانبه رحــب مدير 
معايل  بــزيــارة  �شميث�شونيان  معهد 
له  املرافق  والوفد  ن�شيبة  اأنــور  زكي 
والــذي �شم عدد من امل�شوؤولني من 

الوفد رفيع امل�شتوى ’ م�شرياً اإىل اأن 
اأهمية الزيارة تكمن يف اإطار تعميق 
اجلانبني،  بــني  الثنائية  الــعــالقــات 
وخلق فر�س جديدة لال�شتفادة من 

امل�شاب اإال اأنه لي�س طبيبا، فدوره 
هــــو تــــقــــدمي  املـــ�ـــشـــاعـــدة االأولــــيــــة 
اأو حادث  لالإن�شان امل�شاب مبر�س 
مــفــاجــئ، مــن اأجـــل احلــفــاظ على 
حياته ومنع حدوث اأي م�شاعفات 
الطبي  الـــفـــريـــق  يــ�ــشــل  اأن  اإىل 
املهمة  بــهــذه  ولــلــقــيــام  املــخــتــ�ــس. 
م�شتقبل  يف  واملـــــوؤثـــــرة  الــ�ــشــعــبــة 

مــــن اأجــــــل اإنــــقــــاذ حـــيـــاتـــه، وذلــــك 
القانونية  مــ�ــشــوؤولــيــتــه  الإخــــــالء 
حالة  تــدهــور  عند  ال�شلطات  اأمـــام 
املري�س اأو حتى وفاته اأثناء عملية 
يتعلمها  قوانني  وهناك  االإ�شعاف، 
التدريب جتنبه  امل�شعف يف مراكز 
اأي مالحقة قانونية قد تطاله يف 
امل�شاب،  م�شاعدة  يف  ف�شله  حــالــة 

خدماته حلني و�شول االإ�شعاف
فعلى  االإ�شعافات  يرف�س  �شخ�س  ـ 
امل�شعف اأن يتمتع بالقدرة واملرونة 
تدخله  ب�شرورة  الإقناعه  الالزمة 

للحفاظ على حياته
تعر�س  م�شتجيب  غــري  �شخ�س  ـ 
غــيــبــوبــة: فعلى  اأو  اإغـــمـــاء  حلــالــة 
مرتني  لــه  نف�شه  تــقــدمي  امل�شعف 

اأن على  ي�شيف احلمارنة  امل�شاب، 
للقيام  مــوؤهــاًل  يــكــون  اأن  امل�شعف 
بــاالإ�ــشــعــافــات عــن طــريــق ح�شوله 
اأحد  املــنــا�ــشــب يف  الـــتـــدريـــب  عــلــى 
املـــراكـــز الــ�ــشــحــيــة املــخــتــ�ــشــة، واأن 
ت�شاعده  الــتــي  املــعــلــومــات  ميتلك 
االأولية  االإ�ــشــعــافــات  تــقــدمي  عــلــى 
ال�شحيح  وبال�شكل  يحتاجها  ملــن 

فــلــيــ�ــس مـــن حـــق املــ�ــشــعــف ح�شب 
لالإ�شعافات  الـــدولـــيـــة  الـــقـــوانـــني 
االأولية اأن يقدم خدماته للم�شاب 
موافقته،  على  احلــ�ــشــول  بعد  اإال 
ويف اأخذ هذه املوافقة ثالث حاالت 

مبوجبها يح�شن نف�شه قانونيا:
فيقدم  وعــيــه:  كــامــل  يف  �شخ�س  ـ 
عليه  ويــعــر�ــس  نف�شه  امل�شعف  لــه 

ب�شوت مرتفع فاإن مل يجب تعترب 
عـــــدم اإجـــابـــتـــه قـــبـــوال ويـــ�ـــشـــرع يف 

تقدمي االإ�شعافات له.
واأما عن احلاالت التي يتدخل فيها 
الدكتور احلمارنة  امل�شعف ي�شيف 
اأو النزيف،  فهي كثرية، كاجلروح، 
فينح�شر  الك�شور،  اأو  االإغــمــاء،  اأو 
وتقليل  حتجيمها  يف  امل�شعف  دور 

•• دبي-الفجر:

اأحمد  اأول  خبري  العميد  ا�شتقبل 
مطر املهريي مدير االإدارة العامة 
اجلرمية  وعلم  اجلنائية  لــالأدلــة 
يف �شرطة دبي بالنيابة، وفداً من 
دائرة ال�شياحة والرتويج التجاري 
يف دبي برئا�شة ال�شيدة املريا عبد 
املهام  عــلــى  لـــالطـــالع  الــــــــروؤوف، 
واالأعـــمـــال واالخــتــ�ــشــا�ــشــات التي 
لالأدلة  العامة  االإدارة  بها  تــقــوم 
ودورها  اجلرمية  وعلم  اجلنائية 
وتوفري  اجلــرائــم  عــن  الك�شف  يف 
الق�شائية  للجهات  املادية  االأدلــة 

لتحقيق العدالة.   
العميد  الــلــقــاء، رحــب  بــدايــة  ويف 

فوؤاد  الدكتور  من  الوفد  وا�شتمع 
التدريب  اإدارة  مدير  تربح،  علي 
بالتن�شيق  واملــكــلــف  والــتــطــويــر، 
ب�شاأن ا�شت�شافة املوؤمترات العاملية 
اإىل  ال�شياحة  دائــرة  مع  بالتعاون 
العامة  االإدارة  حـــول  واف  �ــشــرح 
اجلرمية  وعلم  اجلنائية  لــالأدلــة 
اجلديد  ومبناها  دبــي  �شرطة  يف 
الذي مت اإن�شاوؤه ملواكبة التطورات 
علم  جمــال  يف  والعملية  العلمية 
الك�شف  يف  للم�شاهمة  اجلــرميــة 

عن اجلرائم.
وقـــــدم تـــربـــح �ـــشـــرحـــاً حــــول عمل 
اجلنائية  لــالأدلــة  العامة  االإدارة 
اأثــنــاء ا�شطحاب  وعــلــم اجلــرميــة 
الوفد يف جولة تعريفية يف اإدارات 

اجلـــنـــائـــيـــة وعـــلـــم اجلــــرميــــة لها 
جتارب متميزة ورائدة يف تعاونها 
ا�شت�شافة  يف  ال�شياحة  دائــرة  مع 
موؤمترات عاملية، ومن ذلك املوؤمتر 
لالأكادميية  والــعــ�ــشــرون  الــثــالــث 
والذي  ال�شرعي  للطب  الــدولــيــة 
باالإ�شافة   ،2015 العام  عقد يف 
م�شتقبلية  كــثــرية  مــ�ــشــاريــع  اإىل 
ا�شتقطاب  ــــاأن  بــــ�ــــش مـــ�ـــشـــرتكـــة 
بذلك  لتكون  العاملية،  املــوؤمتــرات 
والقيادة  الوجهة،  دبــي هي  اإمــارة 
الراعي  هــي  دبــي  ل�شرطة  العامة 
لهذه  املــ�ــشــتــ�ــشــيــف  و  الـــر�ـــشـــمـــي 

امللتقيات. 
وعرب عن �شعادته للدعم اخلا�س 
الذي قدمته والزالت تقدمه دائرة 

موؤكداً  ال�شيف،  بالوفد  املهريي 
الــعــامــة ل�شرطة  الــقــيــادة  حــر�ــس 
العام  قـــائـــدهـــا  بــتــوجــيــهــات  دبــــي 
خليفة  اهلل  عــبــد  الـــلـــواء  �ــشــعــادة 
وال�شراكة  الــتــعــاون  عــلــى  املـــــري، 
الــــقــــطــــاعــــات على  مـــــع خمـــتـــلـــف 
مــ�ــشــتــوى الـــدولـــة مبــا يــ�ــشــاهــم يف 
خــدمــة الــوطــن وتــبــادل اخلربات 
الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة، مــنــوهــا اإىل 
الفعالة  الــ�ــشــراكــة  بـــنـــاء  اأهــمــيــة 
ال�شياحة  ودائــرة  دبي  �شرطة  بني 
والــــرتويــــج الـــتـــجـــاري يف دبــــي يف 
خمــتــلــف املــــجــــالت خـــا�ـــشـــة تلك 
املتعلقة باإقامة املوؤمترات العلمية 

الدولية.
لالأدلة  الــعــامــة  االإدارة  اإن  وقـــال 

ال�شياحة يف دعم موؤمتر االإمارات 
اجلرمية،  وعلم  اجلنائية  للعلوم 
م�شريا  �شنتني،  كــل  يعقد  والـــذي 
اإىل املوعد القادم يف �شهر نوفمرب 
احلدث  بــذلــك  لــيــواكــب   2020

العاملي اإك�شبو 2020.
وعربت ال�شيدة املريا عبد الروؤوف 
العامة  لـــلـــقـــيـــادة  �ـــشـــكـــرهـــا  عــــن 
اال�شتقبال  عــلــى  دبــــي  لــ�ــشــرطــة 
ــتــمــر مــــع دائـــــرة  والــــتــــعــــاون املــ�ــش
الــتــجــاري يف  والــرتويــج  ال�شياحة 
الثنائي  التعاون  اأن  مــوؤكــدة  دبــي، 
حـــقـــق الـــعـــديـــد مــــن االإجنـــــــــازات 
اأثمرت  املا�شية،  ال�شنوات  خــالل 
املــوؤمتــرات والرتويج  يف جمــاالت 

ال�شياحي الإمارة دبي.

اجلرمية  وعلم  اجلنائية  لــالأدلــة 
علمية  تخ�ش�شات  مــن  فيها  مبــا 
مــتــنــوعــة تــ�ــشــاهــم يف الــكــ�ــشــف عن 
املتعلقة  االأدلــة  وتقدمي  اجلرمية 

املتعددة،  اجلنائية  االأدلــة  واأق�شام 
مو�شحا دورها املهم �شمن اإدارات 
�شرطة  يف  اجلنائي  البحث  قطاع 
دبي. م�شرياً اإىل اأن االإدارة العامة 

البحث  رجــــــال  اإىل  بــالــقــ�ــشــايــا 
العامة  الــنــيــابــة  واإىل  اجلــنــائــي 
حتقيق  اأجــــــــل  مـــــن  والــــقــــ�ــــشــــاء 

العدالة.

دائرة ال�سياحة َتطلع على مهام الأدلة اجلنائية يف �سرطة دبي
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/اثينا االمارات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1044267 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شركة جوانو وبارا�شكيفيدايي�س االمارات 
JOANNOU AND PARAKSKEVAIDES EMIRATES LIMITED ليمتد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
AJYAL HOLDING LLC ا�شافة اجيال القاب�شة ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
Athena S.A حذف اثينا ا�س. ايه

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
FOUR DIRECTION GROUP LLC حذف فور دايرك�شنز جروب ذ.م.م

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20 

اإعــــــــــالن
للياقة  اليف  ال�شـــــادة/�شوبر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب البدنية  رخ�شة رقم:1407565 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شهاب مطر طوير �شامل الكتبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شهاب احمد �شامل علي العولقي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20 

اإعــــــــــالن
ال�شـــــادة/رويال  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

  CN 2236323:روز لتنظيف املباين رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20 

اإعــــــــــالن
ال�شـــــادة/كود  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

لتمثيل ال�شركات واال�شت�شارات االدارية
 رخ�شة رقم:CN 1005859 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20 

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
ون  �شفنتي  التجاري  باال�شم   CN رقم:2097083 
كافيه بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما 

كان عليه �شابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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الغاء اعالن �سابق
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN باال�شم التجاري ال�شلة الذهبية  رقم:1462464 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  والفواكه  للخ�شروات 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/يونيك يخت لتاجري القوارب ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2361061 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل حممد ديالن را�شد املهريي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل حممد ديالن را�شد املهريي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فاطمة �شامل غاب�س علي اخلمي�شي

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/يونيك يخت لتاجري القوارب ذ.م.م

UNIQUE YACHT BOATS RENTAL LLC

اىل/يونيك يخت لتاجري القوارب- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
UNIQUE YACHT BOATS RENTAL - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/ماأموت للنقليات العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1137546 
تعديل مدير/ ا�شافة ابريكو لوكوين ترومبا�س

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن/ اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ماأموت للنقليات العامة

MAMMOET GENERAL TRANSPORTATION

اىل/ماأموت للنقليات العامة- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
MAMMOET GENERAL TRANSPORTATION - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20 

اإعــــــــــالن
�شركة  املباين-  لتنظيف  الريف  ال�شـــــادة/باك  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شخ�س الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم:2602356 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالعزيز حممد ح�شني احمد املرزوقي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شرار عو�س �شعيد عو�س العامري
تعديل ا�شم جتاري من/باك الريف لتنظيف املباين- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 PAK AL REEF BUILDINGS CLEANING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/باك الريف لل�شيانة العامة- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
PAK AL REEF GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين )8121001(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/اب جريد ام اي للياقة البدنية ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1865099 
تعديل ا�شم جتاري من/اب جريد ام اي للياقة البدنية ذ.م.م

UPGRADE M.E. FITNESS CLUB LLC

اىل/بودي فيت الدارة املن�شات الريا�شية ذ.م.م
BODYFIT SPORTS FACILITIES MANAGMENT LLC

تعديل عنوان/ UNIT TYPE من - اىل
تعديل ن�شاط/ا�شافة ادارة وت�شغيل االندية واملن�شات الريا�شية )9311001(

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات وتعهدات ريا�شية )9311006(
تعديل ن�شاط/حذف نادي لياقة بدنية للرجال )9312011(
تعديل ن�شاط/حذف نادي لياقة بدنية للن�شاء )9312012(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/مكتب ال�شم�س لتاأجري 

CN ال�شيارات- فرع 1 رخ�شة رقم:1003881-1 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ا�شم جتاري من/مكتب ال�شم�س لتاأجري ال�شيارات- فرع 1
SUN RENT A CAR OFFICE- BRANCH 1

اىل/�شن �شكاي لتاأجري ال�شيارات
SUN SKY RENT A CAR

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/مطعم اجلزيرة واخلليج 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1021674 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة في�شل حمد عو�س حممد العكربي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عمر حممد �شامل عو�س العكربي %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احلاج احمد �شامل املنهايل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عمر حممد �شامل عو�س العكربي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/مطعم مونار

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1723850 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد احمد دروي�س ا�شود ال�شحي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي داود �شليمان عبداحل�شني حممد
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/منجرة الريف

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1119228 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل علوي عمر علوي العيدرو�س %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد حممد �شعيد را�شد املزروعي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20 

اإعــــــــــالن
للنقليات  �شتار  ال�شـــــادة/نوبل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:2494556 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شامل علي عبيد �شعيد الزعابي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلطان رم�شان عبداهلل علي البلو�شي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20 

اإعــــــــــالن
للخدمات  ان  ال�شـــــادة/لينك  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 
CN  قد تقدموا الينا بطلب الطبية ذ.م.م رخ�شة رقم:2624869 

تعديل ن�شب ال�شركاء
مارينيتي جونيو دومبيت من 16% اىل %24

تعديل ن�شب ال�شركاء
زياد حممد نحا�س من 17% اىل %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زينايدا ا�شتوي �شيلفا

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/هادي بن حويرب لل�شيانة العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1139651 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فاخره حمد حميد املن�شوري %3.125

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هند �شعود علي املالكي %3.125
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مرمي علي �شيف عبدالكرمي املن�شوري %3.125

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عو�شه حممد �شاري املن�شوري %3.125
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شهيلة هادي حمد حويرب املن�شوري %2.3
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيف هادي حمد حويرب املن�شوري %4.61
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمامه هادي حمد حويرب املن�شوري %2.3

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خليفة هادي حمد حويرب املن�شوري %4.61
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة العنود هادي حمد حويرب املن�شوري %2.3
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ع�شال هادي حمد حويرب املن�شوري %2.3
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمده هادي حمد حويرب املن�شوري %2.3
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عيده هادي حمد حويرب املن�شوري %2.3

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عو�شه هادي حمد حويرب املن�شوري %2.3
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة زايد هادي حمد حويرب املن�شوري %4.61

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ذيبان هادي حمد حويرب املن�شوري %4.61
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شاره هادي حمد حويرب املن�شوري %2.3

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عي�شى هادي حمد حويرب املن�شوري %4.6
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة بخيت هادي حمد حويرب املن�شوري %4.61
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد هادي حمد حويرب املن�شوري %4.6
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمد هادي حمد حويرب املن�شوري %4.61

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فاطمة هادي حمد حويرب املن�شوري %2.3
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جنالء هادي حمد حويرب املن�شوري %2.3
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مطره هادي حمد حويرب املن�شوري %2.3

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جومان هادي حمد حويرب املن�شوري %4.61
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالرحمن هادي حمد حويرب املن�شوري %4.61

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة و�شحه هادي حمد حويرب املن�شوري %2.3
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شلطان هادي حمد حويرب املن�شوري %4.61

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مرمي هادي حمد حويرب املن�شوري %2.3
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عامر هادي حمد حويرب املن�شوري %4.61

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مها هادي حمد حويرب املن�شوري %2.3
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف هادي حمد حويرب املن�شوري

تعديل ورثة/ حذف هادي حمد حويرب املن�شوري
تعديل راأ�س املال/ من null اىل 150000

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

تعديل ا�شم جتاري من/هادي بن حويرب لل�شيانة العامة
اىل/�شركة هادي بن حويرب لل�شيانة العامة ذ.م.م

HADI BIN HAWAIREB GEN MEN LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
للنقليات  حويرب  بن  هادي  ال�شـــــادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب واملقاوالت وهدم املباين رخ�شة رقم:1026276 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فاخره حمد حميد املن�شوري %3.12

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هند �شعود علي املالكي %3.12
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مرمي علي �شيف عبدالكرمي املن�شوري %3.12

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عو�شه حممد �شاري املن�شوري %3.12
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة بخيت هادي حمد حويرب املن�شوري %4.61

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة و�شحه هادي حمد حويرب املن�شوري %2.30
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مرمي هادي حمد حويرب املن�شوري %2.30

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مها هادي حمد حويرب املن�شوري %2.30
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شهيلة هادي حمد حويرب املن�شوري %2.30

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شاره هادي حمد حويرب املن�شوري %2.30
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد هادي حمد حويرب املن�شوري %4.61
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة العنود هادي حمد حويرب املن�شوري %2.30
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فاطمة هادي حمد حويرب املن�شوري %2.30

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عيده هادي حمد حويرب املن�شوري %2.30
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مطره هادي حمد حويرب املن�شوري %2.30
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ع�شال هادي حمد حويرب املن�شوري %2.30
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيف هادي حمد حويرب املن�شوري %4.61

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمده هادي حمد حويرب املن�شوري %2.30
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمد هادي حمد حويرب املن�شوري %4.61

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عو�شه هادي حمد حويرب املن�شوري %2.30
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جومان هادي حمد حويرب املن�شوري %4.61

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ذيبان هادي حمد حويرب املن�شوري %4.61
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة زايد هادي حمد حويرب املن�شوري %4.61

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عامر هادي حمد حويرب املن�شوري %4.61
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالرحمن هادي حمد حويرب املن�شوري %4.61

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خليفة هادي حمد حويرب املن�شوري %4.61
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شلطان هادي حمد حويرب املن�شوري %4.61
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عي�شى هادي حمد حويرب املن�شوري %4.61

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمامه هادي حمد حويرب املن�شوري %2.30
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جنالء هادي حمد حويرب املن�شوري %2.30

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف هادي حمد حويرب املن�شوري
تعديل ورثة/ حذف حممد هادي حمد حويرب املن�شوري

تعديل ورثة/ حذف حمد هادي حمد حويرب املن�شوري
تعديل راأ�س املال/ من null اىل 150000

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

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة هادي بن حويرب للنقليات واملقاوالت وهدم املباين
HADI BIN HOWEIRAB TRANSPORTING GENERAL CONTRACTING & BUILDING DE

اىل/�شركة هادي بن حويرب للنقليات واملقاوالت وهدم املباين ذ.م.م
HADI BIN HOWEIRAB TRANSPORTING GENERAL CONTRACTING & BUILDING DE LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي –الفجر:

حما�شرتني  مــوؤخــراً،  الــغــذائــيــة،  وال�شالمة  لــلــزراعــة  اأبــوظــبــي  هيئة  نظمت 
تعريفيتني  يف جمل�س �شامل بن كنيبة الرا�شدي يف اأبوظبي، وجمل�س مدينة 
مع  بالتن�شيق  وذلـــك  النخيل”،  “خدمات  بــعــنــوان  الــظــفــرة،  مبنطقة  زايـــد 
�شعادة مبارك علي  اأبوظبي، قدمها  املجال�س بديوان ويل عهد  �شوؤون  مكتب 
واملهند�س  بالهيئة،  والتطوير  الزراعية  لل�شوؤون  التنفيذي  املدير  املن�شوري 
اإطار  يف  وذلــك  املجال�س،  رواد  من  عدد  بح�شور  املن�شوري،  اإبراهيم  من�شور 
حر�س الهيئة على تعزيز التوا�شل مع كافة �شرائح املجتمع واالرتقاء بالوعي 
العناية  ممــار�ــشــات  باأف�شل  املــزارعــني  وتعريف  عملها،  مبــجــاالت  املجتمعي 

باأ�شجار النخيل.
وتناولت املحا�شرات دليل املمار�شات اجليدة الإدارة اأ�شجار لنخيل واأف�شل طرق 

وو�شائل العناية باأ�شجار النخيل كالت�شميد والري ومتو�شط االحتياج اليومي 
للنخيل من املياه يف اأ�شهر ال�شنة املختلفة، والتعريف بال�شبل واالآليات االأمثل 
الهيئة  اإجنـــازات  على  اإطالعهم  جانب  اإىل  ومكافحتها،  االآفــات  من  للوقاية 
التقنيات  واأهــم  النخيل،  اأ�شجار  الآفــات  املتكاملة  املكافحة  بربنامج  اخلا�شة 
احلديثة التي تتبناها يف �شبيل مكافحة هذه االآفات واحلد من تاأثريها البيئي 

واالقت�شادي على املزارع.
كما تعرف احل�شور على مراحل عملية زراعة واإنتاج التمور والطرق االأمثل 
التكيي�س  اأو  والتكميم  االآيل  اأو  الــيــدوي  التنبيت  مــن  بــدايــة  معها  للتعامل 
اإىل  و�ــشــواًل  وجتفيفها  الــثــمــار   جني  مبرحلة  مـــروراً  والتحدير  والتفريد 
التخزين االآمن لها والت�شنيع والتعبئة، ل�شمان زيادة االإنتاج والو�شول اإىل 
ويعزز  للمزارع،  جمدياً  اقت�شادياً  عــائــداً  يحقق  مبا  عالية،  جــودة  ذات  ثمار 

�شدارة الدولة يف اإنتاج التمور.

وتعرف املزارعون على اأهمية التطبيق الزراعي الذي اأطلقته الهيئة موؤخراً 
الزراعي”،  االر�ــشــاد  دليل  با�شم”  الذكية  للهواتف  التطبيقات  متاجر  عرب 
واأفراد  خا�س  ب�شكل  احليوانية  الـــرثوة  ومــربــي  املــزارعــني  توجيه  يف  ودوره 
املجتمع ب�شكل عام الأف�شل املمار�شات ذات ال�شلة بالزراعة واالإنتاج احليواين 
الزراعة  ثــقــافــة  عــلــى  الت�شجيع  يف  اأهــمــيــتــه  جــانــب  اإىل  بــاحلــيــوان،  والــرفــق 
املجتمعية، باعتباره مرجعاً مهماً ملعرفة اأف�شل املحا�شيل الزراعية وال�شتالت 

التي تالئم مناخ الدولة.
و�شهدت املحا�شرات العديد من النقا�شات املثمرة حول زراعة النخيل واإنتاج 
يف  الهيئة  دور  حــول  امل�شاركني  املــزارعــني  ا�شتف�شارات  عن  واالإجــابــة  التمور، 
انطالقاً  لهم،  تقدمها  التي  واخلدمات  امل�شتدامة،  الزراعية  التنمية  حتقيق 
مـــن �ــشــعــيــهــا لـــالطـــالع عــلــى احــتــيــاجــات ومــتــطــلــبــات املـــزارعـــني وتعريفهم 
باخلدمات التي تقدمها، وتعزيز خططها التطويرية وجهودها املتنوعة التي 

تهدف للحفاظ على منظومة االأمن احليوي وتعزيز �شالمة النبات و�شواًل 
لتحقيق اال�شتدامة الزراعية والبيئية.

مثل  تكرار  اإىل  داعــني  املحا�شرات  لهذه  الهيئة  تنظيم  على  احل�شور  واأثنى 
والبيئية  املجتمعية  للقيم  ت�شهم فيه من تر�شيخ  ملا  التوعوية  االأن�شطة  هذه 
املواطنني  بــني  التوا�شل  ج�شور  ومــد  املجتمعية  ال�شراكة  وتــعــزز  ال�شليمة، 

واملوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية.
الغذائية  وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اهتمام  الــلــقــاءات  هــذه  وتعك�س 
وتطويره،  اأبوظبي  اإمــارة  يف  الزراعي  القطاع  تنمية  على  وحر�شها  بالبيئة، 
ه ركــيــزة رئي�شة يف دعــم االقــتــ�ــشــاد الــوطــنــي املــ�ــشــتــدام مــن خــالل تنويع  بــعــدِّ
املحلية  الغذائية  املنتجات  من  الذاتي  االكتفاء  ن�شبة  ورفــع  الدخل،  م�شادر 
الوطنية االآمنة �شحيا، وا�شتغالل املوارد الطبيعية املحلية على اأ�ش�س علمية 

واقت�شادية قادرة على املناف�شة واال�شتدامة.

•• دبي-الفجر:

يف  دبــي،  ل�شرطة  الــعــام  القائد  املـــري،  خليفة  اهلل  عبد  الــلــواء  �شعادة  ا�شتقبل 
الدولة، وهم  والقنا�شل اجلدد لدى  ال�شفراء  من  عــدداً  العامة،  القيادة  مقر 
القن�شل  هــانــغ،  �شيوي  يل  وال�شيد  النبيال،  �شفري  بــرا�ــشــاد،  كري�شنا  ال�شفري 
العام ال�شيني، وال�شيد ميبواج دانان�شري، القن�شل العام الكامريوين، وال�شيد 
غامن اأحمد يحيى، القن�شل العام ال�شوداين باالإنابة، وال�شيد ع�شاف �شومط، 
القن�شل العام اللبناين، وال�شيد اأحمد اأجمد علي، القن�شل العام الباك�شتاين، 

الذين قدموا لل�شالم على �شعادته مبنا�شبة ت�شلمهم مهام من�شبهم ك�شفراء 
وقنا�شل لبالدهم لدى الدولة، بح�شور العميد علي ال�شمايل، مدير االإدارة 
�شرور  خـــادم  اهلل  عبد  والعميد  واال�ــشــالحــيــة،  العقابية  للموؤ�ش�شات  العامة 
�شفيع، مدير  بن  الرحيم  والعميد عبد  دبــي،  بر  �شرطة  املع�شم، مدير مركز 
مركز �شرطة الرب�شاء، والعميد اأحمد بن غليطة، مدير مركز �شرطة الرفاعة، 

واملقدم طارق هالل ال�شويدي، �شابط ال�شوؤون الدبلوما�شية يف �شرطة دبي.
لهم  متمنياً  والقنا�شل،  بال�شفراء  املري  اهلل خليفة  عبد  اللواء  �شعادة  ورحب 
اأوا�شر التعاون امل�شرتك بني دولة  طيب االإقامة والتوفيق وال�شداد يف تعزيز 

االإمارات العربية املتحدة وبلدانهم يف خمتلف املجاالت، موؤكدا اأنهم �شيجدون 
كل التعاون لت�شهيل مهامهم يف اأداء عملهم.

العامة  القيادة  اللقاء حر�س  املري خالل  اللواء عبد اهلل خليفة  �شعادة  واأكــد 
ل�شرطة دبي على االهتمام بكافة اجلاليات املقيمة على اأر�س االإمارة، وتوفري 
االأر�س  واملقيم على هذه  للمواطن  الكرمية  لهم، واحلياة  الالزمة  اخلدمات 
االإمارات  احت�شان  اإىل  م�شريا  املقيمني،  لكل  اأبوابها  تفتح  اأنها  كما  الطيبة، 
220 جن�شية يعي�شون يف �شالم اجتماعي وراحة وا�شتقرار ال مثيل له  لنحو 
على م�شتوى العامل، وهذا يعد اإجنازاً ي�شاف اإىل االإجنازات التي حققتها دولة 

االإمارات العربية املتحدة، الأن اجلميع يعمل  يف كل املوؤ�ش�شات على قلب رجل 
واحد، موؤكدا اأن القيادة الر�شيدة منحتنا كل الثقة وزرعت يف قلوبنا احلكمة 
والعدل وحب اخلري، وانطالقاً من تلك املبادئ االإن�شانية الراقية نعمل جميعاً 

يف منظومة متكاملة متوائمة.
ويف ختام اللقاء تبادل  �شعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، الدروع التذكارية مع 
ال�شفراء والقنا�شل مبنا�شبة زيارتهم التي تاأتي يف اإطار الزيارات الر�شمية التي 
تقوم بها الهيئات الدبلوما�شية للقيادة العامة ل�شرطة دبي، متمنيا ل�شعادتهم 

دوام التوفيق يف مهامهم بالدولة. 

••  دبي-د.حممود علياء

زار طالب نادي االإمــارات العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم جامعة دبي يف 

النادي  زيــارة طالب  الهند�شية، جاءت  واملعامل  املختربات  تعريفية عن  جولة 

جلامعة دبي  �شمن برنامج الدورة ال�شيفية والتي ينظمها النادي من تاريخ 7 
يوليو وت�شتمر ملدة �شهر تقريبا ومب�شاركة 270 طالب وطالبة، ا�شتقبل طالب 
واملعامل  باجلامعة  للتعريف  املتخ�ش�شني  االأ�ــشــتــاتــذة  مــن  جمموعة  الــنــادي 

واملخرتات الهند�شية.

نفذها  والتي  العلمية  واالإبــتــكــارات  امل�شاريع   اأحــدث  على  النادي  طــالب  اطلع 
طالب اجلامعة  والتي تعتمد الفيزياء التطبيقية كما �شارك طالب النادي يف 
الفيزياء  خمتربات  على  الطالب  اطلع  كما  العقلية،  القدرات  حتدي  م�شابقة 
باجلامعة وحماكاة التجارب العلمية بالواقع العملي، ومت تق�شيم الطالب على 

جمموعات للتدريب على الربجمة املتقدمة وكذلك الذكاء اال�شطناعي.
العلمي على  االإمــــارات  نــادي  اإدارة  مــن منطلق حر�س جمل�س  الــزيــارة  ومتــت 
تهيئة املناخ والبيئة املنا�شبة لالإرتقاء بامل�شتوى العلمي للطالب واإتاحة الفر�س 

املنا�شبة يف للتعرف على اأحدث النظم والتجارب يف املجال والعلمي التقني   

•• دبي-الفجر:

وقعت جلنة بطاقة اإ�شعاد يف �شرطة دبي، اتفاقية مع جمموعة 
مبوجبها  االأخــرية  تن�شم   ،“ اإنرتبراي�ش�س  “العبار  مطاعم 
حلامليها،  “اإ�شعاد”  بــطــاقــة  تقدمها  الــتــي  اخلـــيـــارات  اإىل 
موفرة بذلك خ�شما بقيمة %20 وقع االتفاقية من طرف 
جمموعة مطاعم “العبار اإنرتبراي�ش�س” ال�شيد تريون ريد، 
املدير التنفيذي للمجموعة، ومن طرف جلنة بطاقة اإ�شعاد، 
من  عــدد  وبح�شور  اللجنة،  رئي�س  الــعــامــري،  منى  ال�شيدة 

االأفراد من كال اجلانبني.

الفواتري  اإجــمــايل  املجموعة،  توفره  الــذي  اخل�شم  وي�شمل 
يف  تــو  كافيه،  )اأجنلينا  وهــي:  ت�شمها  التي  املطاعم  لكافة 
وورك�س،  ذا  هــاو�ــس،  �شو�شل  هــاو�ــس،  كــرك  كافيه،  �شيمفوين 
�ــشــبــون كـــانـــدي، مــاركــيــت ريــ�ــشــتــوران، يـــوجـــارت النــــد، جيا 
بطاقة  جلنة  تلتزم  وباملقابل  بيبكورن(،  جريت  ري�شتورانت، 
موقعها  يف  للمجموعة  واالإعــــالن  بالت�شويق   “ اإ�ــشــعــاد   “
االإلكرتوين وعرب من�شاتها االإعالنية، باالإ�شافة اإىل اإر�شال 

العرو�س اإىل جميع حاملي بطاقة “اإ�شعاد«. 
وقالت منى العامري، اإن اأع�شاء جلنة بطاقة اإ�شعاد ي�شعون 
ب�شكل دائم اإىل اإ�شفاء البهجة وال�شرور على حاملي البطاقة، 

وذلـــك مــن خــالل اخــتــيــار الــوجــهــات املتنوعة ومــن خمتلف 
القطاعات ال�شياحية والرتفيهية وال�شحية، وقطاع املطاعم، 
وغريها من القطاعات يف دبي واالإمارات االأخرى، واحل�شول 
 “ بطاقة  حلاملي  نقدمها  وح�شرية،  جــيــدة  عــرو�ــس  على 

اإ�شعاد “ وعائالتهم. 
الرتفيهية  واملتنزهات  املطاعم  قطاع  اأن  العامري،  واأ�شافت 
بن�شب  781عر�شا،  االآن  حــتــى  الــبــطــاقــة  حلــامــلــي  يــقــدم 
اأف�شل  ا�شتقطاب  يف  ن�شتمر  و�ــشــوف  خمتلفة،  خــ�ــشــومــات 
البطاقة  هــذه  يحمل  مــن  لكل  ال�شعادة  لتحقيق  الــعــرو�ــس 

املميزة.  

بن�سبة خ�سم 20 %
اإ�سعاد �سرطة دبي ت�سم جمموعة مطاعم » العبار اإنرتبراي�س�س « اإىل خياراتها

لالطالع على احتياجاتهم وتوعيتهم باخلدمات التي تقدمها

»الزراعة وال�سالمة الغذائية« تعّرف املزارعني باأف�سل ممار�سات العناية بالنخيل

اللواء املري ي�ستقبل عددا من ال�سفراء والقنا�سل

طالب نادي الإمارات العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم يزورون جامعة دبي 
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يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :311545 بتاريخ:   23 مايو 2019
با�شــم:   فريويل �شبورت�س برايفت ليمتد

وعنوانه: 391 – 392 ليذر كومبلك�س، �شارع كابورتاال، جاالندهار – 144021، الهند 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: االأدوات الريا�شية.

الواقـعة بالفئة:28
و�شف العالمة: العالمة هي عبارة NIVIA SPORT  كتبت باالحرف الالتينية حيث تظهر الكلمة 
اأعلى  و  اأ�شغر  بحجم   SPORT الكلمة  تظهر  االأ�شفل  ويف  ومن�شدة   بارزة  كبرية  باأحرف   NIVIA
الكلمتني ثالث اأ�شكال  هند�شية مميزة ت�شكل مع بع�شها �شكل ي�شبه احلرف N  كما هو مو�شح يف �شورة 

العالمة اأعاله.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية
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يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :312531 بتاريخ:  17 يونيو 2019
با�شــم:  كومباين فينن�شيري ري�شيليو

وعنوانه: 1-3-5 �شارع بول �شيزان، 75008 باري�س، فرن�شا
العقارية،  ال�شوؤون  املالية،  ال�شوؤون  التمويلية،  ال�شوؤون  امل�شرفية،  ال�شوؤون  املنتجات:  الب�شائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
العقارات،  تثمني  االئتمان،  بطاقات  اأو  امل�شافرين  �شيكات  اإ�شدار  املبا�شرة،  امل�شرفية  اخلدمات  االإدخــار،  �شناديق  التاأمني، 
اإدارة العقارات، خدمات التمويل، التحليل املايل، جمع وا�شتثمار روؤو�س االأموال، اخلدمات اال�شت�شارية يف املجاالت امل�شرفية 
والتمويلية واملالية و التاأمني، التقييم املايل )التاأمني و االأعمال امل�شرفية والعقارات(، ا�شتثمار االأموال، اخلدمات امل�شرفية 
اخلا�شة، اخلدمات امل�شرفية عرب اخلط مبا�شرة )اون الين(، اخلدمات امل�شرفية عرب الهاتف، خدمات االئتمان، خدمات 
اإدارة الديون، خدمات اإدارة االأموال، خدمات اإدارة املخاطر امل�شرفية و التمويلية و العقارية و التاأمني، اإدارة االأ�شول، اإدارة 
املطالبات  اإدارة  املايل،  اال�شتثمار  و  اال�شتثمارات  خدمات  اال�شتثمار،  �شناديق  اإدارة  الــرثوات،  اإدارة  اال�شتثمارية،  احلافظة 
)التاأمني(، التحليالت املالية و اال�شتثمارية، اإعداد التقارير و التحليالت املالية، الكفاالت املالية، خدمات التقييم ال�شريبي، 
خدمات �شناديق  التقاعد، متويل االأ�شهم العامة واخلا�شة، خدمات حتويل االأموال، وكاالت التاأمني والو�شاطة االئتمانية ، 
خدمات بطاقات االئتمان و بطاقات الدفع و بطاقات ال�شحب النقدي  وبطاقات �شمان ال�شيكات  و بطاقات ال�شراء وخدمات 
اإ�شدار الكوبونات املخ�ش�شة لربامج الوالء ، خدمات   ، بطاقات  اخل�شم، خدمات التمويل  و التحويل املايل و ال�شريفة 
الدفع عرب املحفظة االلكرتونية، خدمات ح�شابات االدخار، اإمكانية توفري كافة اخلدمات االآنفة الذكر عرب اخلط مبا�شرة 

)اون الين( اأو عرب �شبكات و�شائل االت�شال. 
الواقـعة بالفئة: 36

بيانات االأولوية:
تاريخ الطلب ال�شابق: 2018/12/17      البلد: فرن�شا رقم الطلب ال�شابق: 4508841 

باأحرف التينية بطريقة مميزة حيث كتبت  R Banque Richelieu مكتوبة  العالمة هي عبارة  العالمة:  و�شف 
الكلمتني Banque Richelieu ب�شكل مميز يعلوها احلرف »R«  داخل دائرة كما هو مبني بال�شكل اأعاله.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/جود ويل �شوبر ماركت 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2636303 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يو�شف خلفان �شليمان عامر احلرا�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف را�شد عبداهلل حممد م�شبح الدرعي
تعديل ا�شم جتاري من/جود ويل �شوبر ماركت

GOOD WILL SUPERMARKET

اىل/�شوبر ماركت بالجنك
PALENGKE SUPERMARKET

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/االبطال 

CN 1120644:للتجارة رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
ال�شـــــادة/ايفم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 2442226:وان للتلميع ال�شيارات رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/حممد علي را�شد ال�شالح 

CN التمديدات والرتكيبات الكهربائية رخ�شة رقم:1181294 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد �شعيد نا�شر ال�شوايف %100

تعديل وكيل خدمات
حذف حممد �شعيد نا�شر �شيف ال�شوايف

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي را�شد �شيد الرحمن

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

لإعالناتكم يف 

يرجى االت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ص:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/2497  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كري�شتني كولني هاجي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

اي�شت جلوبال لال�شتثمارات ذ.م.م - متثلها مالكتها رفيعة عبداهلل  جمموعة 54 
الدعوى  عليك  اأقـــام  قــد  احــمــد  علي  ح�شني  وميثله:حممود  املــال  �شعيد  حممد 
مو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )160000( 
وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  باال�شافة  درهــم 
يوم  جل�شة  لها  كــفــالــة.وحــددت  بــال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  الــتــام  ال�شداد 
االثنني املوافق:2019/7/29 ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   

       اعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2360  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-مارفل اليت للخدمات الفنية �س.ذ.م.م 2- عادل خان الطاف 
لتجارة م�شتح�شرات  املدعي/�شامي جرين  ان  االقامة مبا  ح�شني جمهول حمل 
عليك  اأقـــام  قــد  ال�شحي  را�ــشــد  حممد  �شعيد  وميثله:ح�شة  �ــــس.ذ.م.م  التجميل 
مت�شامنني  املدخل  واخل�شم  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  مو�شوعها  الدعوى 
بان ي�شددوا لل�شركة مبلغ وقدره )638842.4( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم 
االحد املوافق:2019/8/18 ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

�شاجد   / املــــــدعــــــو  فــــقــــد 
باك�شتان     ، الرحمن  حبيب 
�شفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــشــيــة 
 )FD5574731( رقم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــشـــال 

0555745141

فقدان جواز �سفر
فــقــد املــدعــو/ حمــمــد ا�شفاق 
باك�شتان   ، عــــلــــي  رحـــــمـــــت 
اجلــنــ�ــشــيــة جــــواز �ــشــفــره رقم 
)1845632(   يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اقـــرب  او  الباك�شتانية 

�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

باك�شتان    ، خــــان  مــــريزا  اهلل  �ــشــيــف  املـــدعـــو/  فــقــد 
يرجى   )5980073( رقــم  �شفره  جـــواز  اجلن�شية 
او  الباك�شتانية  بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث  ممن 

اقرب مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

اأ�شاد اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة 
االإدارات وجميع  العامون ومــدراء  واملــدراء  ال�شرطة  نائب قائد عام  بجهود 
فرق العمل التي تكللت بح�شد العديد من اجلوائز يف الدورة اخلام�شة من 

جائزة وزير الداخلية - مرحلة القائد العام .
واأكد خالل ح�شوره حفل تكرمي الفائزين باجلائزة بح�شور �شعادة العميد 

واملدراء  اخليمة،  راأ�ــس  �شرطة  عــام  قائد  نائب  احلــديــدي  خمي�س  اهلل  عبد 
النتائج  هــذه  اأن  ال�شرطة،  ومنت�شبي  وال�شباط  االإدارات  ومــدراء  العامون 
الطيبة ما كانت لتتحقق لوال مثابرة وتعاون اجلميع مما ي�شهم يف تعزيز 
بني  بالبنان  اإليها  ي�شار  بــات  الــتــي  الــريــاديــة،  اخليمة  راأ�ـــس  �شرطة  مكانة 
اإليها  و�شلت  التي  املتميزة  املكانة  اأن  م�شيفا   ، الدولة  يف  ال�شرطة  قيادات 
القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة،دفعت بغريها من القيادات ال�شرطية يف 
االإمارات للنهل منها واال�شتفادة من جتاربها،ومبادراتها املبتكرة، ما يوؤكد 

اأنها ت�شري على الطريق ال�شحيح وبخطوات ثابتة ومدرو�شة .
الذين  واأفــراد  الفائزين من فرق و�شباط  وتوجه �شعادته بالتهنئة جلميع 
اأداء  يف  والتميز  النجاح  لتحقيق  الطاقات  وبــذلــوا  بالنهار،  الليل  وا�شلوا 
مهام وم�شوؤوليات عملهم ، معربا عن �شكره وتقديره لكل من �شارك يف هذه 

اجلائزة ولكل من �شاهم يف دفع م�شرية التقدم يف �شرطة راأ�س اخليمة .
بداأ احلفل بال�شالم الوطني تبعه تالوة اآيات عطرة من الذكر احلكيم قبل اأن 
يعتلي �شعادة قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة، يرافقه الرائد يو�شف الطنيجي 

واالإداريـــني  املقّيمني  لتكرمي  امل�شرح  خ�شبة  املوؤ�ش�شي،  التميز  ق�شم  رئي�س 
والفائزين يف اجلوائز الوظيفية واخلارجية واملوؤ�ش�شية .

من جانبه اأكد خبري وم�شت�شار االأداء املوؤ�ش�شي واال�شرتاتيجي �شعادة �شيف 
ال�شفريي على اأهمية الدعم املتوا�شل ل�شعادة قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة 
االأثــر يف  اأكــرب  له  كــان  لهم مما  الــدائــم  وتوجيهه  القيادة  جلميع منت�شبي 
ح�شد جوائز التميز يف خمتلف جماالت العمل ال�شرطي والو�شول اإىل ما 

و�شلت اإليه �شرطة راأ�س اخليمة اليوم .

•• اأبوظبي –الفجر:

زار العميد خليفة حممد اخلييلي مدير قطاع املالية واخلدمات 
ب�شرطة اأبوظبي املخيم ال�شيفي لربنامج اأ�شدقاء ال�شرطة حتت 
الدولية  “ يف مدر�شة فرجينيا   2019 الت�شامح  “اأجيال  �شعار 
منت�شبي  اأبناء  من  طالباً   582 الربنامج  يف  وي�شارك  اخلا�شة 
�شرطة اأبوظبي واملتقاعدين والقوات امل�شلحة منهم 6 من اأ�شحاب 
اأن�شطة  ال�شهداء. واطلع اخلييلي على  اأبناء  1 من  الهمم وعدد 

وفعاليات املخيم ال�شيفي الذي يعد االأكرب يف اأبوظبي ال�شتقباله 
وفنية  ريــا�ــشــيــة  اأنــ�ــشــطــة  يتلقون  الطلبة  مــن  كــبــرية  جمــمــوعــة 
واجتماعية هادفة اإىل جانب علوم الف�شاء والرحالت التثقيفية 
وامليدانية والرتفيهية.  واأثنى مدير قطاع املالية واخلدمات على 
ال�شراكة املتميزة بني فريق اإدارة املرا�شم والعالقات العامة التابع 
للقطاع و�شركة كيدز فاكتوري واهتمام اإدارات اجلهات ال�شرطية 
بتقدمي اأف�شل االأن�شطة والربامج مثل مديرية املرور والدوريات 
ومــديــريــة ق 7 ومــديــريــة الــطــوارئ والــ�ــشــالمــة الــعــامــة ومركز 

الرتبية الريا�شية واإدارة طريان �شرطة اأبو ظبي واإدارة الدوريات 
اخلا�شة واإدارة العمليات واإدارة التفتي�س االمني k9، اإىل جانب 
م�شت�شفى ميد كلينيك.  ومن جانبه اأو�شح العميد �شيف ال�شام�شي 
الربنامج وجد �شدى  ان  العامة  والعالقات  املرا�شم  اإدارة  مدير 
اأمور الطالب والطالبات مع تقدميه  اأولياء  واإعجابا من  كبرياً 
باقة متنوعة من الربامج واالأن�شطة الهادفة واملميزة على غري 
العادة مثل علوم الف�شاء.فريق االإمارات للبحث واالإنقاذ ي�شارك 

يف معر�س “الدولية اال�شت�شارية«.

•• اأبوظبي-الفجر:

 يتم تقدمي لوحة وجدان ماري جمدولني )القدي�شة مرمي املجدلية( اليوم، 
الت�شكيلة  من  اللوحة  وهذه  التي ر�شمها الفنان اآري �شيفر يف عام 1856 
اخلــا�ــشــة لــعــائــلــة لــوبــني، والــتــي قــدمــهــا �ــشــعــادة بــاتــريــك مــــودي، ال�شفري 
ل�شاحبة  الر�شمي  واملمثل  املتحدة،  العربية  االإمـــارات  دولــة  يف  الربيطاين 
املتحدة وعائلة لوبني و�شركة  اململكة  الثانية ملكة  اليزابيث  امللكة  اجلاللة 
الدكتور حامد بن حممد  اإىل  لندن،  يف  مليتيد”  كابيتال  اأيالندز  “فايف 
اإمارة  يف  دائمة  كاإعارة  للفنون،  اأبوظبي  موؤ�ش�شة  رئي�س  ال�شويدي،  خليفة 

اأبوظبي.
مت تقدمي هذه اللوحة تعبرياً عن النوايا احل�شنة ولكي تكون رمًزا لل�شداقة 
�شعار  ورفــه  املتحدة  واململكة  املتحدة  العربية  االإمـــارات  دولــة  بني  الدائمة 
رمز  الفنية  اللوحة  هذه  تقدمي  ويعد   .2019 احلــايل  عامنا  يف  الت�شامح 

لل�شداقة بني عائلة لوبني و�شركائهم اجلدد يف دولة االإمارات.
رئي�س  الــ�ــشــويــدي،  بــن حممد خليفة  الــدكــتــور حــامــد  قــال  املنا�شبة  وبــهــذه 
موؤ�ش�شة اأبوظبي للفنون: “نحن فخورون بعالقاتنا الطيبة مع عائلة لوبني 
التاريخي، لر�شام ت�شكيلي عرف  وبا�شتالم هذه الهدية القيمة ذات الطابع 
عنه بغزارة اإبداعاته الفنية يف ع�شره. لي�س على ال�شعيد.ال�شخ�شي فقط، 
بل نحن على عهد و التزام يف حق الوطن و رفعة جمتمعنا يف متثيل  اإمارة 
اأبوظبي و دولة االمارات اأن هذه ال�شراكات االأدبية والثقافية من ال�شروريات 
هذه  وتــاأتــي  الــعــامل.  اأنــحــاء  جميع  يف  ال�شعوب  بني  الثقافية  اجل�شور  لبناء 
لفتح  ولكن  الثقايف،  للتبادل  فقط  لي�شت  اأولــيــة  كخطوة  املتينة   الــروابــط 

املجال للعامل لالإطالع على االأدب االأوروبي العريق  يف دولة االإمارات.«
واأ�شاف حامد ال�شويدي “نحن م�شرورون للغاية يف اإمارة اأبوظبي، الأنه وقع 
االختيار علينا من قبل عائلة لوبني و احلكومة الربيطانية اململكة املتحدة 
على  وقيم  واقــعــي  دليل  وهــذا  ثقافية.  قيمة  ذات  تاريخية  هدية  ال�شتالم 

تقاربنا الثقايف واحرتام القيم االإن�شانية املتبعة يف بلدنا العزيز.«  
العربية  ال�شفري الربيطاين يف دولة االإمــارات  وقال �شعادة باتريك مــودي، 
املتحدة: “اأنا �شعيد بهذه االإعارة القيمة والفر�شة التي متنحها عائلة لوبني 

اإىل اإمارة اأبوظبي. وتدل هذه املبادرة على غنى تاريخنا الثقايف، باالإ�شافة 
االإمارات  تتعامل مع دولة  التي  الربيطانية  لل�شركات  امل�شرق  امل�شتقبل  اإىل 

العربية املتحدة.«
“تعد هذه  داك�شابوينت:  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  لوبني،  نيكوال�س  وقال 
وال�شداقة  النية  لعائلتي وعالمة على ح�شن  العميق  للتقدير  رمز  املبادرة 
الــدائــمــة بــني دولــة االإمــــارات واململكة املــتــحــدة. نحن مــ�ــشــرورون وممتنون 

لتقدمي لوحة وجدان ماري املجدلية كاإعارة دائمة الإمارة اأبوظبي.«
كابيتال  اأيــالنــدز  “فايف  �شركة  لــدى  الرئي�س  اأوليفر،  �ــس.  ريت�شارد  وقــال 
يف  ورائـــدة  عميقة  جــذور  ذات  بريطانية  ك�شركة  فــخــورون  “نحن  مليتيد”: 
جمال التكنولوجيا واملتواجدة يف اأ�شواق القارات الثالثة. وكما هو متعارف 
يف هذا  اإقليمياً  ال�شدارة  يف  تاأتي  املتحدة  العربية  االإمـــارات  دولــة  اأن  عليه، 
ال  جــزًءا  االإنرتنت  “بلوكت�شني” على  املالية  التكنولوجيا  و�شتكون  املجال. 
يتجزء من البنية التحتية االأمنية والعاملية اخلا�شة بنا، كما هو احلال مع 

ق�شر باكنجهام الذي يعد جزءاً ال يتجزء من لندن.«
عا�س الفنان الت�شكيلي اآري �شيفر يف الفرتة ما بني 10 فرباير 1795 و15 
يونيو 1858، وولد يف مدينة دوردريخت يف هولندا. انتقل مع اأ�شقائه واأمه 
االأرملة للعي�س يف باري�س خالل فرتة �شباه. اأ�شبح ر�شاًما ت�شكيلياً الأعمال 
تعرف بطبيعتها الرومان�شية، وكان ع�شًوا يف اأكادميية “�شالون دي باري�س” 
ذات النفوذ يف عامل الفن. كان معروًفا عن �شيفر ب�شكل عام باأعماله امل�شتندة 
دانتي،  اأعمال  على  ت�شتند  التي  الفنية  لوحاته  مثل  االأوروبـــي،  االأدب  على 
وغوته، واللورد بايرون، باالإ�شافة اإىل اللوحات التي ت�شتند على املو�شوعات 
الفنية للوحات  االأعــمــال  اإبــداعــاتــه يف  بــغــزارة  يــعــرف عنه  الــديــنــيــة. وكـــان 
ال�شيا�شية،  الناحية  فمن  حياته.  فرتة  خالل  وموؤثرة  م�شهورة  ل�شخ�شيات 
كان ل�شيفر عالقات قوية مع امللك لوي�س فيليب االأول، بعد اأن عمل كمدر�س 
بداية  حتى  عديدة  ل�شنوات  الــرتف  حياة  يعي�س  اأن  له  �شمح  مما  الأطفاله، 

الثورة الفرن�شية عام 1848.
كان الفنان الت�شكيلي �شيفر ير�شم يف االأغلب موا�شيع م�شتوحاه من االأدب 
االأوروبي، ومت حفظ ن�شختني من دانتي وبياتري�س يف �شالة ولفرهامبتون 
والية  يف  اجلميلة  الــفــنــون  ومتحف  املــتــحــدة،  اململكة  يف  الفنية  لــالأعــمــال 

دا رمييني  الفنية فران�شي�شكا  املتحدة. وحازت لوحته  الواليات  بو�شطن يف 
1836، والتي تو�شح  باإ�شادة وا�شعة يف الو�شط الفني، التي ر�شمت يف عام 

م�شهًدا من جحيم دانتي األيغيريي املعروف يف االأدب.
كان يعرف عن الفنان الت�شكيلي �شيفر باإجنازاته الكبرية من اللوحات، حيث 
ر�شم ما يقارب 500 لوحة فنية  م�شتوحاة من ملحنني واأدبــاء م�شهورين 
يف تلك الفرتة مثل: فريديريك �شوبان وفرانز ليزت، وماركيز دي ال فايت، 
وبيري جان دي برانغر، واألفون�س دي المارتني، وت�شارلز ديكنز، ودوت�شي�س 

دي بروغلي، وتايلريان، وامللكة ماري اإميلي.
تعر�س اأعمال الفنان الت�شكيلي �شيفر يف معظم املعار�س الفنية الكربى يف 
لندن  غالريي  بورتريه  ونا�شيونال  باري�س،  يف  اللوفر  متحف  مثل  العامل، 
)الذي يعد الدكتور حامد اأحد ممثليه(، وق�شر فر�شاي، ومتحف اأم�شرتدام، 
ومتحف فيكتوريا واألربت يف لندن، متحف بو�شطن للفنون اجلميلة، متحف 
لو�س اأجنلو�س كاونتي للفنون، جمموعة واال�س يف لندن، واملتحف الوطني 
للفنون الغربية يف طوكيو، ومان�ش�شرت، ومتحف ريك�شك�شوم موزيوم نارودوف 

يف وار�شو، وجامعة ييل، و�شميث�شونيان وغريها الكثري.
الطابع  ذات  الــلــوحــات  مــن  عـــدًدا  �شيفر  ر�شم  مــن حياته،  االأخـــري  العقد  يف 
معر�س  يف  املعرو�شة  ومونيكا  اأوغ�شطني  القدي�شني  لوحة  اأبرزها  الديني 
نا�شيونال بورتريه غالريي لندن، ولوحة عودة االبن ال�شال  املعرو�شة يف 
�شالة جمموعة واال�س يف لندن، ولوحة ماري ماجدالني يف �شفح ال�شليب 
املعرو�شة يف متحف اأم�شرتدام، ولوحة مارغريت اآت ذا فاوننت املعرو�شة يف 
�شالة جمموعة واال�س يف لندن ولوحة بكاء امل�شيح على القد�س  يف �شالة “ذا 

يف اأند اأي” يف لندن.
وتعرب لوحة وجدان ماري جمدلني واحدة من اأكرث هذه اللوحات �شهرة يف 
الو�شط الفني، التي ر�شمت يف عام 1856. التي اأتي بها من الت�شكيلة الفنية 

اخلا�شة بعائلة لوبني.

نبذة موجزة عن لوحة وجدان ماري جمدلني:
 مت ر�شم لوحة وجدان ماري يف جمدلني يف عام 1856، وعر�شت يف �شالة 
“جيمز اأوف ذا اآرت تريجريز” يف مدينة مان�ش�شرت يف اململكة املتحدة يف عام 

.1857
مت �شراوؤها من اأحد مقتني للوحات الفنية وحفظها يف ت�شكيلته اخلا�شة حتى 
ظهرت على ال�شاحة مرة اأخرى يف عام 1911، عندما مت عر�شها وبيعها يف 
اإ�شرتليني. يف  100 جنيه  الفنية يف لندن مقابل  مزاد كري�شتيز لالأعمال 

ذاك الوقت كان املبلغ يعترب كبري جداً.
ح�شلت  عندما   ،1978 عام  حتى  اأخــرى  مرة  ال�شاحة  من  اللوحة  اختفت 
عليها ت�شكيلة عائلة لوبني اخلا�شة يف لندن. وظلت �شمن ت�شكيلتهم حتى 

يومنا هذا.
مت اإر�شال اللوحة اإىل متحف �شيفر يف مدينة دوردريخت يف هولندا لتنظيفها 
اأن هذه  اأو�شح القيمون على املتحف  اأف�شل احلرفيني.  وترميمها من قبل 
الــتــي ال تــوجــد �شجالت  املــفــقــودة  اللوحة كــانــت مــن عـــداد االأعــمــال الفنية 
تاريخية عنها من بعد معر�س مان�ش�شرت. وكان الدليل الوحيد عن وجود 
برنامج معر�س  للوحة يف  تو�شيحي  ر�شم  هو   1857 عام  اللوحة يف  هذه 
غيتي  �شالة  يف  حالًيا  املوجود  الوقت،  ذلك  يف  �شنعه  مت  ونق�س  مان�ش�شرت، 

كوليك�شن يف لو�س اأجنلو�س.
اأو�شح متحف دوردريخت اأن النموذج الذي كان �شي�شتخدمه الفنان �شيفر يف 
العديد من لوحاته كان م�شتوحى من اأعمال املمثلة امل�شرحية الرتاجيدية 
االإيطالية ال�شهرية اأدياليد رو�شتي التي عا�شت يف الفرتة ما بني 29 يناير 
اإليها با�شم “املاركيز”.  ي�شار  ما  وغالًبا   ،1906 اأكتوبر   9 وحتى   1822
كانت لرو�شتي �شجل حافل باالإجنازات واالأعمال الفنية الرتاجيدية وهناك 
يف  كانت  اأعمالها  واآخــر  اأعمالها.  ملتابعة  احل�شور  جتمهر  تو�شح  �شجالت 

م�شرح �شك�شبري يف مدينة نيويورك يف عام 1904.

ومت ت�سمية طريق رئي�سة يف مدينة جنوة يف اإيطاليا با�سمها.
كان الفنان اآري �شيفر مدر�شة مرجعية، وجتذب لوحاته املاليني من ع�شاق 
ومتذوقي الفن من جميع اأنحاء العامل. ونحن ناأمل ونثق يف اأن هذه اللوحة 
�شتلهم اجلمهور باإبداعات واأفكار، و�شت�شلط ال�شوء على الفرتة التاريخية 
كبرية  �شعبية  على  حــازت  التي  اللوحات  من  النوع  هــذا  منها  خرجت  التي 

واألهمت ع�شاق الفن االأوروبي العريق.

الإمارات تت�سلم هدية من اململكة املتحدة خالل عام الت�سامح

�سرطة راأ�س اخليمة تكرم الفائزين بجائزة وزير الداخلية – مرحلة القائد العام

مدير قطاع املالية واخلدمات ب�سرطة اأبوظبي
 يتفقد خميم اأجيال الت�سامح
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العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 841
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ راى براناتي راى �شاروج كومار ، هندية اجلن�شية 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك لل�شيدة/ �شيني بو�س 
الطاوو�س  �شالون   - امل�شماة  املهنية  الرخ�شة  يف  وذلك  اجلن�شية  هندي   - فيليبو�س 
لل�شيدات - رخ�شة رقم )526422( - تعديالت اآخرى : تنازل مالك الرخ�شة ال�شابق 
القانون االحتادي رقم  املادة )14( فقرة )5( من احكام   ال�شابق. وعمالبن�س  ملالكها 
وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل.  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة    )4(
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على االجراء  �شوف يتم 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 849
اجلن�شية  بنجالدي�س    ، عبدالقدو�س  جهري  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% يف الرخ�شة "�شالون زهرة النيل 
للحالقة" مبوجب رخ�شة رقم 732755 وذلك اىل ال�شيد/ ميلتون ح�شني مريدها ابو 

ليث مرييدها ، بنجالدي�س اجلن�شية. تعديالت اخرى : ال يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 2019/31
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ابوالكرام ازاد هره ميه - بنجالد�شي اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل  ال�شيد/ حممد اخرت ح�شني 
حممد عبدالرزاق ، بنجالد�س اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة التجارية امل�شماة با�شم )ريف 

الذيد لتجارة مواد البناء( مبوجب رخ�شة جتارية رقم )770271(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 842
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ بدر احمد عبدالرحيم حممد ابراهيم اخللف - الكويت 
ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�شية 
خالد ابراهيم احمد عبداهلل املرزوقي - االإمارات اجلن�شية ، وذلك يف )متور الزاد( والتي 
يوجد.   ال   : اخرى  تعديالت   )732678( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 847

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ نادر خان �شيد خان حمي الدين ، افغان�شتان اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 50% من كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اىل الطرف الثاين حمب 
اهلل عزيز احمد - افغان�شتان اجلن�شية ، وكذلك الطرف االأول : نادر خان �شيد خان حمي الدين - افغان�شتان 
البالغة )%100(  البالغة )50%( من كامل ح�شته  البيع والتنازل عن جزء من ح�شته  اجلن�شية يرغب يف 
القاد�شية(  انوار  افغان�شتان اجلن�شية يف )خمبز   - : احمد خان بن جمعه خان  الثالث  الطرف  وذلك اىل 
تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )563998( ال�شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية بال�شارقة.  

التعديالت االأخرى : ن�شاط الرخ�شة من )خمبز عادي - اىل - خمبز تنور( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل 
. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 843
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبدالعزيز حممد را�شد عبداهلل �شفر - اإماراتي اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيدة/ ا�شماء حممد را�شد عبداهلل �شقر 
- اإماراتية اجلن�شية يف )اآيبيكري للحلويات( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )729975( 
اآيبيكري  اآيبيكري للحلويات اىل اال�شم التجاري  - تعديالت اخرى : مت تغيري اال�شم التجاري من 
كافيه - مت تغيري الن�شاط من بيع ال�شكوالته - بالتجزئة ، �شناعة ال�شيكوالته وحلوي ال�شيكوالته 
باردة و�شاخنة ، حت�شري احللوى  ، م�شروبات  الوجبات اخلفيفة كافترييا  الن�شاط اجلديد بيع  اىل 
واحللويات ال�شعبية. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه  ا�شبوعني من  اليه بعد  امل�شار  االجراء 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
  اعـــــــالن  

املرجع : 851
اجلن�شية  هندي   ، فاالريان  فاالريان  ال�شيد/�شرييا�شان  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�شيد/مارتني  اىل  ح�شة   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
كو�شوبارامبيل جوزيف جوزيف - هندي اجلن�شية يف الرخ�شة التجارية :احلفار لتجارة 
مواد البناء - رخ�شة جتارية رقم )567661( - حيث مت تنازل �شاحب الرخ�شة الآخر ومت 

تنازل وكيل خدمات اىل وكيل خدمات جديد.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�س على 

ذلك عليه اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم 2017/7 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع االإحتاد - بناية بنك دبي التجاري - بجوار ديرة �شيتي �شنرت - الطابق الثالث 
املنفذ �شده : فريد خليل ابراهيم ال�شايغ - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�س - برج خور دبي - الدور 

)21( مكتب رقم 21 )جمموعة ال�شهالوي للمحاماة( 
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  االيــام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/7/24 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : مردف - رقم االر�س : 3/2569 
رقم البلدية : 377 - 251 - امل�شاحة : 1393.55 مرت مربع - واملقدرة قيمتها بــــ )10.000.000.00( درهم  - 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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بالدعوى رقم 2018/4953 جتاري جزئي - دبي  
اىل املدعي عليهما : 1- موؤ�ش�شة ايزي رتي�س خلدمات اإدارة املن�شاآت )موؤ�ش�شة فردية( 

2- ح�شن حممد �شريف ح�شن املرزوقي )اجلن�شية : االإمارات( 
نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�شابيا بالق�شية اأعاله ، 

واملرفوعة �شدكم من كال من : - 1- عبدالوايل �شري علي خان )مدعي( 2- �شريف اهلل �شري علي 
خان )خ�شم متدخل هجومي( وعليه فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا اإجتماع اخلربة 
الثانية ع�شر ظهرا - مبكتب اخلبري  ال�شاعة 12.00  املوافق 2019/7/22  املقرر عقده يوم االأثنني 
املنتدب الكائن : دبي - اخلليج التجاري - بجوار برج وان امنيات - برج بري�شم - الطابق الثامن - 
مكتب 805 - احمد احلو�شني لتدقيق احل�شابات.  يرجى احل�شور باملوعد واملكان املحدد واإح�شار 
امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�شور فان اخلربة �شتبا�شر 

اعمالها وفقا لل�شالحيات املخولة لها قانونا. 
 اخلبرياحل�شابي / اأحمد احلو�شني   
رقم القيد 83

مذكرة اإعالن مدعي عليهما بالن�شر 
للح�شور اأمام اخلربة  
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رقم الرخ�شة : 99393

غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم ال�شجل التجاري 
اإعالن وحل وت�شفية 

اال�شم التجاري : اململكة للع�شل 
نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي : �شركة ت�شامنية تا�ش�شت يف امارة 
وتعديالته   )1984( ل�شنة   )8( رقم  االحتــادي  ال�شركات  قانون  مبوجب  عجمان 
بالتنمية االقت�شادية حتت رقم  التنمية االقت�شادية و�شجلته  دائرة  مرخ�شة يف 

)99393( وقد قرر ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شيد.
  موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات     

م�شفى قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم به للم�شفي 
املــذكــورة اعــاله خــالل مــدة )45( يوما من تاريخ ن�شر االعــالن وعلى  القانوين 

العنوان التايل :  امارة عجمان ،  هاتف : 5687272  ، �س.ب :  5628

دائرة التنمية القت�شادية    
حكومة عجمان
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 اإعالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقت�شاد باأن ال�شادة/ �شركة ويلمن جرنال كونرتاكتور )اجلن�شية : بلجيكا( 
الدفاع  �شارع   : ابوظبي )العنوان  امــارة  ال�شركة يف  قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع 
ال�شركات  �شجل  يف   )4719( رقــم  حتت  واملقيدة   )262 ب  �س   ، �شلطان  طار�س  اأحمد   -

االأجنبية بالوزارة.
التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رقــم  االحتـــادي  القانون  الأحــكــام  وتنفيذاً 
اإجراءات  دليل  اعتماد  �شان  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقــم  الـــوزاري  والــقــرار  وتعديالته 

الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�شادة اأ�شحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف 

ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة االقت�ساد

ادارة الت�سجيل التجاري
�ص.ب )901( ابوظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�شاد

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : دي اأ�ص األ لتنظيم املعار�ص واإدارتها  
العنوان : مكتب رقم 805 ملك لونك�ش�س لال�شتثمار العقاري - بردبي - املركز التجاري 
القيد  رقــم   567179 : الرخ�شة  رقــم    ، ذات م�شوؤولية حمــدودة   : القانوين  ال�شكل   -  1
بال�شجل التجاري : 1159895 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبــي  الــعــدل حماكم  كاتب  لــدى  واملــوثــق  بتاريخ 2019/2/5   دبــي  قــرار حماكم 
2019/2/5 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ماك و روز 
210A ملك عبداهلل �شعيد خليفة الغيث  لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 
- بردبي - الكرامة - هاتف : 3584999-04 فاك�س : 3584888-04  م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : نوفك�ص لتجارة م�ستح�سرات التجميل - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 402 ملك داود علي �شهر اب اهلي - ديرة - املرر - ال�شكل القانوين 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رقــم   758890  : الرخ�شة  رقــم   ، حمـــدودة  م�شوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائــرة  تعلن  هــذا  مبوجب   1229645
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�شركة املذكورة  ال�شجل التجاري لديها 
بــتــاريــخ 2019/7/3  الــعــدل حمــاكــم دبـــي  لـــدى كــاتــب  بــتــاريــخ 2019/7/3 واملــوثــق  دبـــي 
الزرعوين  م�سعل  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من 
للمحا�سبة القانونية العنوان : مكتب رقم 2403 احمد عبدالرحيم العطار - بردبي - 
املركز التجاري الثاين هاتف : 3589996-04 فاك�س : 3589966-04 م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ماك و روز لتدقيق احل�سابات
210A ملك عبداهلل �شعيد خليفة الغيث - بردبي -  العنوان : مكتب رقم 
الكرامة - هاتف : 3584999-04 فاك�س : 3584888-04  مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية دي 
اأ�ص األ لتنظيم املعار�ص واإدارتها وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/2/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/2/5 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية
العنوان : مكتب رقم 2403 احمد عبدالرحيم العطار - بردبي - املركز التجاري 
دائرة  تعلن  3589966-04  مبوجب هذا   : فاك�س   04-3589996 : الثاين هاتف 
لت�شفية  اأعــاله  املــذكــور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية 
قرار  مبوجب  وذلــك  م  م  ذ  �ص   - التجميل  م�ستح�سرات  لتجارة  نوفك�ص 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/7/3 بتاريخ  دبي  حماكم 
2019/7/3 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  ال�شماء           
تــعــلــن دائــــرة حمــاكــم راأ�ــــس اخلــيــمــة بــــاأن املـــدعـــوة/حـــالوه علي 
ال�شمها  االأول  املقطع  تعديل  بطلب  تقدمت   ، احلب�شي  عبداهلل 
من )حالوه( اىل)حال( ، ليكون ا�شمها بعد التعديل/حال علي 

عبداهلل احلب�شي 
وان من له م�شلحة يف االعرتا�س ان يتقدم خالل خم�شة ع�شر 
راأ�س  امــام ق�شم اال�شهادات يف حمكمة  يوما من تاريخ االعــالن 

اخليمة.
قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
ه�شام عبداحلميد من�شور

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اعـالن تغيري ا�شـم
تقدمت املواطنة )�شفيه عبداهلل عو�س �شالح الواحدي( 
بطلب اىل حمكمة اأبوظبي االبتدائية - ق�شم التوثيقات 

بتغيري ا�شمها من )�شفيه( اىل)نوره(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر االعالن
اإ�شماعيل اإبراهيم احلو�شني
كاتب عدل

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/5334(

املنذرة : �شركة التو�شيالت لتجارة منتجات احلديد - ذ م م
املنذر اليها  : النجيب ل�شناعة هياكل املركبات واملقطورات - �س ذ م م

نخطركم ومبوجب هذا االإنذار ب�شرعة وب�شرورة اأداء قيمة ال�شيكات اأرقام )000012 و 000013 و 
000015 و 000028( �شالفة البيان وامل�شحوبة على بنك امل�شرق مببلغ اإجمايل وقدره 00. 129.392 
درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ االإ�شتحقاق وحتى ال�شداد التام مع الر�شوم 
وامل�شروفات وذلك خالل اأجل اق�شاه خم�شة ايام من تاريخ االإعالن بالن�شر ، ويف حالة عدم �شداد 
املبلغ بعد نفاذ املهلة القانونية فاإنه يحق للمخطرة �شلك ال�شبل القانونية والتي كفلها لها القانون 
والتي تلزم مبقت�شاها املخطر اليها بال�شداد التام باالإ�شافة اىل الفوائد التاأخريية والتعوي�س 
الر�شوم  بكافة  الزامها  ال�شداد مع  اليها عن  املخطر  اأ�شرار جراء تخلف  املخطرة من  عما حلق 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطرة االأخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/5332(

املنذر االأوىل / دملون �شتار للتجارة العامة موؤ�ش�شة فردية ميتلكها مالكها / كمال جميد حممد 
ح�شني �شهوان - املنذر الثاين / كمال جميد حممد ح�شني �شهوان بوكالة املحامية كفاح الزعابي 
- �شد املنذر اليه االأوىل / يو جي ات�س للتجارة العامة - �س ذ م م  ميثلها مديرها / حممد ر�شا 

هدايتي - هندي - املنذر اليه الثاين / حممد ر�شا هدايتي - هندي اجلن�شية
والبالغة قدرها  ذمتكم  تر�شدة يف  التي  املبالغ  رد  ب�شرورة  االإنــذار  ننذركم مبوجب هذا  فاإننا 
من  قانونية  فائدة   %12 اىل  باالإ�شافة  درهــم(  وثالثمائة  الف  وخم�شون  )مليون   1.050.300
تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام وذلك خالل خم�شة ايام عمل من تاريخ ت�شلمكم هذا الن�شر 
املــنــذر �شيتخذ من  فــاإن  املــحــددة  املــدة  الــ�ــشــداد خــالل  انــه يف حالة عــدم  ويوؤ�شفنا ان نخطركم 
االإجراءات القانونية ما هو كفيل لتح�شيل املبالغ املطالب بها مع التعوي�س عن كافة االأ�شرار 

التي حلقت به. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن بالن�شر
رقم )2019/5329(

املنذر : انرت�شبان هولدينغز تي بي واي ليمتد - فرع دبي 
املنذر اليه : كال�شيك بيلدرز للمقاوالت - �س ذ م م 

املو�شوع /االإنذار العديل رقم حمرر )2019/1/1365181(
ينذر املنذر/املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره 332.670.71 / ثالثمائة واثنان 
وثالثون الف و�شتمائة و�شبعون درهم وواحد و�شبعون فل�س وذلك جملة ما تر�شد 
الأ�شراره  اجلــابــر  الـــالزم   التعوي�س  يف  بحقه  اإحتفاظه  مــع  مالية  مبالغ  مــن  لــه 
والفوائد القانونية واالإتفاقية وذلك خالل 5 ايام من تاريخ ن�شر هذا االإخطار منعا 

التخاذ اأية اإجراءات قانونية للحفاظ على حقوقه.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/1588 ا�شتئناف عمايل      
اىل امل�شتاأنف �شده/1-حار�س باندان كاي جمهول حمل االقامة 
ا�شتاأنف  قد  م   م  ذ  �س   - للزهور  /ايلجياردينو  امل�شتاأنف  ان  مبا 
بتاريخ  بالدعوى رقم 2017/2153 عمايل جزئي  ال�شادر  احلكم 
2019/6/10 وحددت لها جل�شه يوم االإثنني املوافق 2019/9/16 
ch1.A.4 وعليه يقت�شي  ال�شاعة 11.00 �شباحا بالقاعة رقم 
�شتجري  تخلفكم  حــال  ويف  قانونيا  ميثلكم  مــن  او  ح�شوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/16 تظلم تنفيذ اأو رف�س حكم حتكيم 
ان  االقــامــة مبــا  �ــشــده/1-مــايــكــل ماكي جمهول حمــل  امل�شتاأنف  اىل 
بي�شون   ابراهيم  احلــاج  علي  ناجي   / وميثله  ماكي  /هيلدا  امل�شتاأنف 
علي  امر   2019/9 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد 
االأربعاء  يــوم  جل�شه  لها  وحــددت   2019/3/5 بتاريخ  حتكيم  عري�شة 
 ch1.B.8 رقــم  بالقاعة  17.30مــ�ــشــاءا  ال�شاعة   2019/7/24 املوافق 
تخلفكم  حــال  ويف  قانونيا  ميثلكم  مــن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم 2019/2602 جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- جرين مودلينج للمقاوالت - �س ذ م م  جمهول 
م م(  ذ  املقاوالت )�س  املدعي/ فيمز الأعمال  ان  حمل االقامة مبا 
وميثله/عبداحلميد علي حميد الكميتي  - مبوجب احلكم ال�شادر 
بالوفاء  اعــاله فاأنت مكلف  املــذكــورة  الدعوى  دبــي يف  من حماكم 
ايــام من  مببلغ وقــدره )498262.26 درهــم( وذلــك خــالل خم�شة 
االإجــــراءات  �شتتخذ  املحكمة  فـــاإن  واإال  االإعــــالن  هــذا  ن�شر  تــاريــخ 

القانونية بحقكم.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1832 مدين جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1-امين ر�شوان نور ر�شوان  جمهول حمل االقامة مبا 
ابراهيم  علي   / وميثله  الطنيجي  الباهي  �شيف  عبداهلل  �شيف  املدعي/  ان 
حممد احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
من   %9 والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم(   10000( وقــدره  مببلغ  عليه 
املوافق  اخلمي�س  يــوم  جل�شة  لها  وحــددت  ال�شداد   وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ 
مكلف  فــاأنــت  لــذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �ــس   8.30 ال�شاعة   2019/7/25
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإن مت�شددين خطفوا �شخ�شا واحدا على االأقل  اأم�س  قالت م�شادر 
يعمل مبنظمة اإغاثة دولية يف �شمال �شرق نيجرييا.

واأو�شحت امل�شادر اأن املهاجمني قتلوا �شائقا وخطفوا �شتة اأو �شبعة 
بلدة  قــرب  االأول  اأم�س  قافلة  يف  ي�شافرون  كانوا  اآخــريــن  اأ�شخا�س 

داما�شاك بوالية بورنو يف �شمال �شرق البالد.
الذين  املخطوفني  عــدد  ب�شاأن  مت�شاربة  تفا�شيل  امل�شادر  وقدمت 

يعملون يف منظمة “العمل �شد اجلوع«.
وترتاوح االأرقام بني واحد واأربعة ومل يت�شح بعد ما اإذا كان اأي من 

املختطفني اأجانب.

قال م�شور لرويرتز ون�شطاء اإن جنودا من اجلي�س بجنوب اأفريقيا 
للم�شاعدة يف  بالع�شابات  تعج  التي  تــاون  كيب  �شواحي  انت�شروا يف 
العام  هــذا  املئات  مقتل  عن  اأ�شفر  الــذي  املت�شاعد  للعنف  الت�شدي 

بعدما �شبهه م�شوؤولون �شواحي املدينة باأنها منطقة حرب.
وقال م�شوؤولون يف اإقليم وي�شرتن كيب، اإن العنف على مدى االأ�شهر 
واأعراق  ال�شود  باالأ�شا�س  ي�شكنها  التي  االأحياء  يف  االأخــرية  ال�شبعة 
ن�شف  نحو  واإن  �شخ�س  األفي  من  اأكــرث  مقتل  عن  اأ�شفر  خمتلطة 

هوؤالء قتلوا ب�شبب الع�شابات.
وقالت قوات الدفاع الوطني يوم اجلمعة املا�شي اإنها �شتن�شر كتيبة 
بعنا�شر دعم يف منطقة كيب فالت�س حيث ترتفع معدالت البطالة 

وتعاطي املخدرات االأمر الذي اأدى لزيادة ن�شاط الع�شابات.
الذي  ماننربج  ب�شاحية  املراقبة  منتدى  مدير  جاكوبز  كــادر  وقــال 
ي�شاعد يف مكافحة اجلرمية “ملدة �شاعة ون�شف، ا�شتهدفت )القوات( 
املنازل وطوقت بع�س ال�شوارع... قامت ببع�س املداهمات مع وحدة 

مكافحة الع�شابات وال�شرطة املحلية«.

كانبريا  بها  اأدلت  لت�شريحات  اأ�شفها  اأم�س عن  ال�شــــــني  عــــــربت 
االأ�شرتالية  اجلن�شية  يحمل  من�شق  �شيني  كــاتــب  توقيف  بعد 

اأي�شا.
وقال جينغ �شوانغ اأحد الناطقني با�شم الدبلوما�شية ال�شينية يف 
التي  للت�شريحات  “تاأ�شف  بكني  اإن  ال�شحافيني  مع  دوري  لقاء 

اأدلت بها وزيرة اخلارجية اال�شرتالية” ماريز باين.
بعد  عميقة”  اأمــل  “خيبة  عــن  اجلمعة  عــربت  ا�شرتاليا  وكــانــت 
توقيف يانغ جون الذي يكتب با�شم يانغ هينغجون منذ توقيفه 
اإىل بلده.  يف كانون الثاين-يناير بعد واحدة من زياراته النادرة 
وقالت باين اإنها تلقت تاأكيدا عن مكان “احتجازه اجلنائي” من 

قبل ال�شلطات ال�شينية.
وكان الروائي واملدون الذي يوؤيد اإحالل �شكل من الدميوقراطية 
يف ال�شني يخ�شع حتى االآن لنوع من االإقامة املراقبة ب�شبه القيام 

“بن�شاطات اإجرامية مت�س باأمن الدولة«.
وقالت باين اإن كانبريا اأثارت ق�شية الكاتب مرات عدة مع بكني 
وكتبت مرتني، اإىل وزير اخلارجية ال�شيني وانغ يي لتطلب منه 

حال “عادال و�شفافا” وات�شال الكاتب مبحاميه.
وعادة تتجنب ا�شرتاليا اأي خالف مع ال�شني اأكرب �شريك جتاري 

لها.
اآب- يف  كانبريا  اأعلنت  عندما  تراجعت  الثنائية  العالقات  لكن 

هواي  لالت�شاالت  العمالقة  ال�شينية  املجموعة  اأن  اأغ�شط�س 
�شت�شتبعد من �شبكة اجليل اخلام�س )5جي( على اأرا�شيه، م�شرية 

اإىل خماطر على االأمن القومي.

عوا�سم

�أبوجا

بكني

جوهان�سربج

مريكل تنتقد هجمات ترامب 
على النائبات 

 
•• برلني-اأ ف ب:

ت امل�شت�شارة االأملانية انغيال مريكل اأم�س اأن تغريدات الرئي�س االمريكي  عدَّ
دونالد ترامب االأخرية التي هاجم فيها اأربع نائبات دميوقراطيات يتحّدرن 
وقدمت دعمها غري  من اأقليات “تتعار�س مع ما يجعل اأمريكا عظيمة”، 

امل�شروط لهن.
وقالت مريكل خالل موؤمترها ال�شحايف ال�شيفي التقليدي “اأود ان اأناأى 
اللواتي  الن�شاء  مــع  مت�شامنة  واأنـــا  الهجمات(  هــذه  )عــن  بحزم  بنف�شي 

تعر�شن للهجمات«.
وراأت امل�شت�شارة التي تقيم عالقات �شعبة مع الرئي�س االأمريكي اأن “قوة 
�شاهم  والــذي  االأ�شول  املتحدر من خمتلف  ال�شعب  اأمريكا تكمن يف ذلك 
يف جعل البالد عظيمة” معتربة اأن تغريدات ترامب �شد النائبات االأربع 

“اأمر يتعار�س مع ما يجعل اأمريكا عظيمة«.
االثنني بكالم  مــاي  الربيطانية ترييزا  الـــوزراء  رئي�شة  نــددت  ذلــك  وقبل 
اأتني”،  حيث  مــن  “العودة  اإىل  الــنــائــبــات  دعــا  الـــذي  االأمــريكــي  الرئي�س 

باعتباره “غري مقبول اإطالقا«.
ويتباين موقف مريكل مع �شلوكها االعتيادي اإذ تتفادى التعليق على م�شائل 
متت اإىل ال�شيا�شة الداخلية لدول اأخرى. غري اأن م�شاألة العن�شرية �شديدة 
احل�شا�شية يف اأملانيا التي حتر�س على الظهور كمثال لتقبل االآخرين على 

�شوء ما�شيها النازي.
وهاجم ترامب مرارا اأملانيا ب�شورة عامة ومريكل ب�شورة خا�شة حتى قبل 
تويل مهامه يف البيت االأبي�س، م�شتهدفا ب�شورة خا�شة �شيا�شتها ال�شخية 
ها غري  يف جمال الهجرة وفائ�شها التجاري ونفقاتها الع�شكرية التي يعدُّ

كافية.
باأن  مبا�شرة  انتخابه  بعد  االأمــريكــي  الرئي�س  مريكل  حــذرت  جهتها،  من 

عليه الدفاع عن القيم الدميوقراطية الغربية.

مزاعم ف�ساد تهدد م�ستقبله ال�سيا�سي 

نتنياهو اأطول روؤ�ساء وزراء اإ�سرائيل بقاء باملن�سب 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

لدى  راأي  كــاتــب  فــرانــتــزمــان،  �شيث  يــرى 
اأن اإ�شرائيل  موقع “ميديل اإي�شت فورم”، 
اأ�شبحت رائدة يف جمال تقنيات الطائرات 

دون طيار)درونز(. 
على  بالتاأكيد  مقاله  فرانتزمان  وي�شتهل 
الدرونز.  حــروب  ع�شر  الــيــوم  نعي�س  اأنــنــا 
ــبــه بــحــرب النجوم  اأ�ــش كــمــا يــبــدو االأمـــــر 
يرى  لــه،  ونتيجة  م�شتن�شخة”.  “حروب 
الكاتب بوجوب جعل اأنظمة الدفاع اجلوي 
امل�شتقبل،  من  �شيئاً  الدرونز،  التي حتارب 
م�شيفاً اأن م�شتقبل تلك ال�شناعة الواعدة 
العمل  يف  بــداأت  التي  اإ�شرائيل  يف  موجود 

عليه، منذ ع�شرات ال�شنني. 

بدايات تقنية الدرونز
ماغازين”  “اأتلييه  جمـــلـــة  واأجــــــــــرت 
 ،2016 �شبتمرب)اأيلول(  يف  الفرن�شية، 
لقاء مع ديفيد هاراري، رئي�س ال�شناعات 
اجلوية يف اإ�شرائيل )IAI(، للحديث عن 

بدايات تقنية الدرونز.
“اأود التاأكيد  وقال هاراري يف ذلك اللقاء 

تبداأ  اأن  قــبــل  وجــــدت  الــــدرونــــز  اأن  عــلــى 
ولكن  بت�شنيعها.  الــتــفــكــري  يف  اإ�ــشــرائــيــل 
لت�شغيل  نـــظـــام  اأول  تــطــويــر  ا�ــشــتــطــعــنــا 

الدرونز«.
ويــعــلــق كـــاتـــب املـــقـــال عــلــى اأهـــمـــيـــة تلك 
التي واجهت  بالن�شبة الإ�شرائيل  ال�شناعة 
والثمانينيات،  ال�شبعينيات  يف  تــهــديــدات 
 ،1973 اأثناء احلرب مع م�شر يف  بداية 
لبنان.  يف  امل�شلحني  �ــشــد  ثــانــيــة  مـــرة  ثــم 
وقال هاراري، يف 2011، ملجلة “غلوبز” 
نحو  يتطلع  بــداأ  حينما  اأنــه  االإ�شرائيلية، 
ومن  النا�س  منه  �شخر  الــدرونــز،  ت�شنيع 

فريقه. 
اأوىل  اأن  اإىل  “غلوبز”  جمــلــة  واأ�ـــشـــارت 
زاهافان  ا�شم  حملت  االإ�شرائيلية  الدرونز 
احلرب  يف  وا�ــشــتــخــدمــت  “امل�شتك�شف”، 
تلك  وا�شتطاعت   .1982 عــام  اللبنانية 
التحليق  كيلوغراماً،   22 بــوزن  الطائرة، 
لــعــدة �ــشــاعــات، وبــلــغ وزن كــامــرياتــهــا 25 
“عندما  هــــــــاراري:  وقـــــال  كـــيـــلـــوغـــرامـــاً. 

اأردنــــا تــطــويــر قــــدرات اجلــيــل الــثــاين من 
بــنــاء طــائــرة جديدة  الــدرونــز، كــان علينا 

اأكرب حجماً«. 

ا�ستطالع ت�سغيلي
اإ�شرائيل  اأن  املــقــال  كــاتــب  يــرى  ذلــك  اإىل 
ا�شتخدمت اأحدث ما توفر لها من تقنيات 
ذات  الت�شغيلي  لال�شتطالع  درونـــز  لبناء 
للجي�س  ت�شمح  الأنــهــا  الــبــالــغــة،  االأهــمــيــة 
مب�شاهدة عمليات العدو وانت�شار قطعاته، 
كما  للخطر.  اجلنود  اأرواح  تعري�س  دون 
تــ�ــشــاعــد تــلــك الــنــوعــيــة مـــن الــــدرونــــز يف 

مراقبة الو�شع اأثناء املعركة. 
اإ�شرائيل  طــورت  الكاتب،  وح�شب  ثــم،  من 
درونز �شاعدت الواليات املتحدة يف معاركها 

اأثناء حرب اخلليج يف 1991.
اإال  بـــالـــكـــامـــل  الـــــدرونـــــز  ــتــخــدم  تــ�ــش ومل 
العام،  االأمريكي  اجلــو  �شالح  نفذ  عندما 
اأوىل  اإحــدى   ،2001 يف  “اأوتوميك�س”، 
غاراته اجلوية بوا�شطة درون عرفت با�شم 

وحملت  بريدايتور)املفرت�س(.   MQ-1
بريديتور  لت�شنيع  قــادت  التي  االبتكارات 
اأ�شواًل اإ�شرائيلية متثلت يف درون “عنرب” 
اآبراهام  الــطــريان  مهند�س  �شممها  التي 
كـــرمي الـــذي ولـــد يف الــعــراق وهــاجــر اإىل 
اإ�شرائيل عندما كان مراهقاً، واأ�ش�س الحقاً 
�ــشــركــة يف الـــواليـــات املــتــحــدة. فــقــد متكن 
كرمي ت�شميم بريديتور، م�شتخدماً خربة 
اكت�شبها عندما �شمم عنرب ل�شالح القوة 

اجلوية االإ�شرائيلية. 

ريادة
وبراأي كاتب املقال، لو كانت اإ�شرائيل هناك 
عند بداية ثورة الدرونز، كما كان االأخوان 
رائدة  العتربت  الطريان،  عامل  يف  برايت 
يف تــنــفــيــذ املـــوجـــة احلـــالـــيـــة مـــن حـــروب 
يف  “قوة عظمى”  اأ�شبحت  الدرونز. فقد 
اإليه جملة  اأ�شارت  ما  الدرونز، وفق  عامل 
ذلك  يف  املجلة  وكتبت   .2011 يف  غلوبز 
اإ�شرائيل،  و�شط  يف  قاعدة  “عند  الوقت: 

اإنها  جتري عملية ت�شنيع درون متطورة. 
للدرونز  بالن�شبة  انــطــالق  نقطة  متــثــل 
التي ميلكها اجلي�س االإ�شرائيلي، والقادرة 
على الو�شول اإىل اأي مكان قد تريد هيئة 
اإليه،  التوجه  االإ�شرائيلية  اال�شتخبارات 

وحتى لو كانت اإيران وجهتها«. 
اإن ذلك كان قبل  الكاتب  ذلــك، يقول  اإىل 

ثماين �شنوات. 
الطريقة،  بــنــفــ�ــس  تــفــكــر  اإيــــــــران  ولـــكـــن 
2019 ع�شرات  واأطلقت يف مــار�ــس)اآذار( 
من الدرونز يف تدريبات حملت ا�شم” نحو 
االأمــــر لدرجة  وقـــد و�ــشــل   .”1 الــقــد�ــس 
املـــجـــال اجلـــوي  اإيـــرانـــيـــة  درون  اخــــــرتاق 
 .2018 فرباير)�شباط(  يف  االإ�شرائيلي، 
 4 – تــي  قــاعــدة  اإ�ــشــرائــيــل بق�شف  وردت 
الـــــــدرون، ومناطق  انــطــلــقــت مــنــهــا  الــتــي 

اأخرى يف �شوريا. 
اإ�شرائيل  ال�ــشــطــرار  املــقــال  كــاتــب  ويلفت 
وجمع  “االأعداء”،  خمــتــلــف  ملـــواجـــهـــة 
على  احلفاظ  مع  ا�شتخباراتية  معلومات 
وغالباً  امل�شتطاع،  بــقــدر  جنودها  �شالمة 
ما توفر لها الدرونز و�شيلة لتحقيق ذلك 

الهدف. 

كيف اأ�سبحت اإ�سرائيل رائدة يف تقنيات الدرونز؟

 •• كراكا�س-اأ ف ب:

اأن  الفنزويلية  واملعار�شة  مـــادورو  نيكوال�س  الرئي�س  حكومة  وفــدا  اأعــلــن 
اجلــانــبــني اأحــــرزا تــقــّدم يف حمــادثــاتــهــمــا يف بــربــادو�ــس بــهــدف حــل االأزمـــة 

ال�شيا�شية يف فنزويال.
اأ�شار كال  الكاريبي،  الواقعة يف  املناق�شات يف اجلزيرة  اأيــام من  اأربعة  وبعد 
الطرفني يف بيانني منف�شلني اإىل اأن املفاو�شات تتوا�شل، من دون حتديد 

ما اإذا كانت جل�شة التفاو�س احلالية قد انتهت.
التي جتري  املناق�شات  �شّرّية م�شمون هذه  ُيبقيا على  ان  الطرفان  وتعّهد 
بو�شاطة الرنوج.ويف وقت �شابق اخلمي�س، اأعلنت وزارة اخلارجية الرنوجية 
اأيار-مايو  يف  اأو�شلو”  يف  بــداأت  التي  املفاو�شات  “يوا�شالن  اجلانبني  اأن 
على  ن�شدد  “نحن  بــيــان  يف  الــرنوجــيــة  الــــوزارة  “بن�شاط«.وقالت  املــا�ــشــي 
�شرورة اأن يتوخى االأطراف اأق�شى درجات احلذر يف تعليقاتهما وبياناتهما 

ب�شاأن” املفاو�شات “وفقا للقواعد املقررة«.
الذي  الوفد  رئي�س  رودريغيز،  خورخي  الفنزويلي  االت�شاالت  وزيــر  وكتب 
اأر�ــشــلــه مـــــادورو عــلــى حــ�ــشــابــه يف 
احلـــــــــوارات،  “ُنوا�شل  تــــويــــرت 
ونوؤّكد احرتامنا الكامل للقواعد 
اىل  اجلــمــيــع  داعـــيـــا  املقررة”، 
التفاو�شّي  اجلهد  هــذا  “حماية 

بني الفنزويلّيني«.
�شتالني  النائب  كتب  جهته  مــن 
غــونــزالــيــ�ــس، ممثل املــعــار�ــشــة يف 
“نحن  تـــويـــرت  املــنــاقــ�ــشــات عــلــى 
نـــوؤيـــد ر�ــشــالــة حــكــومــة الــــرنوج. 
نوا�شل التقّدم للبحث عن خامتة 
ملعاناة �شعبنا والختيار م�شتقبلنا 

بحّرية«.وميثل غونزالي�س يف هذه املفاو�شات زعيم املعار�شة خوان غوايدو 
الثاين-يناير  كانون  يف  بالوكالة  رئي�شا  نف�شه  اأعلن  الــذي  الربملان  رئي�س 

واعرتف به نحو خم�شني بلدا على راأ�شها الواليات املتحدة.
يجب  يف بيانها، اأكدت وزارة اخلارجية الرنوجية اأنه “مل�شلحة املفاو�شات”، 
اأن يكون لدى الطرفني “املجال الالزم للتقدم يف جو بناء”، م�شددة على اأن 

“�شرية العملية يجب اأن حترتم من قبل اجلميع«.
وتوّعد االحتاد االأوروبي الداعم لزعيم املعار�شة الفنزويلية خوان غوايدو، 
الثالثاء بفر�س عقوبات جديدة على �شلطات مادورو اإذا مل توؤّد املفاو�شات 

احلالية اإىل “نتيجة ملمو�شة«.
راأى فيه رغبة يف  الذي  التدخل الذي رف�شه مــادورو  ورحب غوايدو بهذا 
“عرقلة” املحادثات التي تهدف اإىل التو�شل اإىل ت�شوية �شلمية وتفاو�شية 

لالأزمة.
اأو�شلو،  يف  اأيار-مايو  منت�شف  يف  عقد  اأول  ولقاء  متهيدية  ات�شاالت  وبعد 
متوز-يوليو.وتوؤكد  مــن  الــثــامــن  يف  بــاربــادو�ــس  يف  املــحــادثــات  ا�ــشــتــوؤنــفــت 
ال�شلطة  مــادورو من  اإىل رحيل  التو�شل  هو  املفاو�شات  اأن هدف  املعار�شة 

وهي  جــديــدة.  انتخابات  واإجـــراء 
الــــواليــــة اجلــــديــــدة التي  تــعــتــرب 
كانون  يف  الت�شايف  الرئي�س  بداأها 
الثاين-يناير املا�شي غري �شرعية 
الأنـــــهـــــا جنـــمـــت عـــــن انـــتـــخـــابـــات 
تــزويــر. عمليات  �شهدت  رئا�شية 
نــيــكــوال�ــس مـــــادورو يرف�س  لــكــن 
ب�شكل قاطع اال�شتقالة. وهو يرى 
الفنزويليني  بني  االنتخابات  اأن 
“تعاي�س  اإىل  تــفــ�ــشــي  اأن  يــجــب 
التي  ال�شلطة  بني  دميوقراطي” 

يقودها واملعار�شة.

»حمى ال�سنك« حت�سد 500 
�سحية بالفلبني يف �ستة اأ�سهر

•• مانيال-وام:

 500 نحو  ان  امــ�ــس  دوكـــي،  فران�شي�شكو  الفلبيني  ال�شحة  وزيـــر  ك�شف 
�شخ�س لقوا حتفهم ب�شبب اإ�شابتهم بحمى ال�شنك، يف الن�شف االأول من 
العام اجلاري، و�شط ارتفاع حاد يف حاالت االإ�شابة باملر�س.و�شجلت وزارة 
ال�شنك خالل  اإ�شابة بحمى  اآالف و630 حالة   106 الفلبينية  ال�شحة 
الفرتة من يناير اإىل 29 يونيو 2019 وميثل هذا الرقم ارتفاعا بن�شبة 
اإ�شابة  564 حالة  و  األفا   57 املا�شي حيث مت ت�شجيل  العام  %85 عن 

خالل الفرتة نف�شها.

ارتفاع ح�سيلة �سحايا حريق ا�ستوديو 
الر�سوم املتحركة باليابان اإىل 33 قتيال

•• طوكيو-وام:

ارتفعت ح�شيلة �شحايا احلريق الذي �شب با�شتديو الأفالم الر�شوم املتحركة 
مبدينة كيوتو غربي اليابان اإىل 33 قتيال.وكانت ح�شيلة �شابقة اأعلنت عنها 
فرق االإطفاء ، يف وقت �شابق اأفادت ب�شقوط 24 قتيال واإ�شابة اآخرين بجروح 
بع�شها خطري.واأكد م�شوؤولون باإدارة االإطفاء اليابانية اأن 36 �شخ�شا اآخرين 
اأ�شيبوا يف احلادث، اإذ كان هناك قرابة 70 �شخ�شا يعملون داخل املبنى عندما 
من  االأربعينيات  ،يف  به  م�شتبها  اعتقلت  اإنها  ال�شرطة  احلريق.واعلنت  اندلع 
عمره ، يعتقد اأنه م�شوؤول عن احلريق..فيما قال �شهود عيان اإنهم راأوا امل�شتبه 
النريان،واأنهم  ا�شتعال  قبل  املبنى  داخــل  لال�شتعال  قابال  �شائال  ي�شكب  وهو 

�شمعوا الرجل ي�شيح بكلمة “املوت” باللغة اليابانية. 

تقدم يف حمادثات احلكومة واملعار�سة الفنزويلية   

•• القد�س املحتلة-رويرتز:

يدخل بنيامني نتنياهو التاريخ مطلع االأ�شبوع القادم 
حني ي�شبح اأطول روؤ�شاء وزراء اإ�شرائيل بقاء يف املن�شب 
اإ�شرائيل  دولــة  موؤ�ش�س  جــوريــون  بــن  ديفيد  متخطيا 

�شاحب الرقم القيا�شي ال�شابق.
اليوم  يــتــ�ــشــاوى  الـــذي  لليمني،  املنتمي  الــزعــيــم  لــكــن 
اجلــمــعــة مــع بــن جـــوريـــون بــالــبــقــاء 4875 يــومــا يف 
الرقم و�شط مزيج من م�شاعر  �شي�شجل هذا  املن�شب، 
اأيلول  اإذ يواجه انتخابات يف �شبتمرب  احلما�س والقلق 
بعد ت�شويت غري حا�شم يف اأبريل ني�شان وق�شية ف�شاد 

حمتملة.
وعــنــدمــا �ــشــئــل عــن هـــذه الــعــالمــة الــفــارقــة يف حياته 
ال�شيا�شية خالل موؤمتر نظمته �شحيفة اإ�شرائيل اليوم 
وح�شره مبعوثون اأمريكيون قال نتنياهو مازحا “من 

يقوم بالعد؟«.
التي  القوية  التاأييد  معدالت  على  بناء  عليه  وللحكم 
يــتــمــتــع بــهــا فــــاإن نــتــنــيــاهــو )69 عـــامـــا( قـــد حــقــق ما 
مقبول  اقت�شادي  اأداء  وهو  االإ�شرائيليون  اإليه  ي�شبو 
اأمني ن�شبي رغم انهيار جهود �شنع ال�شالم  وا�شتقرار 
مع الفل�شطينيني وكذلك جبهات قابلة لال�شتعال مع 

�شوريا ولبنان.
�شد  لليمني  مت�شاعدة  ت�شريحات  حملة  الرجل  وقاد 
ال�شيا�شيني  مناف�شيه  عــلــى  وتــغــلــب  الــعــربــيــة  االأقــلــيــة 

املحتملني باتباع االأ�شلوب ال�شهري “فرق ت�شد«.
 1996 عام  يف  للوزراء  رئي�س  اأ�شغر  نتنياهو  واأ�شبح 
 .1999 انــتــخــابــات  هــزميــتــه يف  حــتــى  باملن�شب  وظـــل 
وعندما اأعيد انتخابه يف عام 2009 متكن من البقاء 

يف املن�شب بعد انتخابات 2013 و2015.
لكن ويف حتول مفاجئ، ف�شل نتنياهو يف ت�شكيل ائتالف 
قبل  باالنتخابات  الــفــوز  اإعــالنــه  بعد  جــديــد  حكومي 

حلكومة  كرئي�س  حاليا  املن�شب  ويتوىل  اأ�شهر،  ثالثة 
ت�شريف اأعمال.

ويعني ذلك اإجراء انتخابات جديدة يف �شبتمرب اأيلول 
اإذا  اأ�ــشــابــيــع مــن قـــرار متوقع لــالدعــاء بــ�ــشــاأن مــا  قبل 
تتعلق  ق�شايا  ثــالث  يف  لنتنياهو  اتهاما  �شيوجه  كــان 
مبمار�شات ف�شاد ي�شفها باأنها حملة ا�شطهاد �شيا�شي.

 املهارة ال�سيا�سية
�شجل نتنياهو �شل�شلة من االأهداف ال�شيا�شية الكبرية 
مبــ�ــشــاعــدة الــرئــيــ�ــس االأمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب وهي 
الإ�شرائيل،  عــا�ــشــمــة  بــالــقــد�ــس  االأمــريــكــي  االعـــــرتاف 
اجلوالن  مرتفعات  على  اإ�شرائيل  ب�شيادة  واالعـــرتاف 

املحتلة، وكذلك ان�شحاب وا�شنطن من االتفاق النووي 
املربم بني القوى العاملية واإيران يف عام 2015.

يفتخرون  قــالئــل  زعــمــاء  اأحـــد  نتنياهو  يــكــون  ورمبـــا 
بــاحلــفــاظ عــلــى عــالقــات وطــيــدة مــع كــل مــن ترامب 

والرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني.
الغربية  ال�شفة  يف  الــيــهــود  امل�شتوطنني  ُي�شعد  وممــا 
املحتلة، اأن نتنياهو نحى الفل�شطينيني جانبا وتوا�شل 
مــع الــزعــمــاء الــعــرب الــذيــن يــ�ــشــاركــونــه املــخــاوف من 

اإيران.
لــكــن املــعــار�ــشــة املــنــتــمــيــة لــيــ�ــشــار الــو�ــشــط وكــثــريا من 
اأ�شدقائه االأجانب ي�شعرون يف املقابل بقلق من اأن يكون 
الدولتني  اتفاق بحل  اأ�شاع فر�شة الإبــرام  نتنياهو قد 

يف  الدميقراطية  واالأ�ش�س  اليهودية  االأغلبية  يحمي 
بالده.

اإمكانية  اإنه رغم  وقال املوؤرخ االإ�شرائيلي توم �شيجيف 
النظر اإىل طول بقاء نتنياهو يف احلكم على اأنه ق�شة 
قاد  باأنه  اأكــرث  نتذكره  ...اأن  اأي�شا  املمكن  “من  جنــاح 
القمع  مــن  املــزيــد  ممار�شة  نحو  الطريق  يف  اإ�شرائيل 

�شد الفل�شطينيني«.
الذي  املحنك،  نتنياهو  مبعوث  جولد  دوري  وو�ــشــف 
رئي�س  الــعــامــة،  لل�شوؤون  القد�س  مــركــز  حاليا  يــراأ�ــس 
باأنه  املتحدة  الــواليــات  تعليمه يف  تلقى  الــذي  الـــوزراء 
من  عانى  الــذي  نتنياهو  بنزيون  الــراحــل  باأبيه  تــاأثــر 

اال�شطهاد يف حماكم التفتي�س باإ�شبانيا.
يرى  اأنــه  “اعتقد  نتنياهو  اإرث  ملخ�شا  جولد  وقــال 
نطاق  يف  �شيء  اأي  ميكن،  مــا  كــل  يفعل  �شخ�شا  نف�شه 

�شلطته حلماية �شعبه من اأي كارثة يف امل�شتقبل«.
و�شملت ا�شرتاتيجية نتنياهو ال�شيا�شية تقليد ترامب 
التوا�شل  و�ـــشـــائـــل  عـــرب  عــنــيــفــة  هــجــمــات  تــوجــيــه  يف 
انق�شامات  وجـــود  عك�شت  مناف�شيه  �شد  االجــتــمــاعــي 

عميقة داخل املجتمع االإ�شرائيلي.
وزير  من�شب  نتنياهو  �شغل  جــوريــون  بن  �شاأن  و�شاأنه 
الـــدفـــاع مــرتــني وعــــزز اجلــيــ�ــس يف اإطـــــار انـــعـــدام ثقة 
اإ�ــشــرائــيــل يف جــريانــهــا واعــتــمــاد عقيدة االعــتــمــاد على 

الذات.لكن هناك اختالف كبري بني الزعيمني.
فــقــد تــنــحــى بــن جـــوريـــون، قــ�ــشــري الــقــامــة املـــولـــود يف 
بولندا، عن رئا�شة الوزراء يف عام 1963 وهو يف �شن 
�شغري  منزل  يف  لالإقامة  وانتقل  وال�شبعني  ال�شاد�شة 

بال�شحراء.
االجنليزية  يتحدث  الــذي  نتنياهو،  يوؤيد  املقابل  ويف 
بطالقة ويحر�س على االحتفاظ باأناقته اأمام كامريات 
يف  ويعي�س  ال�شيجار  ويع�شق  احلــرة  التلفزيون،ال�شوق 

فيال على �شاطئ البحر.

•• وا�سنطن-وكاالت:

يف مناورة جديدة الإيران لتخفيف وطاأة العقوبات االأمريكية، اقرتحت 
طهران الت�شديق على بروتوكول يت�شمن عمليات تفتي�س اأكرث متحي�شاً 
لربناجمها النووي، اإذا تخليت الواليات املتحدة عن العقوبات االقت�شادية 

التي تفر�شها عليها، يف خطوة �شككت وا�شنطن يف جدواها.
االأمم  مفت�شي  مينح  الــذي  االإ�شايف”،  “الربوتوكول  على  الــفــور  على 
املتحدة اإمكانية التحقق على نطاق وا�شع من �شلمية برناجمها النووي، 
مقابل الرفع الدائم للعقوبات االقت�شادية االأمريكية املفرو�شه عليها«.

بروتوكول اإ�سايف 
االأمريكي  الرئي�س  اأراد  “اإذا  ال�شحيفة:  تقرير  وفــق  ظــريــف،  وقـــال 

دونالد ترمب، املزيد مقابل املزيد.. بو�شعنا اأن ن�شادق على الربوتوكول 
اأنه  اأن يرفع العقوبات التي فر�شها«. واأو�شح ظريف،  االإ�شايف، وميكنه 
يفرت�س مبوجب االتفاق النووي املوقع يف 2015، اأن ي�شادق الربملان 
االإيراين يف 2023، على “بروتوكول اإ�شايف” للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، مينح مفت�شي االأمم املتحدة املزيد من ال�شبل للتحقق من �شلمية 
على  املفرو�شة  العقوبات  اأي�شاً  وا�شنطن  رفعت  اإذا  الــنــووي،  برناجمنا 
اإيــران تطبق الربوتوكول بالفعل، وبالتايل مل يت�شح ما  اإيــران«. ولكن 
هو التنازل الذي يقدمه ظريف يف هذا املقرتح. ومع ذلك، اأ�شر ظريف 
بح�شب تقرير ال�شحيفة.ومل ترد  على اأن مقرتحه “خطوة جوهرية”، 
لكن موقفها  اقــرتاح ظريف،  على  االآن  اإىل  االأمريكية  وزارة اخلارجية 
من  تتاألف  النطاق  وا�شعة  بقائمة  بالوفاء  اإيــران  مطالبة  هو  الر�شمي 

12 �شرطاً، مبا يف ذلك احلد من تورطها يف النزاعات االإقليمية، مقابل 
تخفيف العقوبات. ولكن اإيران رف�شت تلك املطالب.

تخفيف العقوبات  
ومن جهته، عرب م�شوؤول اأمريكي عن ت�شككه يف االأمر، وقال اإن “اإيران 
يف  يذكر  �شيء  اأي  تقدمي  دون  للعقوبات  تخفيف  على  للح�شول  ت�شعى 

وفق ما نقلت قناة العربية، اليوم اجلمعة.  املقابل”. 
باأكملها  “مناوراتهم  اإن  ا�شمه،  ذكــر  عــدم  طلب  الـــذي  املــ�ــشــوؤول،  وقـــال 
فيما  للعقوبات،  ممكن  تخفيف  اأي  على  للح�شول  حماولة  جمــرد  هي 

يحتفظون بقدرتهم على امتالك �شالح نووي يف امل�شتقبل«. 
وا�سنطن ت�سكك 

على  �شغرية”  خــطــوة  تظهر  اأن  حتـــاول  “اإيران  اأن  املــ�ــشــوؤول،  واأ�ــشــاف 

تخ�شيب  يوقف  لن  االإيـــراين  املقرتح  اأن  اإىل  م�شرياً  كبري،  تنازل  اأنها 
اليمن  اإيـــران لوكالئها يف  دعــم  اأي �شيء جتــاه  ولــن يفعل  الــيــورانــيــوم، 

والعراق و�شوريا ولبنان«.
ويــزيــد الــربوتــوكــول االإ�ــشــايف، املــوقــع عــام 1993، مــن قـــدرة الوكالة 
عرب  النووية  املن�شاآت  �شلمية  من  التحقق  على  الذرية  للطاقة  الدولية 

عمليات للتفتي�س وو�شائل اأخرى.
الدول  مع   2015 عــام  اإيــران  اأبرمته  الــذي  النووي  االتفاق  ومبوجب 
اأي�شاً  طــهــران  على  فــاإن  املا�شي،  الــعــام  تــرامــب  منه  وان�شحب  الــكــربى، 
ال�شعي للت�شديق على الربوتوكول االإ�شايف، بعد ثمانية اأعوام من توقيع 
االتفاق النووي، يف الوقت نف�شه الذي تلتزم فيه الواليات املتحدة باإلغاء 

نهائي للكثري من العقوبات املفرو�شة على طهران.

اإيران تعر�س »�سفقة«.. ووا�سنطن ت�سكك 
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عربي ودويل
اإلهان عمر ع�سو الكونغر�س يف عني العا�سفة  

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

جت�شد اإلهان عمر الأن�شارها احللم االأمريكي، لكن دونالد ترامب 
واأن�شاره اأطلقوا �شل�شلة من الت�شريحات املثرية للجدل ب�شاأن هذه 
اأنها  الكونغر�س معتربين  يف  اأ�شبحت ع�شواً  التي  الالجئة  املــراأة 
متطرفة خطرية.جاءت اإلهان عمر امل�شلمة ال�شومالية املولد، اإىل 
ال�شعود  من  متكنت  لكنها  طفلة،  كانت  عندما  املتحدة  الــواليــات 

والفوز مبقعد يف الكونغر�س االأمريكي.
حمتدم  نقا�س  قلب  يف  الدميوقراطي  النائب  اأ�شبحت  واخلمي�س 
اأن�شار ترامب يف  حول العن�شرية والقيم االأمريكية بعد اأن هتف 

جتمع انتخابي ح�شره الرئي�س “اأعيدوها اإىل بالدها«.

واإلهان هي من بني اأربع اأع�شاء دميوقراطيات يف الكونغر�س تنتمني 
وردت  االأخــــرية.  االأيـــام  يف  تــرامــب  ا�شتهدفها  عرقية  اأقــلــيــات  اإىل 
“عن�شري”  باأنه  اإلهان عمر بقوة على ترامب اخلمي�س وو�شفته 
بامتياز:  اأمريكية  عمر  اإلهان  ق�شة  لكثريين  و”فا�شي«.بالن�شبة 
فهي مهاجرة قبلها جريانها بكل ترحاب، وا�شتقرت يف ميني�شوتا 
وا�شتفادت من كل الفر�س التي اأتيحت لها لت�شبح �شخ�شية بارزة 

يف ال�شيا�شة االأمريكية.
وهي اأول اأمريكية من ا�شول �شومالية تدخل ال�شيا�شة االأمريكية، 
مرة  الأول  الكونغر�س  يف  انتخبتا  م�شلمتني  امراأتني  من  وواحــدة 
اأ�شبحوا  امل�شلمني  اأن  على  موؤ�شر  يف  املتحدة،  الــواليــات  تاريخ  يف 

يكت�شبون قبوال يف املجتمع االأمريكي تدريجيا.

الثاين- ت�شرين  يف  الــنــواب  جمل�س  يف  نائبا  عمر  اإلــهــان  انتخبت 
بارتداء  لــهــا  لل�شماح  قـــواعـــده  املــجــلــ�ــس  وغــــرّي  املــا�ــشــي،  نــوفــمــرب 
ونها  يعدُّ اآخرين  املجل�س.ولكن  قاعة  يف  تواجدها  اأثناء  احلجاب 
ا�شتفزازية وخالفية نتقدت �شيا�شة احلكومة يف بالدها  �شخ�شية 
ترامب  حنق  اأثــار  ما  الهجرة،  اأو  االأو�ــشــط  لل�شرق  بالن�شبة  �شواء 

وموؤيديه.
اأثارت  �شباط/فرباير  ففي  ال�شيا�شي.  �شعودها  اجلــدل  واأحـــاط 
اإلهان )37 عاما( الغ�شب عندما املال هو وراء دعم هذا العدد من 
“االأمر كله  ال�شيا�شيني االأمريكيني الإ�شرائيل. وكتبت يف تغريدة 

يدور حول الدوالرات«.
وكان تعليقها من بني العديد من الت�شريحات التي اعتربها النقاد 

قــادة احلزبني  توبيخها من قبل  اإىل  اأدى  ما  اليهود،  اإىل  موجهة 
اجلمهوري والدميوقراطي.

واعتذرت اإلهان وقالت انها “ت�شتمع وتتعلم” من اأقرانها.
انت�شر فيديو  اأثــارت اجلــدل جمــددا عندما  التايل  ال�شهر  لكن يف 
اإ�شارة  يف  النا�س فعلوا �شيئا ما”  “بع�س  يظهرها ت�شتخدم عبارة 

اإىل هجمات 11 اأيلول-�شبتمرب.
هذه  �ــشــاأن  مــن  بالتقليل  زورا  اتهمت  اأنــهــا  عنها  املــدافــعــون  وقـــال 
االإرهابيني،  تدعم  اأنها  القول  اإىل  �شارع  ترامب  اأن  الهجمات.اإال 

وطالبها باال�شتقالة. وارتفع عدد تهديدات القتل املوجهة اإليها.
وقالت اإلهان عمر يف ني�شان-ابريل “اق�شمت على �شيانة الد�شتور. 

اأنا اأمريكية مثل كل اأمريكي اآخر«.

•• ا�سطنبول-وكاالت:

الالجئني  م�شتقبل  “ما  بــعــنــوان 
يا�شني  كتب  ال�شوريني يف تركيا؟” 
يــــــــورداكــــــــول، �ـــشـــحـــفـــي مـــقـــيـــم يف 
نيويورك  �شحيفة  يف  ا�ــشــطــنــبــول، 
تــاميــز عـــن مــوجــة عــنــ�ــشــريــة �شد 

ال�شوريني يف تلك البالد. 
والــــتــــقــــى يـــــــورداكـــــــوال بــــعــــدد من 
ال�شوريني املقيمني يف تركيا، وبع�س 
خــرباء االجتماع. ومــن هــوؤالء كان 
�ــشــوري يعمل طباخاً  زيـــدان،  ولــيــد 
املــزدحــم يف منطقة  بــازار مالطا  يف 
الذهبي  القرن  القريبة من  الفاحت 
زيــــدان،  اأن  وتــبــني  اإ�ــشــطــنــبــول.  يف 
الذي كان يدير مطعماً يف �شاحية 
فقد  دمــ�ــشــق،  يف  ال�شرقية  الــغــوطــة 
نفذه  قــ�ــشــف  يف  ومــطــعــمــه  بــيــتــه 
اجلـــيـــ�ـــس الــــ�ــــشــــوري. وبـــعـــدمـــا جنا 
زيدان من هجوم بغاز ال�شارين على 
الغوطة ال�شرقية يف اأغ�شط�س )اآب( 

2013، جلاأ اإىل تركيا. 
ويــاأمــل زيـــدان بـــاأن يــوا�ــشــل  حياته 
ويتحدث  اإ�ــشــطــنــبــول.  يف  وعــمــلــه 
الرتكية،  الـــيـــوم  الــثــالثــة  اأطــفــالــه 
ويدر�شون يف مدر�شة حملية، وقال 
عن  �ــشــيــئــاً  يـــتـــذكـــرون  عــــــادوا  “ما 

�شوريا«. 
قرابة  لــوجــود  املــقــال  كــاتــب  ويلفت 
تركيا،  يف  �ـــشـــوري  مـــاليـــني   3.6
منهم  األـــف   100 حـــوايل  ويعي�س 

يف خمــيــمــات قــريــبــة مـــن احلــــدود 
يقيم  فيما  – الــ�ــشــوريــة،  الــرتكــيــة 
ويعي�س  وبلدات.  مدن  يف  معظمهم 
حـــــوايل نــ�ــشــف مــلــيــون �ـــشـــوري يف 

اإ�شطنبول. 

مناف�سة ومزايا
ولــكــن كــمــا يــلــفــت الــكــاتــب، يواجه 
االقـــتـــ�ـــشـــاد الـــرتكـــي حـــالـــة ركــــود، 
 .13% الـــبـــطـــالـــة  نــ�ــشــبــة  وبـــلـــغـــت 
ويــــرى عـــدد مــتــزايــد مــن االأتــــراك 
�شغوط  مــــن  تــــعــــاين  مـــنـــاطـــق  يف 
اجتماعية واقت�شادية، اأن الالجئني 
يــنــافــ�ــشــونــهــم عــلــى وظــائــفــهــم، واأن 

اإ�شافية.  مزايا  متنحهم  احلكومة 
وك�شفت درا�شة اأجرتها جامعة ها�س 
قادر يف اإ�شطنبول اأن %67،7 من 
عن  را�شني  “غري  كانوا  امل�شاركني 
يف  ال�شوريني”  الــالجــئــني  وجــــود 

تركيا. 
يتحول  ال�شخط  اأن  الكاتب  ويــرى 
اأحــيــانــاً اإىل عــنــف. فــقــد حــطــم، يف 
يـــونـــيـــو)حـــزيـــران(، جمــمــوعــة من 
الــ�ــشــبــاب االأتــــــراك واجـــهـــات حمال 
�شورية، بعدما انت�شرت �شائعات باأن 
تركية  بفتاة  حتر�س  �ــشــوريــاً  الجــئــاً 
ها�شتاغات  وانت�شرت  اإ�شطنبول.  يف 
اأريد  “ال  مثل:  لل�شوريني  معادية 

ال�شوريني يف بلدي” واأعيد تداولها 
االجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  على 
للتعاطف  اآخــــــــــــرون  دعـــــــا  فـــيـــمـــا 

والت�شامن مع الالجئني. 

�سرر بالغ
اإىل ذلك، اأوقفت احلكومة الرتكية، 
ت�شجيل  املــــا�ــــشــــي،  االأ�ـــــشـــــبـــــوع  يف 
يف  ال�شوريني  الالجئني  مــن  مزيد 
اإ�شطنبول، من اأجل الت�شدي مل�شكلة 

الهجرة غري النظامية يف املدينة. 
اإمـــــام اأوغـــلـــو، يف لقاء  اأكـــــرم  وقــــال 
رئي�شاً  انــتــخــابــه  بــعــد  تــلــفــزيــوين 
“اللجوء  اإن  اإ�ــشــطــنــبــول  لــبــلــديــة 

بع�س  يف  الـــ�ـــشـــرر  بـــالـــغـــة  قــ�ــشــيــة 
االأحياء”. ويعتقد عدد من االأتراك 
هاماً  دوراً  لعبت  اللجوء  م�شاألة  اأن 
يف م�شاعدة اإمام اأوغلو على الفوز يف 

انتخابات اإ�شطنبول. 
اجلمهوري،  ال�شعب  حــزب  وانــتــقــد 
اأوغلو، مراراً  اإمــام  له  ينتمي  الــذي 
�شيا�شة الرئي�س الرتكي رجب طيب 
الالجئني  اأن  وزعـــم  �ــشــوريــا،  ب�شاأن 
ال�شوريني ي�شكلون عبئاً على البنية 
واالقت�شادية،  االجتماعية  التحتية 

ويجب اأن يعودوا اإىل وطنهم. 
وحزبه  اأردوغــــــــــان  بــــــداأ  ذلـــــك  اإيل 
ال�شتياء  اال�ــشــتــجــابــة  يف   AKP

مــتــ�ــشــاعــد �ــشــد الـــالجـــئـــني. ولـــذا 
املا�شي،  االأ�شبوع  يف  اأردوغــــان،  قــال 
اأن�شطة  يف  تــورطــوا  مــن  جميع  اإن 
واأن  ـــون،  يـــرحـــل �ـــشـــوف  اإجــــرامــــيــــة 
الالجئني مطالبني بدفع جزء من 

تكلفة رعايتهم ال�شحية. 

متا�سك اجتماعي
ويــ�ــشــتــبــعــد الــكــاتــب احــتــمــال عودة 
اأكـــــــرث مــــن ثــــالثــــة مـــلـــيـــون الجـــئ 
امل�شتقبل  يف  �شوريا  اإىل  تركيا  مــن 
الــ�ــشــنــوات ال�شبع  املــنــظــور. وخـــالل 
مـــعـــاجلـــة معظم  االأخــــــــــرية، متــــت 
�شوؤون الالجئني ال�شوريني من قبل 

تخطيطاً  ولكن  الرتكية،  احلكومة 
م�شاركة  يــتــطــلــب  االأمـــــــد  طـــويـــل 
بـــلـــديـــات مــــدن وبــــلــــدات تــركــيــة يف 
عملية بناء متا�شك اجتماعي. ولن 
يتحقق ذلك ما مل تتعامل �شلطات 
هذه  مع  الرتكية  واحلكومة  بلدية 
مع  حزبي،  ال  منطلق  من  الق�شية 

التخطيط �شوياً للم�شتقبل. 
اأكرب  اإ�شطنبول،  اأن  الكاتب  ويــرى 
الأن  واأهــمــهــا، حتتاج  الرتكية  املــدن 
يريد  وفيما  الآخــريــن.  قــدوة  تكون 
اجلديد،  ا�شطنبول  بــلــديــة  رئــيــ�ــس 
كحزبه، عودة ال�شوريني اإىل وطنهم، 
تعهد مب�شاعدة الالجئني، وخا�شة 

اإمام  الن�شاء واالأطــفــال. ومل يطرح 
ولكنه  مف�شلة،  خــطــة  بــعــد  اأوغــلــو 
تعهد باإن�شاء وحدة لتن�شيق اجلهود 
املـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــالجــــئــــني، وحتـــــدث 
عـــن مــعــاجلــة مــ�ــشــكــلــة الــتــ�ــشــول يف 
ال�شوارع، ومزاعم زواج الق�شر لدى 

الالجئني. 

حتديات الهجرة
معظم  لـــتـــعـــلـــم  الــــكــــاتــــب  ويـــ�ـــشـــري 
ويقول  الــرتكــيــة،  اللغة  ال�شوريني 
بلدية  رئي�س  على  ينبغي  فيما  باأنه 
ل�شكاوى  اال�ـــشـــتـــمـــاع  اإ�ـــشـــطـــنـــبـــول 
االأتــــــــــــــــراك، يــــفــــرت�ــــس بــــــه دعــــــوة 
ب�شاأن  اآرائــــهــــم  ــــــداء  الإب الــالجــئــني 
مــعــاجلــة حتـــديـــات الـــهـــجـــرة. ومن 
على  البلدية  ي�شاعد  اأن  هــذا  �ــشــاأن 
بدءاً  مالءمة،  اأكرث  م�شاريع  اإن�شاء 
خلدمات  مهني  تدريب  دورات  من 

الدعم النف�شي. 
الالجئني  اأن  الـــكـــاتـــب  يــــرى  كــمــا 
�شيتاأقلمون مع منط احلياة الرتكية 
باأنهم  اإذا ما �شعروا  اأكــرب،  ب�شال�شة 
اأ�ــشــحــاب مــ�ــشــالــح، عــو�ــشــاً عـــن اأن 

يكونوا غرباء وتابعني. 
الكاتب،  حــ�ــشــب  اإلــــيــــه،  ويـــ�ـــشـــاف 
توترات  اإ�ــشــطــنــبــول  مــديــنــة  تعك�س 
تركيا.  يف  منتظرة  �شعبة  وخيارات 
واإن االإخفاق يف التحرك االآن يهدد 
بتهمي�س جمتمع الالجئني وتعميق 

�شكاوى املجتمع امل�شيف. 

يرى االأتراك اأنهم يناف�سونهم على وظائفهم

مـــا م�ستقبـــل الالجـــئني ال�ســـوريني يف تركـــيا؟

ما هي خماطر الفرتة النتقالية يف ال�سودان؟ 

بومبيو: معاملة ال�سني لالإيغور »و�سمة القرن« 

•• القاهرة-رويرتز:

ال�شودان  يف  احلــاكــم  الع�شكري  املجل�س  وقــع 
واملعار�شة  االحـــتـــجـــاج  جلــمــاعــات  وحتـــالـــف 
مدتها  انتقالية  فــرتة  ب�شاأن  �شيا�شيا  اتفاقا 

ثالث �شنوات ت�شبق اإجراء انتخابات.
لكن التقدم �شوب اتفاق نهائي ات�شم بالبطء 
و�شابه العنف مما اأثار ال�شكوك يف حتقيق اآمال 

املعار�شة يف حكم مدين ونظام دميقراطي.

كيف و�سلنا اإىل هنا؟
ال�شودان  اجتاحت  االأول  كــانــون  دي�شمرب  يف 
اقت�شادية،  اأزمــــة  فيها  ت�شببت  احــتــجــاجــات 
عمر  الرئي�س  حكم  باإنهاء  املحتجون  وطالب 

الب�شري الذي ا�شتمر 30 عاما.
اأطاح  ني�شان  اأبــريــل  مــن  ع�شر  احلــــادي  ويف 
اجلــيــ�ــس بــالــبــ�ــشــري ثـــم األـــقـــى الــقــبــ�ــس عليه 
لكن  انتقايل،  ع�شكري  جمل�س  ت�شكيل  معلنا 
االحتجاجات ا�شتمرت وطالب املحتجون باأن 

يقود املدنيون الفرتة االنتقالية.
اإعالن  وبداأ املجل�س الع�شكري وحتالف قوى 
احلرية والتغيري حمادثات �شرعان ما و�شلت 
اإىل طريق م�شدود ب�شبب اخلالف على ت�شكيل 

جمل�س �شيادي يدير الفرتة االنتقالية.
الثالث من يونيو حزيران حتركت  ويف فجر 
اإن قوات  �ــشــهــود  قـــال  الــتــي  االأمـــــن -  قــــوات 
الدعم ال�شريع كانت تقودها - لف�س اعت�شام 
للمحتجني خارج مقر القيادة العامة للقوات 
امل�شلحة يف اخلرطوم. وقال اأطباء مرتبطون 
ف�شي  يف  قتلوا  �شخ�شا   128 اإن  باملعار�شة 
االعت�شام ويف اأعمال العنف التي تلته. واأكدت 

احلكومة مقتل 61 �شخ�شا.

عدة  بعد  ا�شتوؤنفت  ثــم  املــفــاو�ــشــات  وانــهــارت 
اأفريقية  بقيادة  و�شطاء  �شغط  حتت  اأ�شابيع 
وكــذلــك بــعــد احــتــجــاجــات حــا�ــشــدة يـــوم 30 
يونيو حزيران. واأعلن اتفاق لتقا�شم ال�شلطة 

يف اخلام�س من يوليو متوز.

من هم الفاعلون الرئي�سيون؟
اأع�شاء  �شبعة  من  الع�شكري  املجل�س  يتكون 
بقيادة الفريق اأول ركن عبد الفتاح الربهان. 
ومع ذلك فاإن اأبرز اأع�شائه هو نائبه الفريق 
اأي�شا  يــقــود  الـــذي  دقــلــو  اأول حممد حــمــدان 

قوات الدعم ال�شريع وامل�شهور بحميدتي.
القوى  الرئي�شية لتحالف  املكونات  ومن بني 
حـــزب االأمــــة الـــذي يــتــزعــمــه رئــيــ�ــس الــــوزراء 
ال�شابق ال�شادق املهدي وثالث من اجلماعات 

املتمردة اخلم�س يف ال�شودان.

ما هي اخلطوات التالية؟
د�شتورية  وثيقة  اجلــانــبــان  يــوقــع  اأن  يتبقى 

متممة لالتفاق ال�شيا�شي.
و�شيف�شي ذلك اإىل ت�شكيل الهيئات االنتقالية 
�شي�شم  الـــذي  ال�شيادي  املجل�س  بينها  ومــن 
الع�شكري  املجل�س  يختارهم  �شباط  خم�شة 
وخــمــ�ــشــة مــدنــيــني يــخــتــارهــم حتـــالـــف قوى 
يتفق  اآخــر  ومدنيا  والتغيري  احلــريــة  اإعـــالن 

عليه الطرفان.

ما الذي عطل االتفاق؟
كــــان مــزمــعــا تــوقــيــع االتـــفـــاق بــعــد اأيـــــام من 
اإعالنه لكن ال�شكوك اأحاطت به عندما طالب 

املجل�س الع�شكري بح�شانة ق�شائية.
الق�شائية  للح�شانة  قوية  معار�شة  وهناك 

مـــن جـــانـــب حـــركـــة االحـــتـــجـــاج الـــتـــي ت�شعر 
بالقلق اأ�شال اإزاء كيفية �شمان اإجراء حتقيق 
بينما  العنف  اأعــمــال  يف  اجلي�س  مــع  م�شتقل 

ي�شتمر يف ال�شلطة.
لتكرمي  جتمعات  تنظيم  املحتجون  ويوا�شل 
من قتلوا منذ بدء االحتجاجات يف دي�شمرب 
امل�شوؤولني  االأول ويطالبون مبحا�شبة  كانون 

عن قتلهم.
ورفـــ�ـــس بــعــ�ــس االأعـــ�ـــشـــاء فـــى حتــالــف قوى 
اإعالن احلرية والتغيري االتفاق قائلني اإنه ال 

يحقق توقعات املحتجني.
ال�شودانية  االأمــن  قــوات  تــرى  اأعــم،  وب�شورة 

حماية  وتريد  للبالد  الطبيعي  احلاكم  اأنها 
م�شاحلها االقت�شادية الوا�شعة.

وقــــال جمــــدي اجلـــــزويل الــبــاحــث يف معهد 
ريفت فايل اإن�شتيتيوت “ميلهم الطبيعي هو 
الكلمة  لهم  تبقى  واأن  �شئ...  اأي  ي�شلموا  اأال 
اأمــور الدولة - وهو نف�س  االأخــرية يف جميع 
الب�شري  قــائــمــا يف ظـــل  كــــان  الـــــذي  الــو�ــشــع 

جوهريا«.
واأ�شاف “تغيري هذا الو�شع مهمة �شخمة«.

ما هي املخاطر؟
املدنية  ال�شراعات  مــن  حديث  تــاريــخ  هناك 

الــغــرب وجنوب  دارفــــور يف  بينها  مــنــاطــق  يف 
كردفان والنيل ااالأزرق يف اجلنوب.

ت�شتـعـــــل من  اأن  ال�شـــــراعات ميكــــــن   وهــــذه 
جديد اإذا ا�شتمر اال�شطراب ال�شيا�شي.

املدنيني  مـــعـــانـــاة  تـــزيـــد  اأن  املـــمـــكـــن  ومـــــن 
يف  بالفعـــــل  يعي�شــــــون  الـــــذين  ال�شودانيني 

ظل اأزمة اقت�شـــــادية ميكــــــن اأن ت�شـــــتد.
فاإن  املــتــحــدة  االأمــــــــــــــم  لتقـــــديرات  ووفقـــــا 
البالغ  ال�شكـــــان  بني  من  مــــــاليني  خم�شـــة 
اإىل  يــحــتــاجــون  ن�شمة  مــلــيــون   44 عــددهــم 
مــلــيــوين م�شرد  هــنــاك  اأن  كــمــا  املــ�ــشــاعــدات، 

تقريبا.

•• وا�سنطن-رويرتز:

معاملة  بومبيو  مايك  االأمــريــكــي  اخلارجية  وزيــر  و�شف 
ال�شني الأقلية االإيغور امل�شلمة باأنها “و�شمة القرن” واتهم 
بكني بال�شغط على الدول كي ال حت�شر موؤمترا ت�شت�شيفه 

الواليات املتحدة عن احلريات الدينية.
الــدويل الذي  املــوؤمتــر  وقــال بومبيو يف اليوم االأخــري من 
اأزمات  اأ�شواأ  “ال�شني مرتع واحدة من  وا�شنطن  انعقد يف 
حــقــوق االإنـــ�ـــشـــان يف وقــتــنــا احلــا�ــشــر. اإنـــهـــا بــحــق و�شمة 

القرن«.
واأ�شاف اأن م�شوؤويل احلكومة ال�شينية �شعوا الإثناء الدول 
اأيام  ا�شت�شافه على مدى ثالثة  الذي  املوؤمتر  عن ح�شور 

وح�شرته 106 دول.
العقيدة  حــريــة  �ــشــمــان  مــع  يتما�شى  هـــذا  “هل  وتــ�ــشــاءل 

الدينية املذكور ن�شا يف د�شتور ال�شني؟«.
الرئي�س  لــقــاء  مــن  يـــوم  بــعــد  بومبيو  ت�شريحات  وجــــاءت 
االأمــريــكــي دونــالــد تــرامــب يف البيت االأبــيــ�ــس مــع �شحايا 
الــ�ــشــني وتــركــيــا وكوريا  ا�ــشــطــهــاد ديــنــي مـــن دول مــنــهــا 

ال�شمالية واإيران وميامنار.
ورف�شت احلكومة ال�شينية  اأي تلميح باأنها تنتهك احلقوق 

الدينية وحقوق االإن�شان.
ال�شينية يف  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  كانغ  لو  وقال 
الــذي يطلقون عليه  “هذا الو�شع  اإفــادة �شحفية يف بكني 

اال�شطهاد الديني ال وجود له يف ال�شني«.

تنظـــــر  بــــاأن  املــتــحــدة  الـــواليـــات  “نطــــــــالب  ــــــــاف  ـــ ـــ واأ�ــشـــ
ولو�شـــــع  الــ�ــشــني  تنتهجها  الــتــي  الــديــنــيــة  لل�شـــــيا�شات 
عن  وبالكف  �شليمة  بنظرة  ال�شني  يف  الدينية  احلــريــات 
الدول  �ــشــوؤون  يف  للتدخل  ذريــعــة  الــديــن  ق�شية  ا�شتخدام 

االأخرى«.
وقال مايك بن�س نائب الرئي�س االأمريكي يف نف�س املوؤمتر 
مع  املتحدة  الــواليــات  جتريها  التي  التجارة  حمــادثــات  اإن 

ال�شني لن تزعزع االلتزام بحرية العقيدة.
اأنــه من  الــذي يعرف عنه مثله مثل بومبيو  واأ�شاف بن�س 
املنتقدين لل�شني “مهما تكن نتيجة مفاو�شاتنا مع بكني، 
ثقوا اأن ال�شعب االأمريكي �شيقف مت�شامنا مع اأ�شحاب كل 

العقائد يف جمهورية ال�شني ال�شعبية«.

كوري يحرق نف�سه اأمام 
ال�سفارة اليابانية يف �سيول  

 
•• �سيول-اأ ف ب:

اليابانية يف  ال�شفارة  اأمــام  نف�شه  اأحــرق  بعدما  اأم�س  كــوري جنوبي  تويف رجل 
�شيول و�شط خالفات جتارية ودبلوما�شية م�شتمرة بني �شيول وطوكيو ب�شاأن 
الثانية. العاملية  احلــرب  خالل  اليابان  فر�شته  الــذي  الق�شري  العمل  م�شاألة 
ويف اإطار تلك اخلالفات اأعلنت اليابان ال�شهر املا�شي فر�س قيود �شارمة على 
�شادرات حيوية ل�شناعة الهاتف الذكي والرقائق الرائدة يف �شيول، يف ت�شعيد 
النار داخل  اأ�شرم  للخالفات امل�شتمرة.والرجل وهو يف ال�شبعينات من العمر، 
�شيارته اأمام مبنى ال�شفارة. وتويف الحقا يف امل�شت�شفى الذي نقل اليه للعالج. 

وعرث على 20 عبوة غاز يف �شيارته، بح�شب ال�شلطات.
اإىل  اأثناء توجهه من منزله  اأحد معارفه  اإىل  الرجل قد حتدث هاتفيا  وكان 
النار”  “�شي�شرم  اإنه  ال�شخ�س  لذلك  وقال  �شباح اجلمعة،  اليابانية  ال�شفارة 
مركز  يف  �شرطة  �شابط  اأعــلــن  مــا  ح�شب  لليابان”،  “عداوته  ب�شبب  بنف�شه 

جونغنو يف طوكيو لوكالة فران�س بر�س.
وقال ال�شابط “اأبلغنا اأفراد من االأ�شرة اأي�شا اأن حماه كان من �شحايا العمل 

الق�شري الذي فر�شته اليابان خالل احلرب«.
وتزامنت احلادثة مع ا�شتدعاء وزير اخلارجية الياباين ل�شفري كوريا اجلنوبية 
اأ�شواق  ي�شرب  قد  اإنــه  املحللون  يقول  الــذي  اخلــالف  خلفية  على  طوكيو  يف 
خطوات  “اتخاذ  على  �شيول  كونو  تارو  الوزير  العامل.وح�س  يف  التكنولوجيا 
�شركات  اجلنوبية  الكورية  العليا  املحكمة  اأمـــرت  اأن  بعد  فورا”  ت�شحيحية 

يابانية ا�شتخدمت العمل الق�شري قبل عقود، بالتعوي�س لل�شحايا.
اأعقاب  يف  وقعت  اتفاقية  مبوجب  ت�شويتها  متت  الق�شية  اإن  اليابان  وتقول 

تطبيع العالقات مع كوريا اجلنوبية والتي ت�شمنت �شفقة قرو�س.
ردا  غري حمــددة  “تدابري �شرورية”  �شتتخذ  اأنها  اأي�شا من  وحــذرت طوكيو 
على ذلك.وردا على ت�شريحات كونو �شددت وزارة اخلارجية يف �شيول على اأن 
“حل  اأجل  ال�شحايا الكوريني من  “ببذل جهود لتخفيف اأمل”  تقوم طوكيو 
عن  اليابان  ت�شريحات  اإن  اجلنوبية  الكورية  الرئا�شة  حقا«.وقالت  اخلــالف 
وح�شت طوكيو على  “خاطئة”  “القانون الدويل  اأن كوريا اجلنوبية تنتهك 
“الغاء اإجراءات الت�شدير التقيدية غري املربرة ووقف الت�شريحات والتدابري 

التي من �شاأنها ت�شعيد الو�شع«.
اخلمي�س  بحلول  حتكيمي  اجتماع  اإجــراء  اجلنوبية  كوريا  من  طوكيو  طلبت 
اليابان  لدى  اجلنوبي  الكوري  ال�شفري  كونو  ا�شتدعى  امل�شاألة.واجلمعة  حلل 

وعرب له عن “االأ�شف ال�شديد” النق�شاء املهلة.
وقال كونو خالل لقاء م�شحون مع ال�شفري “نطالب ب�شدة احلكومة الكورية 

اجلنوبية باتخاذ تدابري ت�شحيحية«.
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عربي ودويل

وي�شلط  دونالد ترامب ال�شوء على 
املعار�شة،  داخـــل  االخــتــالفــات  هـــذه 
بني زعيمة الدميقراطيني ، يف و�شط 
احلزب، ونواب اجلناح الي�شاري. على 
االأربع  ال�شابات  تريد   ، املثال  �شبيل 
اأو  ال�شحية  التغطية  م�شاألة  فر�س 
تف�شل  بينما  الــنــقــا�ــس،  يف  الــهــجــرة 
اعــتــمــاد برنامج  بــيــلــو�ــشــي   نــانــ�ــشــي 
عن  اأعـــربـــت  كــمــا  “توافقا”.  اأكــــرث 
للعمل  تنازالت  لتقدمي  ا�شتعدادها 
تـــرامـــب حــــول ق�شية  مـــع دونــــالــــد 
بني  دارت  وقد  املهاجرين.  ا�شتقبال 
ال�شكندريا اأوكا�شيو كورتيز، ونان�شي 
اللفظية،  املناو�شات  بع�س  بيلو�شي 
لها  بان  الثانية  االأوىل  فيها  اتهمت 

م�شكلة مع الن�شاء امللونات.
االأيديولوجية،  املــعــار�ــشــة  وراء  مــا 
تتبع بيلو�شي وامللقبات بـ “الفريق”، 
متاًما.  مــتــعــار�ــشــة  ا�ــشــرتاتــيــجــيــات 
مع  “لي�شت  بـــيـــلـــو�ـــشـــي  ـــي  نـــانـــ�ـــش
على  لرتامب”،  املبا�شرة  املعار�شة 
كورتيز  اأوكا�شيو  ال�شكندريا  عك�س 
واإلهان عمر واإيانا بري�شلي ور�شيدة 
التجميع،  يــردن  “ال  الالتي  طليب، 
 ، االأمريكي  الرئي�س  معار�شة  واإمنا 
خ�شو�شا على تويرت ، ملعبه املف�شل 
نافي�س،  �شي�شيل  مــــاري-  ت�شيف   ،
قريبة،  انتخابية  اأجــنــدة  لهن  لي�س 

كما تقول.
تاأثري  لــهــا  تـــرامـــب  »اإ�ــشــرتاتــيــجــيــة 
معاك�س، حتلل ماري �شي�شيل نافي�س، 
املعار�س.  احلزب”  حُلــمــة  تعيد  اإذ 
من جهته، يعتقد كورينتني �شيلني، 
اأ�شتاذ التاريخ املتخ�ش�س يف ال�شيا�شة 
االأمريكية، اأّن “التقدميات” االأربع 
�شلطة  احـــــرتام  اإىل  اأكـــــرث  “ميلن 
االنق�شامات.  على تعميق  بيلو�شي” 
اأخطاأ  “ترامب  اأن  املــــوؤرخ  وي�شيف 
ال�شيا�شي  انقالبه  تنفيذ  يف  قلياًل 

ب�شبب اخلطابة الزائدة«. 
ومـــع ذلـــك ، مل يــخــرج احلــــزب من 
و�ــشــيــخــتــار، يف �شوء  بـــعـــد،  مــــاأزقــــه 
 2020 عــام  الرئا�شية  االنتخابات 
اإذا كان  ، خــًطــا وا�ــشــًحــا وبــرنــاجًمــا، 
�شد  فــر�ــشــة  نف�شه  ميــنــح  اأن  يــريــد 

دونالد ترامب.

اأو بتعبئة قوية يف واليات اجلنوب”، 
علقت ماري �شي�شيل نافي�س.

وعـــــد كـــبـــري اآخــــــــر: اإلـــــغـــــاء اأوبــــامــــا 
ل�شلفه  الـــــرمـــــز  ــــــالح  االإ�ــــــش كــــــري، 
الذي  القانون،  فهذا  الدميقراطي. 
ب�شعبية  ُيحظى  املــحــافــظــني،  يــزعــج 
يتمتع  بـــديـــل  غـــيـــاب  ويف  كــــبــــرية، 

مب�شداقية، ما زال قائما.

 الأنه يكره اأن تعار�سه الن�ساء
االأمريكي  الرئي�س  كــان  اإذا  اأخــــرًيا، 
ــاء االأربـــــع  يــ�ــشــتــهــدف هــــــوؤالء الــنــ�ــش
القويات، فذلك الأنهن ن�شاء ، ح�شب 
االجتماعي  “النوع  مر�شد  مــديــرة 
معهد  يف  ال�شيا�شية”  واجلــغــرافــيــا 
واالإ�شرتاتيجية.  الدولية  العالقات 
“ال  تــرامــب  دونـــالـــد  لــهــا،  بالن�شبة 
كان  اإذا  وخـــا�ـــشـــة  الـــنـــقـــد،  يــحــتــمــل 
فــهــن ال ميلكن   ، الــنــ�ــشــاء  مــ�ــشــدره 
يتعلق  انـــتـــقـــاده«.عـــنـــدمـــا  �ــشــرعــيــة 
ال  الــذكــور،  بالدميقراطيني  االأمـــر 
ال�شخرية  يف  ترامب  دونــالــد  يــرتدد 
اأن  مــنــهــم ، ومــنــحــهــم كــنــيــة ، مــثــل 
“بريين  ـــانـــدرز،  �ـــش بــــريين  يــ�ــشــبــح 
بـ  امللقب  بــايــدن،  جــو  اأو  املجنون”، 
“جو املتعب”. لكن ترى الباحثة، اأّن 
لل�شيا�شيات مكانة خا�شة يف هجمات 
�شبيل  عــلــى  االأمـــريـــكـــي.  الــرئــيــ�ــس 
املثال ، اأطلق على املر�شحة اإليزابيث 
“بوكاهونتا�س”  ا�شم  موؤخًرا  وارين 
االأمريكية  اأ�شولها  اإىل  اإ�ــشــارة  يف   ،
املتكررة  الهجمات  الهندية.ونتذكر 
وال�شديدة على مناف�شته يف 2016 
الباحثة  وت�شر  كلينتون.  هيالري   ،
يجد  الأنــــــه  “هاجمهما  انـــــه  عـــلـــى 
قوة  مــع  الف�شاء  تقا�شم  يف  �شعوبة 
كانت  ـــــراأة«.واإذا  امل جت�شدها  م�شادة 
دونالد  لتعليق  العن�شرية  الطبيعة 
بالن�شبة  �شك  مو�شع  لي�شت  ترامب 
الدرجة  بــنــفــ�ــس  يــتــنــّزل  فــهــو   ، لــهــا 
عندما  للن�شاء.  كــره  خانة  يف  اأي�شا 
فهو  اأتينّت،  حيث  من  يقول”عودوا 
الف�شاء  مبــغــادرة  ــا  اأيــ�ــشً يطالبهن 
“ال�شلطة  له  فبالن�شبة  العمومي”، 
هي  املــتــحــدة  الــواليــات  يف  ال�شرعية 

بي�شاء وللذكور فقط«.

البي�ص  ــن  ــب ــاخ ــن ال لــتــعــبــئــة 
والذكور

يعزف   ، ــــــدارات  االإ�ــــــش هـــــذه  مبـــثـــل 
اأثبت  اأن  �ــشــبــق  وتــــر  عــلــى  تـــرامـــب 
فــعــالــيــتــه يف االنــتــخــابــات االأخــــرية. 
“كما  نافي�س:  �شي�شيل  مــاري  تقول 
هو احلال عام 2016 ، فهو يدافع 
 ، وبطريركية   ، بي�شاء  اأمريكا  عــن 
مع  بذاتها”  مكتفية   ، وم�شيحية 
احلنني  يرتجم  جمتمعي  “م�شروع 

اإىل اخلم�شينات«.

النظر عن االإخفاق الن�شبي ل�شيا�شة 
خا�شة حول جداره على  الهجرة” ، 
احلدود املك�شيكية ، الذي مل يتمكن 
من بنائه. لقد ت�شببت هذه املعركة، 
ا�شتمر  اإغــــالق  يف  الـــعـــام،  بــدايــة  يف 
االأمريكية،  لــــــالإدارة  اأ�ــشــابــيــع  عـــدة 
مما اجرب البالد على الركود، وكان 

اأطول اإغالق يف تاريخ البالد.
ترامب  طرف  من  عديدة  تهديدات 
على  هــزيــلــة  حــ�ــشــيــلــتــهــا  كـــانـــت   ...
االأر�س. “اإنه ي�شطدم اإما باليمني ، 

ترامب ا�شرتاتيجية مالكم البي�س يف�شلون ترامب على كاماال هاري�س

هدف ترامب تعبئة البي�س والذكور منهم

كورتيز تقود جوقة الدميقراطيات �شد ترامب نان�شي بيلو�شي انق�شام يف �شفوف الدميقراطيني

من  البي�س  جماهري  دعــم  انتخابه 
اإزاء  اليمني، الذين ي�شعرون بالقلق 

الهجرة والهوية.
“لي�شت  الــقــاعــدة االنــتــخــابــيــة  هـــذه 
تقول ماري  عن�شرية ب�شكل معلن”، 
�شي�شيل نافي�س، لكنها “قلقة  ب�شاأن 
حقيقة تتمثل يف انه خالل 40 اإىل 
45 عاًما، �شيكون البي�س من اأ�شل 
اأمر ال مفر منه،  اإنه  اأقلية،  اأوروبــي 
وي�شعب على هذا اجلزء من ال�شعب 

قبوله«.

حملة  اجتماعات  ا  اأي�شً طبع  خطاب 
 .2018 نوفمرب  يف  املــدة  منت�شف 
جمهور  تو�شيع  اإىل  ي�شعى  “ال  انــه 
التي  قاعدته  تعبئة  اىل  بل  ناخبيه 
�شاحبة  تــقــول  كــمــا  فوزه”،  كــتــبــت 
الرجل  انـــتـــقـــام   ، “ تـــرامـــب  كـــتـــاب 
اأقلية  اإر�شاء  اإىل  اإ�شافة  االأبي�س”. 
الذين  الـــبـــيـــ�ـــس،  املــتــعــ�ــشــبــني  مــــن 
و�شوله  مــنــذ  بال�شرعية  يــ�ــشــعــرون 
ي�شمن  وهكذا  االأبي�س،  البيت  اإىل 
اإعـــــادة  الـــــذي يــ�ــشــعــى اإىل  الــرئــيــ�ــس 

املر�شحة  هاري�س”،  كـــامـــاال  عــلــى 
ــــديــــة  ــــمــــهــــي ــــت ــــــات ال ــــــخــــــاب ــــــت لــــــالن
تــلــخــ�ــس مــــاري   ، الـــدميـــقـــراطـــيـــة 
التحليل  ذات  وهــو  نافي�س،  �شي�شيل 

الذي يقوم به كورنتني �شيلني.

مل  الــتــي  ـــــوده  وع ــنــ�ــســي  ُي اأن 
ينجزها

هو  تــويــرت،  عــلــى  ف�شيحة  خــلــق  اإن 
ح�شب  وجهة،  لتحويل  و�شيلة  ا  اأي�شً
“حتويل  نــافــيــ�ــس،  �ــشــيــ�ــشــيــل  مــــاري 

عام 2011 ، �شبق لدرا�شة اأن ك�شفت 
4 من االأطــفــال دون  50 فا�شل  اأّن 
الــعــام كــانــوا مــن االأقــلــيــات. “هوؤالء 
مت  اأنــه  ي�شعرون  البي�س  املــواطــنــون 
جتــاوزهــم يف الــ�ــشــف، واأنــهــم فعلوا 
كل �شيء جيًدا ، لكن مُتنح االأقليات 
وي�شعرون  مـــنـــهـــم،  اأكـــــــرث  الـــــيـــــوم 
بالتهديد من التطور االجتماعي”، 
العالقات  معهد  يف  اخلــبــرية  ح�شب 

الدولية واالإ�شرتاتيجية. 
ترامب  دونــــالــــد  يــفــ�ــشــلــون  »اإنــــهــــم 

- مبثل هذه الإ�سدارات ، يعزف ترامب على وتر �سبق اأن اأثبت فعاليته يف النتخابات الأخرية

ا و�سيلة لتحويل النظر عن الوعود التي مل يحققها - اإن خلق ف�سيحة على تويرت هو اأي�سً

ا�سرتاتيجية معتمدة ولي�ست ارجتاال:

لهذا انعطف البلدوزر دونالد ترامب اإىل العن�سرية ..
•• الفجر - خرية ال�سيباين

تعر�ص اأربعة نواب من الدميقراطين ال�سباب لهجوم عنيف 
الواليات  �سدم  فظيع  هجوم  عن�سرية،  ينّز  تويرت   على 
املتحدة، مبا يف ذلك املع�سكر اجلمهوري الذي تعّود على زاّلت 

اجلديدة  النتوءات  هذه  فان  ذلك،  ومع  الالذعة.  الرئي�ص 
خطوة  ولي�ست  عــابــرة،  نـــزوة  وال  مر�سال،  حديثا  لي�ست 
ا�ستفزاز ووقاحة وانزالق،  ارجتالية، فرغم كل ما فيها من 
اإ�سرتاتيجية  اإطـــار  يف  وتــتــنــزل  تقريبا،  حم�سوبة  فهي 
ما حو�سلته  نقاطها ح�سب  اأهّم  االأمريكي، اختزلنا  للرئي�ص 

ليك�سربي�ص الفرن�سية.
 لتق�سيم الدميقراطين

االأطــراف  قبل  من  عليها  الــرد  مت  التي  الت�سريحات،  بهذه 
يف  رغبته  بو�سوح،  واليته  املنتهية  الرئي�ص  ُيظهر  املعنية، 
اإثارة اأزمة داخل حزب دميقراطي منق�سم اأ�سال. وح�سب ماري 

�سي�سيل نافي�ص ، مديرة مر�سد “النوع االجتماعي واجلغرافيا 
ال�سيا�سية” يف معهد العالقات الدولية واالإ�سرتاتيجية ، اإّن 
البّتة”: ملزمة بالدفاع  مريح  غري  و�سع  يف  بيلو�سي  “نان�سي 
عن نواب ال يجمعها بهم �سوى القليل من القوا�سم امل�سرتكة، 

با�ستثناء االنتماء اإىل احلزب نف�سه.

- ماري �سي�سيل نافي�س: ا�سرتاتيجية ترامب لها 
مة احلزب املعار�س تاأثري معاك�س، اإذ تعيد حلحُ

- ل ي�سعى الرئي�س الأمريكي اإىل تو�سيع جمهور 
ناخبيه بل اإىل تعبئة قاعدته التي كتبت فوزه

يحتمل  ل   -
ترامب النقد، 
اإذا  وخا�سة 
م�سدره  كــان 
الـــنـــ�ـــســـاء ، 
ميلكن  ل  فهن 
ـــة  ـــي ـــرع ـــس �

انتقاده

يـــدافـــع   -
تـــــرامـــــب 
اأمريكا  عن 
ــاء ،  ــس ــ� ــي ب
وبطريركية 
م�سيحية  و ،
،مــكــتــفــيــة 

بذاتها 
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عربي ودويل
�سفن الهند احلربية تبقى لفرتة اأطول باخلليج 

•• نيودلهي-رويرتز:

مكلفتني  هنديتني  حربيتني  �شفينتني  اإن  مطلعان  مــ�ــشــوؤوالن  قـــال 
العربي،  اخلليج  يف  اأطــول  لفرتة  �شتبقيان  التجارية  ال�شفن  مبرافقة 

وذلك مع ت�شاعد التوتر بني اإيران والقوى الغربية.
لكن امل�شوؤولني اأ�شافا اأن ال�شفينتني اللتني تدعمهما طائرة ا�شتطالع 
لتاأمني  املتحدة  الواليات  تكونا جزءا من حتالف ع�شكري حت�شده  لن 
املالحة قبالة اإيران قرب م�شيق هرمز الذي متر عربه خم�س اإمدادات 

النفط العاملية.
عند  الــهــنــد  عــلــم  تــرفــع  الــتــي  ال�شفن  احلــربــيــتــان  ال�شفينتان  وتــرافــق 
الدخول واخلروج من اخلليج العربي وخليج عمان منذ يونيو- حزيران 

يف اأعقاب هجمات على ناقالت األقت الواليات املتحدة بامل�شوؤولية عنها 
على اإيران التي تنفي ذلك.

“لن يتوقف هذا، يف �شوء الو�شع احلايل �شنظل  وقال م�شوؤول مطلع 
هناك يف امل�شتقبل املنظور«.

وتعمل ال�شفن احلربية الهندية عادة يف مواقع اأقرب اإىل املياه االإقليمية 
للهند، غري اأنها بداأت العام املا�شي االنت�شار يف مناطق باملحيط الهندي 
متتد من م�شيق ملقة يف جنوب �شرق اآ�شيا اإىل قبالة �شواحل اأفريقيا، 

يف اإطار الرد على ات�شاع نفوذ ال�شني يف املنطقة.
قال  املنطقة  يف  بــالده  �شيا�شة  على  مطلعا  ثانيا  هنديا  م�شوؤوال  لكن 
الرئي�س  لدعوة  ا�شتجابة  اأي�شا  تاأتي  اخلليج  يف  البحرية  العملية  اإن 
االأمــريــكــي دونــالــد تــرامــب اإىل كــبــار مــ�ــشــرتي نــفــط الــ�ــشــرق االأو�شط 

حلماية ناقالتهم.
ناريندرا  الهند  وزراء  رئي�س  اجتماع  خالل  نوق�شت  الق�شية  اأن  وذكــر 
مودي مع ترامب على هام�س قمة الع�شرين يف اليابان ال�شهر املا�شي، 
واأن مودي اأبلغ الرئي�س االأمريكي باأنه اأر�شل �شفنا حلماية ال�شفن التي 

ترفع علم الهند.
لال�شطالع  واالآ�ــشــيــويــني  االأوروبــيــني  احللفاء  على  تــرامــب  وي�شغط 

مب�شوؤوليات اأمنية وال يعولوا على الواليات املتحدة وحدها.
ويف تطور يزيد من حدة التوتر يف املنطقة، قالت اإيران اإنها احتجزت 
ناقلة اأجنبية تهرب الوقود يف اخلليج، وقال القائد الع�شكري االأمريكي 
حرية  لــ�ــشــمــان  “بداأب”  �شتعمل  املــتــحــدة  الـــواليـــات  اإن  املــنــطــقــة  يف 

املالحة.

جمل�س الأمن يطالب رو�سيا وقف 
الهجمات على م�سايف �سوريا 

جبل طارق متدد احتجاز ناقلة 
النفط الإيرانية  

•• نيويورك-اأ ف ب:

اعرت�شت رو�شيا على ن�س ملجل�س االأمن الدويل يدعو 
منطقة  يف  الطبية  املــنــ�ــشــاآت  على  الهجمات  وقــف  اإىل 
اجتماع  بعد  دبلوما�شيون  ذكر  �شوريا، ح�شبما  اإدلــب يف 
للمجل�س حول اأعمال عنف يف اآخر معقل للمعار�شة يف 

هذا البلد.
واأف�شى االجتماع اإىل بيان نادر بعد لقاء م�شاعد االأمني 
لوكوك  مارك  االإن�شانية  لل�شوؤون  املتحدة  لالأمم  العام 

الذي قال اإن “املذبحة يجب اأن تتوقف«.
الرو�شي  الطريان  �شعد  املا�شي،  �شباط-فرباير  ومنذ 
التي  اإدلــب  منطقة  يف  الق�شف  عمليات  من  وال�شوري 
غرب  �شمال  يف  ن�شمة  ماليني  ثالثة  نحو  فيها  يعي�س 
بتجنب هجوم  اتــفــاق يق�شي  مــن  الــرغــم  �ــشــوريــا، على 

كبري للنظام.
وي�شاف االجتماع الذي عقد بطلب من الكويت واأملانيا 
الدول  اإليها  اأخــرى دعت  اجتماعات عدة  اإىل  وبلجيكا، 
يف  املعارك  ا�شتداد  مواجهة  يف  اأيــار-مــايــو  منذ  الثالث 

�شمال غرب �شوريا.
ال�شحافيني، تعرب  التي وزعت على  القرار  ويف م�شودة 
الهجمات  مــن  العميق  “القلق  عــن  االأعــ�ــشــاء  الــــدول 
االأخرية على امل�شت�شفيات واملن�شاآت ال�شحية االأخرى”، 
مبا يف ذلك ق�شف امل�شت�شفى الوطني يف معرة النعمان 
الذي يعد واحدا من االأكرب يف املنطقة ووردت اإحداثياته 
يف “اآلية خف�س النزاع” لالأمم املتحدة التي تهدف اإىل 

جتنيب املدنيني الق�شف.
ونفت رو�شيا جمددا ق�شف من�شاآت من هذا النوع.

فا�شيلي  املــتــحــدة  االأمم  لـــدى  الــرو�ــشــي  ال�شفري  وقـــال 

نيبينزيا “قّدمُت معلومات من وزارة الّدفاع” الرو�شّية. 
اأّي  يح�شل  مل  اأنــه  اأظــهــَر  “حتقيًقا  هناك  ان  وا�ــشــاف 
اأنها  ُيــقــال  الــتــي  الـ11  املــبــاين  مــن  ت�شعٍة  على  هــجــوم 

تعّر�شت” للق�شف يف اأيار-مايو.
بهما  اأحلقت  االآخــريــن  “املبنيني  اأن  نيبينزيا  واأ�ــشــاف 
الــقــوات اجلوية  ا�ــشــرار جــزئــيــة، ولــكــن لي�س مــن قبل 

الرو�شية«.
ال�شفرية  تــقــنــع نــظــريتــه  الــتــ�ــشــريــحــات مل  لــكــن هـــذه 
عقب  وقالت  يبدو.  ما  على  بري�س  كارين  الربيطانية 
ــاإجــراء حتقيق يف  ب االهــتــمــام  بع�س  “هناك  االجــتــمــاع 
ق�شف م�شت�شفى معرة” النعمان. واأ�شافت “اعتقد اأن 

ذلك هو ما يجب اأن نركز عليه«.
يف  ننظر  دعــونــا  لكن  �شكوكنا.  “لدينا  بري�س  وتابعت 

االأمر بال�شكل املنا�شب ونح�شل على الرّد املنا�شب«.
االأول  اأنــه منذ  بعد االجتماع  من جهته، �شرح لوكوك 
من متوز-يوليو “تعّر�شت �شتة مرافق طبية على االأقّل 
وخم�س مدار�س وثالث حمطات ملعاجلة املياه وخمبزان 

و�شيارة اإ�شعاف الأ�شرار اأو دمرت” ب�شبب الغارات.
واأ�شاف اأن “قرى باأكملها دمرت واأخليت من �شكانها” 

ب�شبب الغارات اجلوية.
على  جوية  غــارات  يف  الثالثاء  قتلوا  مدنياً   11 وكــان 
�شوريا، وفق  �شمال غرب  اإدلــب وحميطها يف  حمافظة 

ما اأفاد املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان.
ومنذ بدء الت�شعيد نهاية ني�شان-اأبريل، قتل اأكرث من 
فيما  والرو�شية،  ال�شورية  الــغــارات  جــراء  مــدين   600
املقاتلة واجلهادية  للف�شائل  45 مدنياً يف ق�شف  قتل 
على مناطق �شيطرة قوات النظام القريبة، وفق املر�شد 

ال�شوري.

•• جبل طارق-اأ ف ب:

مددت املحكمة العليا يف جبل طارق اأم�س لثالثني يوما 
التي   ”1 “غراي�س  االإيــرانــيــة  النفط  ناقلة  احــتــجــاز 
نفط يف  لت�شليم  �شوريا  اىل  كانت متوجهة  انها  ي�شتبه 

انتهاك للعقوبات كما علم لدى املدعي العام.
الــربيــطــانــيــة يف  املنطقة  طــــارق،  جــبــل  �شلطات  وكــانــت 
متوز-  4 يف  ال�شفينة  احتجزت  ا�شبانيا،  جنوب  اأق�شى 

يوليو.
“قر�شنة”  ونفت طهران هذه االتهامات ونددت بعمل 
حيال ال�شفينة التي كانت تنقل 2،1 مليون برميل من 

النفط.
تــوقــيــف وا�شتجواب  الــنــفــط، مت  نــاقــلــة  ومــنــذ احــتــجــاز 
اأربعة هنود من طاقم ال�شفينة قبل االفراج عنهم بدون 

توجيه التهم اليهم.
واجلمعة اأعلن رئي�س حكومة جبل طارق فابان بيكاردو 
امــــام الـــربملـــان املــحــلــي انـــه الــتــقــى يف لــنــدن م�شوؤولني 
جوانب  كــل  يف  الت�شعيد  وقــف  اىل  “لل�شعي  ايــرانــيــني 

الق�شية«.
وقال “ناأمل يف اأن نوا�شل العمل ب�شكل بناء وايجابي مع 
�شلطات اجلمهورية االيرانية لت�شهيل مغادرة ال�شفينة 

غراي�س-1«.
الدبلوما�شي  التوتر  اأجــج  ال�شفينة  هــذه  احتجاز  وكــان 

بني اإيران والقوى الغربية.
من   2018 عـــام  ان�شحبت  املــتــحــدة  الـــواليـــات  وكــانــت 
جــانــب واحــــد مــن االتـــفـــاق الـــنـــووي املــــربم بــني اإيــــران 
والقوى الكربى واأعادت فر�س عقوبات على اجلمهورية 

االإيرانية.

•• الفجر - خرية ال�سيباين

، املر�شح اجلمهوري  روبرت فو�شرت 
 ، مي�شي�شيبي  واليـــة  حــاكــم  ملن�شب 
موؤخًرا  ا�شمه  و�شطع  احلــدث  �شنع 
ال�شحفية  تــغــطــي  اأن  رفــ�ــشــه  بــعــد 
الري�شون كامبل حملته االنتخابية. 
املرا�شلة  تــواكــب  اأن  ُيفرت�س  وكــان 
يــــوًمــــا كـــامـــال مــــن نــ�ــشــاطــه خالل 
بع�س  يف  ولكن  حملته،  يف  تنقالته 
احلــاالت كانا عليهما ان يكونا على 

انفراد.
و�شع غري مقبول بالن�شبة لروبرت 
فو�شرت، وهو امل�شيحي املحافظ. وقد 
اأو�شح الإذاعة حملية: “ املر�شحون 
من  �شحافيون  يرافقهم  االآخـــرون 
الــذكــور، وهــو و�ــشــع خمتلف بع�س 
عديدة  منا�شبات  يف   ]...] ال�شيء 
كــانــت هــنــاك مــواقــف حمــرجــة كنت 

اأرغب جتّنبها«.
احلل الو�شط الوحيد الذي اقرتحه 
فريق فو�شرت، هو اأن تكون الري�شون 
كـــامـــبـــل بـــرفـــقـــة زمـــيـــل ذكــــــر، الأن 
وجود  يوّلد  اأن  تفادي  يريد  املر�شح 

واأقاويل،  ثــرثــرة  جانبه  اإىل  امـــراأة 
م�شت�شهدا بحركة مي تو ، 

اأو  ع�شرة  غ�شون  “يف  اأنــه  مو�شًحا 
ل�شخ�س  ، ميكن  عاًما  ع�شر  خم�شة 
ما اأن يتهمني بالتحر�س اأو االعتداء 
حلماية  يل  �ــشــهــود  وال  اجلــنــ�ــشــي، 

نف�شي«.

“القيم  و  اجلن�سي”  »التحيز 
امل�سيحية«

االإعالم  و�شائل  العديد من  و�شعت 
الــتــحــّيــز اجلن�شي،  الــقــرار يف خــانــة 

واأجاب فو�شرت:
اأتوقع، جّن الي�شار ملجرد  »كما كنت 
اأنــنــي اخـــرتت اأال اأكــــون وحـــدي مع 

يفهموا  اأن  اأخـــرى. ال ميكن  امـــراأة 
يزال  2019، ال  عـــام  حــتــى يف  اأنـــه 
�شاأن  مــــن  يـــعـــلـــون  الـــنـــا�ـــس  بــعــ�ــس 
ويحرتمون  بــزوجــاتــهــم،  عالقتهم 

اإميانهم امل�شيحي ».
اأو�شح مر�شح  اأ�شبوع من ذلك،  بعد 
والية  حاكم  ملن�شب  اآخــر  جمهوري 

مــيــ�ــشــيــ�ــشــيــبــي،  بــيــل والـــــر، اأنــــه من 
املرء  يرف�س  اأن  ال�شليم”  “املنطق 
زوجته،  لــيــ�ــشــت  بــــامــــراأة  االنــــفــــراد 
اأنه يف هذه االأيــام، املظاهر  “اأعتقد 

مهمة، وال�شفافية مهمة«.
هذه القاعدة ، امل�شتوحاة من الق�س 
نائب  ــا  اأيــ�ــشً يتبعها  غــراهــام،  بيلي 
الرئي�س االأمريكي مايك بين�س. عام 
2016 ، خل�شت �شحيفة اإنديانا ، 

التي كان حاكماً لها ، مقاربته:
االثــنــتــي ع�شرة  الــ�ــشــنــوات  »خــــالل 
الــتــي قــ�ــشــاهــا يف الــكــونــغــر�ــس، كان 
اإغراءات  لتفادي  قواعد  بن�س  لدى 
�شائعات  حتى  اأو  الزوجية،  اخليانة 
عــــن وجــــــود خمـــالـــفـــات. ومـــــن بني 
امل�شاعدون  يكون  اأن  طلب  قواعده: 
اإىل  متاأخر  وقــت  يف  يعملون  الذين 
، ومل يتناول  الــرجــال  جــانــبــه، مــن 
طعامه مبــفــرده مــع امـــراأة بخالف 
زوجته، ومل يذهب اإىل حفلة حيث 
يتم تقدمي امل�شروبات الكحولية، اإذا 

مل ت�شحبه كارين ».
--------------------------

عن �سليت اف ار

يحدث يف بالد العّم �سام:

�سيا�سيون اأمريكيون يرف�سون اأن حتاورهم امراأة...

هولندا: م�سوؤوليتنا حمدودة يف جمزرة �سريربينيت�سا 

الأمم املتحدة: العقوبات على قادة يف ميامنار غري كافية 

•• الهاي-اأ ف ب:

الدولة  اأن  اأم�س  العليا يف هولندا  املحكمة  راأت 
الهولندية ال تتحمل �شوى م�شوؤولية “حمدودة 
يف  امل�شلمني  الــرجــال  مــئــات  مقتل  عــن  جدا” 
1995 خالل حرب  �شريربينيت�شا يف  جمــزرة 
الــبــو�ــشــنــة.وخــفــ�ــشــت اأعـــلـــى هــيــئــة قــ�ــشــائــيــة يف 
الــبــالد مــقــدار الــتــعــويــ�ــشــات الــتــي يــجــب على 
350 رجال  الدولة الهولندية دفعها لعائالت 
اأن تغلبت قوات �شرب البو�شنة على  قتلوا بعد 
عنا�شر قوات حفظ ال�شالم الهولندية التابعة 
باأ�شلحة  م�شلحة  كانت  والــتــي  املتحدة  لــالأمم 

خفيفة.
“الدولة  اإن  قـــــرارهـــــا  يف  املـــحـــكـــمـــة  وقــــالــــت 
يف  جدا  حمــدودة  م�شوؤولية  تتحمل  الهولندية 
ق�شية “اأمهات �شريربينيت�شا” وهذه امل�شوؤولية 
حمدودة ب%10 من االأ�شرار التي وقعت على 

اأقارب نحو 350 �شحية«.
وكانت املحكمة االبتدائية قررت يف 2017 اأن 
امل�شلمني  اأن  تعني  الهولندية  القوات  ت�شرفات 
من   30% بــنــ�ــشــبــة  فـــر�ـــشـــة  مــــن  “حرموا 
الدولة  فــاإن  وبالتايل  والقتل”  اال�شاءة  جتنب 
االأ�شرار،  من   30% عن  م�شوؤولة  الهولندية 

ما اأ�شعل معركة قانونية طويلة.
وفــتــى م�شلم  اآالف رجــل  ثمانية  حـــواىل  وقــتــل 
على اأيدي قوات �شرب البو�شنة يف متوز-يوليو 

اإبــادة تعد  �شريربينيت�شا، يف عملية  1995 يف 
االأ�شواأ التي ت�شهدها اأوروبا منذ احلرب العاملية 
اجلي�س  الــقــوات  تلك  داهــمــت  عندما  الــثــانــيــة، 
الذي كان حينذاك حتت حماية االأمم املتحدة.

واأدت املجزرة اإىل ا�شتقالة احلكومة الهولندية 

يف 2002 بعد تقرير قا�س حول دور ال�شيا�شيني 
املحكمة  ال�شالم.ووافقت  حفظ  قــوات  ف�شل  يف 
ت�شرفت  “الدولة  اأن  على  العليا  الهولندية 
ب�شكل خاطئ فيما يخ�س اجالء اخلم�شة اآالف 
الجئ” الــذيــن كــانــوا يف الــقــاعــدة ومــن بينهم 

ال�شربية  الــقــوات  تكن  م�شلم ومل  رجــل   350
البو�شنية على علم بوجودهم.

وقالت اإن قوات حفظ ال�شالم “اأخفقت يف منح 
هوؤالء الرجال ال350 خيار البقاء يف اأماكنهم 

رغم اأن ذلك كان ممكنا«.

•• كواالملبور-داكا-رويرتز:

قــالــت املــقــررة اخلــا�ــشــة لـــالأمم املــتــحــدة ياجني 
يل اإن العقوبات التي فر�شتها الواليات املتحدة 
ميامنار  يف  ع�شكريني  قـــادة  على  االأ�ــشــبــوع  هــذا 

م�شلمي  �شد  االإنــ�ــشــان  حــقــوق  انتهاكات  ب�شبب 
الواليات  كــافــيــة.ومــنــعــت  لــيــ�ــشــت  الــروهــيــنــجــا 
اأوجن  العام جلي�س ميامنار مني  القائد  املتحدة 
وعائالتهم  اآخــريــن  كبارا  قــادة  وثالثة  هالينج 
اأقــوى اخلطوات  من دخول الواليات املتحدة يف 

بحق  مذبحة  على  ردا  وا�شنطن  اتخذتها  التي 
اأن  يل  مــيــامنــار.وذكــرت  يف  الروهينجا  م�شلمي 
حظر ال�شفر لي�س كافيا ودعت اإىل جتميد اأ�شول 

القادة الع�شكريني.
ي�شافروا  “لن  كواالملبور  يف  لل�شحفيني  وقالت 

مطلقا اإىل الواليات املتحدة... لنكن واقعيني«.
اخلارجية  وزارة  بـــا�ـــشـــم  مــتــحــدثــة  ودافــــعــــت 
االأمريكية عن االإجراءات ودعت الدول االأخرى 

اإىل اتخاذ خطوات مماثلة.
التحركات  نركز على  زلنا  “ما  املتحدثة  وقالت 
الــتــي مـــن �ــشــاأنــهــا تــغــيــري �ــشــلــوك جــيــ�ــس بورما 
عن  املــ�ــشــوؤولــني  وحما�شبة  ميامنار”،  “جي�س 
الــفــظــائــع وغـــريهـــا مـــن االنـــتـــهـــاكـــات وتوفري 
العدالة لل�شحايا ودعم الدميقراطية واالزدهار 
�شملت  التي  العقوبات  اإن  يل  بورما«.وقالت  يف 
�شوي  نائبه  هالينج،  اأوجن  مــني  اإىل  باالإ�شافة 
وين والربيجادير جرنال ثان اأوو والربيجادير 
لت�شمل  تــو�ــشــيــعــهــا  يــجــب  اأوجن-  اأوجن  جــــرنال 
تقرير  اإليهما  اأ�ــشــار  اآخــريــن  ع�شكريني  قائدين 
اأجراه حمققون من االأمم املتحدة عام 2018.

اأعـــدتـــه الــبــعــثــة الدولية  وكــــان الــتــقــريــر الــــذي 
دعا  قــد  ميامنار  يف  احلقائق  لتق�شي  امل�شتقلة 
االإبـــادة  بتهمة  ال�شتة  اجلـــرناالت  حماكمة  اإىل 
اجلماعية.ودفعت حملة ع�شكرية �شنتها ميامنار 
عــام 2017 اأكــرث مــن 730 األــفــا مــن م�شلمي 
الروهينجا اإىل الفرار لبنجالد�س املجاورة وفقا 
االأمم  حمققو  وقـــال  املــتــحــدة.  االأمم  لــبــيــانــات 
جماعي  قتل  اأعــمــال  �شملت  احلملة  اإن  املتحدة 
“بنية  وُنفذت  واغت�شاب جماعي وحرق متعمد 

االإبادة اجلماعية«.

روبرت فو�شرت.. 
يعرت�س
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عربي ودويل
فقدان 4 �سابات باأورك�سرتا اأفغانية يف �سلوفاكيا  رفع ثوب الكعبة امل�سرفة 3 اأمتار ا�ستعدادا ملو�سم احلج

•• مكة املكرمة-وام:

رفعت الرئا�شة العامة ل�شوؤون امل�شجد احلرام وامل�شجد النبوي اجلزء ال�شفلي من ك�شوة الكعبة 
القطني  القما�س  من  بـــاإزار  املــرفــوع  اجلــزء  تغطية  ومتــت  تقريبا  اأمــتــار  ثالثة  مبقدار  امل�شرفة 
اخلطة  وح�شب  ال�شنوية  الــعــادة  على  جريا  وذلــك  االأربـــع  اجلهات  من  مرتين  بعر�س  االأبي�س 

املعتمدة ملو�شم احلج لهذا العام 1440هـ.
ونقلت وكالة االأنباء ال�شعودية عن اأحمد بن حممد املن�شوري وكيل الرئي�س العام ل�شوؤون امل�شجد 
احلرام مدير عام جممع امللك عبدالعزيز لك�شوة الكعبة امل�شرفة قوله اإن هذا االإجراء ياأتي من 
باب االحرتاز واحلفاظ على نظافة و�شالمة الك�شوة ومنع العبث بها، حيث ي�شهد املطاف اأعداداً 
كبرية من احلجاج حتر�س على مل�س ثوب الكعبة والتعلق باأطرافه ما يعّر�س الثوب لبع�س ال�شرر 

الفتاً اإىل اأنه �شيعاد الو�شع اإىل طبيعته بعد انتهاء مو�شم احلج.

•• براتي�سالفا-اأ ف ب:

�شابات  اأربــع  عن  تبحث  اأنها  ال�شلوفاكية  ال�شرطة  اأعلنت 
اأع�شاء يف اأول اأورك�شرتا اأفغانية ن�شائية بالكامل، مل يعدن 
اإىل فندقهن منذ نهاية االأ�شبوع املا�شي بعد م�شاركتهن يف 
مهرجان.وت�شم اأول اورك�شرتا اأفغانية ن�شائية حتمل ا�شم 
ال�شبت يف  وقــد قدمت عر�شا  وفــتــاة.  �شابة   35 “زهرة” 
مهرجان حملي يف ترين�شني التي تبعد نحو 130 كيلومرتا 
�شمال براتي�شالفا والقريبة من احلدود الت�شيكية.وقالت 
ال�شرطة اأن اأربعة من اأع�شاء الفرقة فقدن يف 14 متوز-

يوليو.وقال بافل كودليت�شكا الناطق با�شم �شرطة منطقة 
ترين�شني لوكالة فران�س بر�س اخلمي�س “ميكنني اأن اأوؤكد 

اأفغان�شتان  من  وبالغتني  فتاتني  عن  البحث  عمليات  اأن 
بعد  فندقهن  اإىل  عــدن  املو�شيقيات  اأن  جــاريــة«.واأ�ــشــاف 
“الأ�شباب  اأنــه  مو�شحا  التايل،  اليوم  يف  فقدن  ثم  احلفل 
ا�شم  اأي  بالتحقيق ال ميكن ك�شف  واأخــرى تتعلق  قانونية 
حاليا«.وذكرت و�شائل حملية �شلوفاكية اأن اإحدى الفتيات 

لديها قريب يعي�س يف اأملانيا.
اأ�شر  اإىل  ينتمني  اأو  يــتــيــمــات  “زهرة”  اأعــ�ــشــاء  وبــعــ�ــس 
االأربــع قدمت  املو�شيقيات  فقرية.وعلى الرغم من فقدان 
فــرقــة “زهرة” عــدة حــفــالت خــالل االأ�ــشــبــوع اجلـــاري يف 
حفالت  قدمت  االأوركــ�ــشــرتا  هــذه  �شلوفاكيا.وكانت  غــرب 
ختام  يف  وخ�شو�شا  اخلـــارج  ويف  اأفغان�شتان  يف  املا�شي  يف 

املنتدى االقت�شادي العاملي يف دافو�س يف 2017.

حالة اعتقال بالقد�س   900
املحتلة يف 6 ا�سهر

•• القد�س املحتلة-وام:

نفذها  اعتقال  حالة   /900/ للدرا�شات  فل�شطني  اأ�شرى  مركز  ر�شد 
يف  الفل�شطينيني  بحق  اجلــاري  العام  بداية  منذ  االإ�شرائيلي  االإحتالل 
التي  االعتقاالت  ن�شبة  ثلث  ت�شكل  املحتلة  القــــــد�س  ومنــــــاطق  بلدات 
االأويل من  ال�شهور  ال�شتة  املحتلة خــالل  االأرا�ــشــي  اأنــحــاء  جــرت يف كل 
العام.و�شهد �شهر فرباير اأو�شع حملة اعتقاالت خالل الن�شف االأول من 
اأمام  الرحمة  باب  فتح  اأحــداث  مع  تزامناً  وذلــك  املقد�شيني  العام بحق 

امل�شلني .

طهران تنفي تدمري اأمريكا 
اإحدى طائراتها 

زلزال قوي ي�سرب
 اأثينا وانقطاع الت�سالت  

•• طهران-اأ ف ب:

نفت طهران اأم�س اأن تكون الواليات املتحدة اأ�شقطت 
اأن كــل طائراتها  املــ�ــشــرية مــوؤكــدة  اإحـــدى طــائــراتــهــا 
�شربت  وا�شنطن  تكون  اأن  �شاخرة  ورجحت  �شليمة، 

عن طريق اخلطاأ طائرة اأمريكية.
وياأتي احلادث االأخري يف م�شيق هرمز االإ�شرتاتيجي 
اإ�شقاط  وبعد  اخل�شمني،  بني  التوتر  ت�شاعد  و�شط 

اإيران طائرة م�شرية اأمريكية ال�شهر املا�شي.
ترامب اخلمي�س  دونــالــد  االأمــريكــي  الرئي�س  واأعــلــن 
م�شرية  طائرة  اأ�شقطت  اأمريكية  حربية  �شفينة  اأن 
اإيرانية هددت ال�شفينة لدى دخولها امل�شيق، وهو ما 

نفته اإيران ب�شدة.
ورف�شت القوت امل�شلحة االإيرانية ت�شريحات ترامب 

بو�شفها “مزاعم واهية«.
االإيرانية  املــ�ــشــلــحــة  الـــقـــوات  بــا�ــشــم  املــتــحــدث  وقــــال 
العميد اأبو ف�شل �شكارجي “جميع الطائرات امل�شرية 
العربي  اخلــلــيــج  منطقة  يف  االيــرانــيــة  للجمهورية 

وم�شيق هرمز ومن بينها الطائرة التي حتدث عنها 
الرئي�س االمريكي عادت ب�شالم اىل قواعدها«.

مواجهة  اىل  يــ�ــشــري  تــقــريــر  اي  يـــرد  “مل  واأ�ـــشـــاف 
االمريكية”،  بوك�شر  اإ�ــس  اإ�ــس  يو  لل�شفينة  عمالنية 

بح�شب الوكالة.
واأعلن ترامب اخلمي�س اأن ال�شفينة يو اإ�س اإ�س بوك�شر 
“عر�شت  اإيرانية  �شد طائرة  “قامت بعمل دفاعي” 

للخطر �شالمة ال�شفينة وطاقمها«.
وقالت وزارة الدفاع االأمريكية اإن ال�شفينة “كانت يف 

املياه الدولية” عندما اقرتبت طائرة م�شرية.
اإن  البنتاغون جوناثان هوفمان  وقال املتحدث با�شم 
امل�شرية  الطائرة  �شد  دفاعي  بعمل  قامت  “ال�شفينة 

ل�شمان �شالمة ال�شفينة وطاقمها«.
حزيران-يونيو  يف  طــهــران  اإ�ــشــقــاط  بعد  ذلــك  يــاأتــي 
اإنها خرقت  اأمريكية، قالت  ا�شتطالع م�شرية  طائرة 

اأجواءها وهو ما نفته الواليات املتحدة.
وقال ترامب اإنه تراجع يف اللحظة االأخرية عن �شن 

�شربات انتقامية يف اأعقاب احلادثة.

•• اثينا-اأ ف ب:

هــز زلـــزال بــقــوة 5،1 درجـــات اأثــيــنــا ومنطقة اأتــيــكــا يف 
اليونان عند ظهر اأم�س ما ت�شبب يف انقطاع االت�شاالت 
الهاتفية، اإال اأنه مل ترد تقارير فورية عن وقوع اأ�شرار 

اأو اإ�شابات.
وقـــال مــركــز الــــزالزل الــيــونــاين اإن الــزلــزال وقــع على 
مــ�ــشــافــة 23 كــلــم �ــشــمــال غـــرب اأثــيــنــا، وتــبــعــتــه هزات 

ارتدادية.
وذكر تلفزيون “اي اآر تي” اأن جهاز االطفاء انقذ حتى 
اأ�شخا�س احتجزوا يف امل�شاعد يف  اأكرث من ع�شرة  االآن 

العا�شمة.ووقع الزلزال عند نحو ال�شاعة 11،00 ت غ، 
ودفع بال�شكان واملوظفني اإىل اخلروج اإىل ال�شوارع.

وحتدثت و�شائل االإعالم عن انقطاعات يف الكهرباء، اإال 
اأن ات�شاالت االنرتنت ال تزال عاملة.

وتقع اليونان على خطوط الزالزل وت�شهد زالزل ب�شكل 
منتظم اإال اأنها نادرا ما توقع �شحايا.

ويف متوز-يوليو 2017 �شرب زلزال بقوة 6،7 درجة 
جزيرة كو�س يف بحر ايجه ما اأدى اإىل مقتل �شخ�شني 

واإحداث اأ�شرار ج�شيمة.
ويف 1999 ت�شبب زلزال بقوة 5،9 درجة مبقتل 143 

�شخ�شا يف اثينا ومناطق �شمال غربها.

•• كراكا�س-اأ ف ب:

بـــداأ نــائــب رئــيــ�ــس الــربملــان الــفــنــزويــلــي اإدغــــار زامربانو 
اأيار-مايو لدعمه املحاولة االنقالبية   8 الذي اعُتقل يف 
عن  اإ�شرابا  مـــادورو،  نيكوال�س  الرئي�س  �شد  الع�شكرية 
الطعام منذ ت�شعة ايام، على ما اأعلن زعيم املعار�شة خوان 
غوايدو .وقال غوايدو الذي اأعلن نف�شه رئي�شا بالوكالة 
للبالد وح�شل على دعم اأكرث من 50 دولة، على تويرت 
من  اأيــام  ت�شعة  منذ  الطعام  عن  “م�شرب  زامــربانــو  اإّن 
ُخِطفوا  الذين  ورفــاقــه  الفنزويليني  جميع  حقوق  اأجــل 

غوايدو  ُيــعــط  ال�شيا�شيني«.ومل  ال�شجناء  وجميع  معه 
تفا�شيل يف �شاأن حالة زامربانو ال�شّحية، مكتفيا بالقول 
اإّن “ن�شاله” م�شتمر.وكانت املحكمة العليا التي تّتهمها 
املــعــار�ــشــة بــاأّنــهــا مــوالــيــة ملــــادورو، قــد اأ�ــشــدرت اإجــــراءات 
جنائّية بحّق زامربانو و14 نائًبا اآخرين ُمّتهمني باأّنهم 
دعموا حماولة االنقالب الع�شكري بناًء على طلب غوايدو 
يف نهاية ني�شان-اأبريل.وغرقت فنزويال يف كانون الثاين-
يناير يف اأزمة �شيا�شية كربى بعد اأن اّتهم غوايدو مادورو 
يف  جديدة  رئا�شية  بوالية  فــوزه  اإثــر  ال�شلطة  باغت�شاب 

انتخابات اعُتربت على نطاق وا�شع مزّورة.

نائب رئي�س الربملان الفنزويلي م�سرب عن الطعام  

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

ال�شودان  اأعــلــنــت قــوى االحــتــجــاج يف 
تـــاأجـــيـــل مــفــاو�ــشــات حــا�ــشــمــة كانت 
املجل�س  قـــــــادة  مــــع  اأمــــ�ــــس  مــــقــــررة 
اأن حتدد  الــعــ�ــشــكــري احلــاكــم ميــكــن 
مــ�ــشــار االأحـــــداث يف هـــذا الــبــلــد، بعد 
يــومــني فــقــط مــن تــوقــيــع الطرفني 
تقا�شم  اتــــفــــاق  االأوىل  بـــــاالأحـــــرف 

ال�شلطة.
اتفاقا  االأربـــــعـــــاء  الـــطـــرفـــان  ووقـــــع 
لــتــ�ــشــكــيــل جمــلــ�ــس عــ�ــشــكــري مدين 
م�شرتك يوؤ�ش�س الإدارة انتقالية تدير 
�شهرا.   39 ت�شتمر  ملــرحــلــة  الــبــالد 
من   5 عــ�ــشــوا،   11 املجل�س  ويــ�ــشــم 
الع�شكريني و6 مدنيني 5 منهم من 
يقود  الـــذي  والتغيري  احلــريــة  قــوى 

االحتجاجات.
وكان يفرت�س اأن يتفاو�س الطرفان 
اجلمعة حول “االإعالن الد�شتوري” 
خالفية  م�شائل  على  يحتوى  الــذي 

معقدة.
لكّن عمر الدقري القيادي يف حتالف 
قـــوى احلــريــة والــتــغــيــري اأّكــــد �شباح 
اجلمعة اأّنه “مت تاأجيل املفاو�شات”، 
م�شريا اإىل اأّن التحالف “بحاجة اإىل 
روؤية  على  للتوافق  داخلية  م�شاورات 

موحدة” حول االتفاق.
املباحثات  جــلــ�ــشــة  وتـــاأجـــلـــت  و�ــشــبــق 
مــرة بطلب من  مــن  ال�شابقة الكــرث 

قوى االحتجاج لل�شبب ذاته.
التي  املطلقة”  “احل�شانة  تــ�ــشــّكــل 
امل�شائل  اأكـــــــرب  املـــجـــلـــ�ـــس  يــطــلــبــهــا 

اخلالفية يف مفاو�شات اجلمعة.
ومــنــذ انــــدالع االحــتــجــاجــات يف 19 
قتل  الفائت،  االأول/دي�شمرب  كانون 

اأرجاء  يف  متظاهرا   246 مــن  اأكــرث 
ال�شودان  اطباء  جلنة  بح�شب  البالد 
 3 يف  �شخ�شا   127 بينهم  املركزية 
اعت�شام  ف�س  خالل  حزيران-يونيو 
الــقــوات امل�شلحة يف  اأمـــام مقر قــيــادة 

اخلرطوم.
�شخ�شا   1353 اإن  اللجنة  وقــالــت 
ا�ــــشــــيــــبــــوا بــــــجــــــروح مــــنــــذ انــــــــدالع 
�شد  اأوال  بـــــداأت  الــتــي  الــتــظــاهــرات، 
الــرئــيــ�ــس املـــعـــزول عــمــر الــبــ�ــشــري ثم 
املجل�س  حتولت اىل احتجاجات �شد 
الــعــ�ــشــكــري الــــذي تـــوىل احلــكــم بعد 
عن  اأعلنت  ال�شلطات  وكانت  رحيله. 

ح�شيلة اأقل.
الـــعـــ�ـــشـــكـــري على  املـــجـــلـــ�ـــس  ويـــ�ـــشـــر 
“املجل�س  يف  اخلم�شة  ممثليه  مــنــح 
اجلــــديــــد  ــــرتك  ــــ�ــــش امل ال�شيادي” 

“ح�شانة مطلقة«.
في�شل  البارز  ال�شيا�شي  املحلل  وقال 

ب�شكلها  “احل�شانة  اإّن  �شالح  حممد 
اإنها  كــبــرية  م�شكلة  تــ�ــشــكــل  احلــــايل 
الدولية  القوانني  تتعار�س حتى مع 
حــ�ــشــانــة يف جرائم  تــعــطــي  ال  الــتــي 
احلرب اأو انتهاكات حقوق االإن�شان«.

فكرة  متاما  االحتجاج  قــادة  ورفــ�ــس 
مطلقة”  “ح�شانة  عـــلـــى  الـــنـــ�ـــس 
لــلــجــرناالت، وطــرحــوا مــن جانبهم 
اأثناء  لهم  متنح  موؤقتة”  “ح�شانة 
اأداء  ممار�شة وظيفتهم وحتى انتهاء 

مهامهم.
اتــ�ــشــال مـــع وكالة  وقــــال �ــشــالــح يف 
املجل�س  عــانــد  “اإذا  بــر�ــس  فــرانــ�ــس 
احل�شانة(  مــ�ــشــاألــة  )يف  الــعــ�ــشــكــري 
جتاوزها  ميكن  ال  �شخرة  ف�شتكون 
ترف�س  ال�شيا�شية  الــقــوى  كــل  الأن 

احل�شانة املطلقة«.
الدين  �ــشــمــ�ــس  اأول  الـــفـــريـــق  لـــكـــّن 
كبا�شي قال لفران�س بر�س االأربعاء اإّن 

خالف”  مو�شوع  لي�شت  “احل�شانة 
بني الطرفني.

اتــــفــــق املـــجـــلـــ�ـــس الـــعـــ�ـــشـــكـــري وقـــــادة 
املفاو�شات  جل�شات  خالل  االحتجاج 
ت�شكيل  عــلــى  اأيـــار-مـــايـــو  يف  االأوىل 
مقعد،   300 مــــن  يـــتـــاألـــف  بــــرملــــان 
%67 منهم لقوى احلرية والتغيري 

املنظم الرئي�س لالحتجاجات.
االآن  يطالب  الع�شكري  املجل�س  لكّن 
مبراجعة منح قوى احلرية والتغيري 
ن�شبة الـ67 باملئة من مقاعد الربملان 
اتخاذ  على  متاما  ي�شيطر  اأن  خ�شية 

القرار يف الربملان.
“قد يتم حّله  اإّن االأمــر  وقــال �شالح 
اإذا دخل الطرفان للتفا�شيل واكت�شفا 
اأن الن�شبة كلها موزعة على النقابات 
ومنظمات  االحتجاجية  واملجموعات 

املجتمع املدين«.
وفّرق م�شلحون يف مالب�س ع�شكرية 

اأمام مقر  املحتجني  اعت�شاما الآالف 
قـــيـــادة اجلــيــ�ــس يف اخلــــرطــــوم يف 3 
مقتل  اىل  اأدى  مــا  حــزيــران-يــونــيــو 

الع�شرات واإ�شابة املئات.
ويتهم املحتجون ومنظمات حقوقية 
يقودها  التي  ال�شريع،  الــدعــم  قــوات 
نائب رئي�س املجل�س الع�شكري حممد 
بحميدتي،  املـــعـــروف  دقــلــو  حـــمـــدان 
بالهجوم على املحتجني. لكن اجلي�س 
االعت�شام.  بــفــ�ــس  اأمـــــر  اأنـــــه  يــنــفــي 
ويـــعـــد حـــمـــيـــدتـــي هـــــذه االتـــهـــامـــات 
حمــــاولــــة لــتــ�ــشــويــه �ــــشــــورة قـــواتـــه.

القوات  لــ�ــشــحــب  املــحــتــجــون  ويـــدعـــو 
من �شوارع العا�شمة وهو ما يعتربه 
�شالح ملفا �شائكا يف جولة مفاو�شات 
حتالف  يف  القيادي  اجلمعة.واأو�شح 
املنظم  والـــتـــغـــيـــري  احلـــــريـــــة  قــــــوى 
اأّن من  عــثــمــان  طـــه  لــالحــتــجــاجــات 
“اال�شرتاطات ال�شابقة يف املفاو�شات 
الع�شكري  الـــتـــواجـــد  تــخــفــيــف  هــــو 
واملدن  اخلرطوم  يف  الع�شكري  و�شبه 

ال�شودانية املختلفة«.
الدعم  “قوات  اإّن  �ـــشـــالـــح  وقــــــال 
ال�شريع ميل�شيا قبلية ت�شّكل تهديدا 
على الدولة الدميوقراطية والفرتة 
االنتقالية كلها«.ونّدد متظاهرون باأّن 
قادة االحتجاج قدموا تنازالت كبرية 
املفاو�شات  يف  الــعــ�ــشــكــري  للمجل�س 
“االإعالن  توقيع  عــن  اأ�ــشــفــرت  الــتــي 
�شالح  االأربــعــاء.واأو�ــشــح  ال�شيا�شي” 
ميكنهم  ال  والــتــغــيــري  “احلرية  اأّن 
الـــتـــنـــازالت واإذا  تـــقـــدمي مـــزيـــد مـــن 
م�شوا يف طريق التنازالت �شيفقدون 

الدعم اجلماهريي«.
وتابع “اإذا مت�شك كل طرف مبوقفه 

اأعتقد اأن املفاو�شات �شتنهار«.

اأكربها »احل�سانة املطلقة« التي يطلبها املجل�ص

النقاط اخلالفية يف املفاو�سات املقبلة يف ال�سودان 

يعي�ص ما بن 60 % اإىل 70 % من اأبنائها حتت خط الفقر

غابات اأفغان�ستان.. م�سدر دخل جديد لداع�س
•• كابل-الفجر

وم�شورة  �شحفية  غلين�شكي،  �شتيفاين  كتبت 
االإن�شانية  واالأزمــــــات  الــ�ــشــراعــات  عــن  تــكــتــب 
ربح وفري  اإىل مورد  اأفغانية  عن حتّول غابات 

لتنظيم داع�س االإرهابي.
وهي التقت يف منطقة كونار االأفغانية، مبطيع 
اهلل �شايف، �شابط �شرطة اأفغاين، الذي اأخربها 
وهو مي�شك بندقيته االآلية، عن ه�شبة مك�شوة 

باأ�شجار ينت�شر فيها مقاتلون من داع�س.
بولي�شي”  “فورين  جمــل  يف  مقل  يف  وت�شري 
لـــوجـــود اأعـــــداد قــلــيــلــة مـــن مــقــاتــلــي داعـــ�ـــس يف 
للتنظيم  االأفــغــاين  الفرع  خورا�شان،  مقاطعة 
االإرهابي، يف منطقة كونار، منذ 2015. لكن 
املعقل اجلديد لداع�س انتقل اإىل اأعماق غابات 
اأخ�شاب  �ــشــنــاعــة  ورث  حــيــث  الــكــثــيــفــة،  كــونــار 
حركة طالبان،  �شابقاً  عليها  �شيطرت  مزدهرة 
ملت�شددي  مــتــزايــداً  ربــحــاً  تــدر  الــيــوم  واأ�شبحت 

داع�س. 
االأفغانية  للحكومة  التابع  �شايف  خمفر  ويقع 
اأحد اخلطوط  �شاوكي، على طول  يف مقاطعة 
االأمــامــيــة لــلــحــرب �ــشــد داعــ�ــس. لــكــن املنطقة 
نــقــطــة عـــبـــور رئــيــ�ــشــة ملهربني  اأيـــ�ـــشـــاً  متــثــل 
اإىل مناطق  الــغــابــات  مــن  االأخــ�ــشــاب  يــنــقــلــون 
املجاورة،  باك�شتان  اإىل  اأو  اأفغان�شتان  اأخرى يف 
م�شتخدمني بغااًل لعبور منطقة جبلية وعرة، 
اأو يخفون االألــواح اخل�شبية يف �شناديق �شرية 

داخل �شاحنات تعرب احلدود الر�شمية. 

اإزالة غابات وت�سحر
وتلفت الكاتبة حلظر فر�شته حكومة املنطقة 
يف عام 2016، على بيع االأخ�شاب خ�شية زيادة 
الت�شحر وقطع االأ�شجار، وحيث تفقد الغابات 
اإنعام  ح�شب  �شنوياً،  هكتارات  ع�شرة  يعادل  ما 
ــوؤول يف مــديــريــة الـــزراعـــة يف  اهلل �ــشــايف، املــ�ــش

كونار. 
وقـــال الــكــولــونــيــل حمــمــد يــو�ــشــف، نــائــب قائد 
ال�شرطة يف كونار: “بعد االإرهاب، يعد تهريب 

االأخ�شاب ثاين اأكرب م�شكلة يف هذا املكان«. 
الكاتبة  على  وعــر�ــس  بهاتفه  يو�شف  واأم�شك 
�شورة تظهر مئات االألواح اخل�شبية طافية على 
�شطح نهر. وقال: “عرثنا على هذه االأخ�شاب 

طريقها  يف  كــانــت  عندما  اأ�شابيع  ب�شعة  قبل 
يوجد  وقفها.  ا�شتطعنا  ولكننا  باك�شتان،  اإىل 
يف  االأخ�شاب  اأنــواع  اأف�شل  بع�س  مقاطعتنا  يف 

العامل، وتلك احلقيقة تدمرنا«. 
وكانت اأ�شجار البلوط وال�شنوبر واجلوز تغطي 
منطقة كونار، ولكن على مدى العقود الثالثة 
اأ�شجارها،  من   40% املنطقة  فقدت  املا�شية 
مما جعل من ال�شهل الو�شول اإىل جبال باتت 
جرداء وجافة يف ال�شيف. واأ�شبح الو�شول اإىل 

اأعماق الغابات ي�شتغرق عدة �شاعات. 
والتي  اأبـــاد،  اأ�شد  االإقليمية  العا�شمة  يف  واأمــا 
مير نهر كونار يف و�شطها، مل يعد هناك �شوى 
اخل�شراء  املــ�ــشــاحــات  تــعــد  ومل  اأ�ــشــجــار،  ب�شع 

�شوى ه�شاب وعرة تك�شوها فقط ح�شائ�س. 

جتارة مربحة
اأطــفــال من  اأب خلم�شة  كــامــل،  ويــقــول حممد 
منطقة �شاوكي وكان يعمل يف �شناعة االأخ�شاب 
طــيــلــة الــعــقــديــن االأخــــرييــــن، اإن حــــوايل 20 
�شنوياً.  باك�شتان  اإىل  تهريبها  يتم  �شجرة  األف 
االأرقام،  هي  كما  معقدة،  العملية  اأن  وي�شيف 
الفتاً اإىل اأن معظم املناطق احلراجية اأ�شبحت 

اليوم حتت �شيطرة داع�س بعدما كانت يف عهدة 
طالبان. وقال: “باتت املنطقة معقاًل لداع�س. 
اليوم  ولكن  لطالبان،  اأدفـــع  املا�شي  يف  وكنت 

توؤول االأموال اإىل الداع�شيني«. 
اأن ثمن كل �شجرة يبلغ ما بني  ويو�شح كامل 
3000 و 5000 روبية باك�شتانية – العملة 
امل�شتخدمة غالباً يف املنطقة- مبا يعادل 20 و 

30 دوالراً.
الق�شاء  االأفغانية  احلكومة  حمـــاوالت  ورغــم 
امل�شوؤولني  معظم  يغ�س  الــتــجــارة،  هــذه  على 
الطرف عن العاملني فيها. وقال: “تعترب هذه 
يعي�س  منطقة  يف  رئي�س  دخل  م�شدر  التجارة 
ما بني %60اإىل %70 من اأبنائها حتت خط 
الفقر. ويجني داع�س اأموااًل غري م�شروعة من 

جتارة االأخ�شاب، وكذلك ال�شرطة«. 

تناف�ص حاد
ويقدر كامل وعدد من مهربي االأخ�شاب وجود 
تابعني  مــقــاتــل   2000 و   1000 بـــني  مـــا 
لتنظيم داع�س يف منطقة يربو عدد �شكانها عن 
زوبعي  ينفيه  الــذي  الرقم  وهو  مليون،  ن�شف 
االأفغانية،  الدفاع  وزارة  با�شم  الناطق  عــارف، 

والــــذي يــقــول: “مت الــقــ�ــشــاء عــلــى اأكــــرث من 
%95 من اأع�شاء داع�س يف البالد«. 

لكن بالل اأحمد، مقاتل يف داع�س من باك�شتان، 
اإقليم  اإىل  اأقام �شابقاً يف كونار، وانتقل موؤخراً 
لدى  لي�س  اأن”  اإىل  يلفت  املــجــاور  نانغارهار 
هــذا الــرجــل اأيـــة فــكــرة. يــرغــب عــدد كبري من 
ال�شباب بامل�شاركة يف اجلهاد معنا. التقيت هنا 
باأوزبكيني و�شينيني وهنود، وحتى اأوروبيني«. 
واحد  عــام  قبل  اأنـــه،  اإىل  املــقــال  كاتبة  وت�شري 
الرئي�شة يف وديان  كــونــار  غــابــات  كــانــت  فــقــط، 
مـــــازار وديـــوغـــال وكــوريــنــجــال حتـــت �شيطرة 
طالبان، ولكن داع�س غزا املنطقة موؤخراً. وقد 
القتال،  اندلع  عندما  بيوتهم  من  اآالف  هــرب 
اأنــه مــا بني  تــاركــني ب�شعة متطرفني. ويــبــدو 
غـــــارات حــكــومــيــة وهــجــمــات مــتــمــرديــن وعدد 
يربح  اأحــد  ال  القتال،  خطوط  مــن  يح�شى  ال 

احلرب يف كونار.
با�شم  املتحدث  بيرتز،  كانت  الكولونيل  وقــال 
قتااًل  با�شتمرار  “ن�شهد  اأفغان�شتان:  يف  الناتو 
عنيفاً بني طالبان وداع�س يف منطقة خرا�شان 
يتناوب  مـــا  وغـــالـــبـــاً  وكــــونــــار.  نـــانـــغـــارهـــار  يف 

التنظيمان يف ال�شيطرة على املنطقة«. 
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املال والأعمال

•• دبي-الفجر:

 نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ور�شة عمل حول 
الرابعة  الدفعة  ملنت�شبي  املناخ  وتغري  اال�شتدامة 
اأطلقته  الـــذي  الكربون”  “�شفراء  بــرنــامــج  مــن 
الهيئة بدعم من برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، 
وبالتعاون مع مركز دبي املتميز ل�شبط الكربون، 
الوطنية  الــقــ�ــشــايــا  الــ�ــشــبــاب يف  اإ�ـــشـــراك  بــهــدف 
والــعــاملــيــة، وتــعــزيــز اهــتــمــامــهــم وثــقــافــتــهــم حول 
على  واحلــفــاظ  املــنــاخ،  وتغري  امل�شتدامة  الطاقة 

املوارد الطبيعية.
مع  بالتعاون  تنظيمها  مت  التي  الور�شة  ناق�شت 
الق�شايا  املناخي والبيئة، عدداً من  التغري  وزارة 
املناخية والبيئية من بينها اتفاقية االأمم املتحدة 
 ،)UNFCCC( االطارية ب�شاأن التغري املناخي
باري�س،  يف   2015 عــام  املوقعة  املــنــاخ  واتفاقية 
االأمم  واأهــــداف   ،)COP( االأطــــراف  ومــوؤمتــر 
واالتفاقيات   ،2030 امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة 

الــتــي �ــشــادقــت عــلــيــهــا دولــــة االإمـــــــارات العربية 
املـــتـــحـــدة، وذلـــــك يف اإطــــــار الـــتـــعـــاون الــــــدويل يف 
مواجهة التحديات البيئية واحلد من االنبعاثات 
الرئي�س لالحتبا�س احلراري  امل�شبب  الكربونية، 
للخطط  مف�شل  عــر�ــس  جــانــب  اإىل  الــعــامل،  يف 
الــوطــنــيــة اال�ــشــرتاتــيــجــيــة وجــهــود الـــدولـــة التي 
اأولوياتها  اأهــم  �شمن  البيئة  على  احلفاظ  ت�شع 
للم�شاهمة يف تر�شيخ دعائم اال�شتدامة التي تلعب 

دوراً مهماً يف عملية التنمية ال�شاملة.
وقــــال �ــشــعــادة: �ــشــعــيــد حمــمــد الــطــايــر، الع�شو 
ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب 
القادم  اجلــيــل  الـــكـــربـــون  �ــشــفــراء  “ميثل  ــــي:  دب
تطبيق  �شيتولون  الــذيــن  والـــقـــادة  اخلــــرباء  مــن 
الطموحة  الوطنية  واخلــطــط  اال�شرتاتيجيات 
املـــوارد  يف جمـــال حــمــايــة البيئة واحلــفــاظ عــلــى 
الطبيعية، اإ�شافة اإىل امل�شاهمة يف ابتكار مبادرات 
وبرامج رائدة ال�شتدامة الطاقة واملياه ومواجهة 
التحديات البيئية تنفيذاً لروؤية قيادتنا الر�شيدة 

يف جمال التغري املناخي والبيئة حتقيقاً الأهداف 
مئوية االإمارات 2071 وروؤية االإمارات 2021، 
و”خطة دبي 2021” التي تهدف اإىل اأن تكون 
عنا�شر  ذات  مــواردهــا،  يف  م�شتدامة  مدينة  دبــي 
بيئية نظيفة، و�شحية، وم�شتدامة، وا�شرتاتيجية 
دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف اإىل اأن 
الكربونية  الب�شمة  يف  االأقـــل  املدينة  دبــي  تكون 

على م�شتوى العامل«.
واأ�شار الدكتور يو�شف االأكرف، النائب التنفيذي 
للرئي�س لقطاع دعم االأعمال واملوارد الب�شرية يف 
هيئة كهرباء ومياه دبي اأن الور�س التدريبية �شمن 
قدرات  بناء  اإىل  تهدف  الكربون  �شفراء  برنامج 
اأهـــداف  حتقيق  يف  واإ�ــشــراكــهــم  امل�شتقبل  اأجــيــال 
لي�شهموا  قدراتهم  وتطوير  امل�شتدامة،  التنمية 
ب�شكل فاعل يف دعم وتنفيذ ا�شرتاتيجيات دبي يف 
هذا املجال، اإ�شافة اإىل ن�شر الوعي حول �شرورة 
االآليات  وتطوير  الكربونية  االنبعاثات  خف�س 

ال�شحيحة لتحقيق هذه االأهداف.

بالتعاون مع وزارة التغري املناخي والبيئة

هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم ور�سة عمل »ال�ستدامة وتغري املناخ«
 ملنت�سبي الدورة الرابعة من برنامج �سفراء الكربون

اأوف اأمريكا: �سخ 18.3 مليار دولر
 يف ال�سندات والأ�سهم 

••لندن-رويرتز:

قال بنك اأوف اأمريكا مرييل لين�س اأم�س اإن امل�شتثمرين يف اأنحاء العامل �شخوا 
ظل  يف  واالأ�شهم  ال�شندات  �شناديق  يف  دوالر  مليار   18.3 قــدره  �شافيا  مبلغا 
تنامي االآمال بخف�س جمل�س االحتياطي االحتادي )البنك املركزي االأمريكي( 
امل�شتثمرين  الفائدة  اأ�شعار  بخف�س  االآمــال  تنامي  الفائدة.وي�شتقطب  الأ�شعار 
التخاذ رهانات حمفوفة باملخاطر مع تلقي االأ�شهم تدفقات بقيمة 6.2 مليار 
17 يوليو- متوز. وبلغت التدفقات التي تلقتها االأ�شهم  يف االأ�شبوع املنتهي يف 

االأمريكية 5.3 باملئة بينما �شهدت بقية مناطق العامل نزوحا للتدفقات.
لالأ�شبوع  تدفقات  تلقت  التي  ال�شندات،  على  دوالر  مليار   12.1 نحو  وتدفق 
اإىل  الــعــام  بــدايــة  بــاالإجــمــايل منذ  الــتــوايل، ممــا ي�شل  والع�شرين على  الثامن 
455 مليار دوالر يف الوقت الذي ي�شرتي فيه امل�شتثمرون اأ�شول املالذ االآمن 
ب�شبب التوترات التجارية اجلارية بني الواليات املتحدة وال�شني، والتي بداأت يف 
الرقم االإجمايل منذ  اإن ذلك  البنك  العاملي.وقال  �شلبا على االقت�شاد  التاأثري 
بداية العام ياأتي مقارنة مع نزوح تدفقات بقيمة 1.7 تريليون دوالر على مدى 

ال�شنوات الع�شر الفائتة.

تلميحات املركزي الأمريكي تدعم اأ�سهم اأوروبا 
•• عوا�سم-رويرتز:

قوي  اأداء  بف�شل  اأمــ�ــس  باملئة  ن�شفا  االأوروبــيــة  االأ�ــشــهــم  ارتفعت 
املركزية  البنوك  كــربى  بــاإقــدام  التوقعات  وتــعــزز  النفط  لقطاع 
النقدي، متجهة  التي�شري  املزيد من  اإجــراء  العامل على  اأنحاء  يف 
االإعالنات  �شل�شلة من  بالتقلب و�شهد  ات�شم  اأ�شبوع  اختتام  �شوب 
اإنبيف  اآنهاوزر-بو�س  ال�شركات.وت�شدرت  اأعمال  لنتائج  ال�شعيفة 
املالكة لبداويزر املوؤ�شر االأوروبي الرئي�شي، لرتتفع اأ�شهم ال�شركة 
4.6 باملئة بعد اأن قالت �شركة �شناعة اجلعة املثقلة بالديون اإنها 
اليابانية.وقال  اأ�شاهي  اإىل  االأ�شرتالية  بيع عملياتها  اتفقت على 

جون وليامز رئي�س بنك االحتياطي االحتادي يف نيويورك اأم�س 
كارثة  حــدوث  انتظار  ميكنهم  ال  ال�شيا�شات  �شانعي  اإن  اخلمي�س 
اأ�شعار  بخف�س  الــتــوقــعــات  عــزز  ممــا  حتفيز،  لتقدمي  اقت�شادية 
الفائدة االأمريكية االأ�شبوع القادم وقدم الدعم الأ�شواق االأ�شهم يف 
ارتفع  جرينت�س،  بتوقيت   0705 ال�شاعة  العامل.وبحلول  اأنحاء 
يف  م�شتوى  اأدنــى  بلغ  الــذي  االأوروبــــي،  �شتوك�س  القيا�شي  املوؤ�شر 
التي  باملكا�شب  باملئة مقتديا   0.5 اأم�س اخلمي�س،  اأ�شابيع  ثالثة 

�شهدتها اآ�شيا اأثناء الليل وكذلك بور�شة وول �شرتيت.
وارتفع قطاع النفط والغاز 0.55 باملئة مع ارتفاع اأ�شعار النفط 

يف ظل اأحدث موؤ�شرات على تورت بني الواليات املتحدة واإيران.

وكالة الطاقة ل تتوقعالذهب يتجاوز 1450 دولرا يف ظل اآمال خف�س الفائدة
 »زيادة كبرية« يف اأ�سعار النفط 

منع حتليق »737 ماك�س« 
يوؤثر على ح�سابات بوينغ 

••نيودلهي-رويرتز:

الطاقة  لــوكــالــة  التنفيذي  املــديــر  بـــريول  فــاحت  قــال 
ارتــفــاعــا كبريا  الــوكــالــة ال تتوقع  اإن  اأمــ�ــس  الــدولــيــة 
الأ�شعار النفط ب�شبب تباطوؤ الطلب والأن هناك تخمة 

يف اأ�شواق اخلام العاملية.
وقال بريول يف تعليقات عامة اأدىل بها خالل موؤمتر 
لـــــــلـــــــطـــــــاقـــــــة يف 
ي�شتمر  نيودلهي 
يومني “االأ�شعار 
حتــــــــــــــــــددهــــــــــــــــــا 
ــــــــــــواق...  االأ�ــــــــــــش
اإىل  نـــظـــرنـــا  اإذا 
الــــ�ــــشــــوق الــــيــــوم 
الطلب  اأن  نـــرى 
ب�شكل  يـــتـــبـــاطـــاأ 

كبري«.
واأبـــــــلـــــــغ بــــــريول 
رويـــــــــــــــــــــــــــرتز يف 
الــطــاقــة تقل�س  اأن وكــالــة  اأمــ�ــس اخلــمــيــ�ــس  مــقــابــلــة 
توقعاتها لنمو الطلب العاملي على النفط يف 2019 
اإىل 1.1 مليون برميل يوميا، وقد تخف�شها جمددا 
اإذا اعرتى االقت�شاد العاملي، وخ�شو�شا ال�شني، املزيد 

من ال�شعف.
اأن ينمو  ويف الــعــام املــا�ــشــي، تــوقــعــت وكــالــة الــطــاقــة 
 1.5 2019 مبقدار  يف  النفط  على  العاملي  الطلب 
النمو  توقعات  خف�شت  لكنها  يوميا،  برميل  مليون 
حزيران  يونيو-  يف  يوميا  برميل  مليون   1.2 اإىل 

املا�شي.
تــاأتــي من  النفط  “كميات �شخمة مــن  بــريول  وقــال 
يوميا،  برميل  مليون   1.8 نحو  املتحدة،  الــواليــات 

عالوة على النفط من العراق والربازيل وليبيا«.
وقال اإنه يف ظل اأو�شاع عادية، فاإنه ال يتوقع “زيادة 
كبرية” يف اأ�شعار النفط اخلام. لكن بريول حذر من 
اأن التوترات ال�شيا�شية اخلطرية ميكن اأن توؤثر على 

اآليات ال�شوق.
وارتفعت اأ�شعار النفط نحو اثنني باملئة اليوم اجلمعة 
بعد اأن دمرت �شفينة تابعة للبحرية االأمريكية طائرة 

م�شرية اإيرانية يف م�شيق هرمز.
ويف اإ�شارة اإىل الهند، �شدد بريول على اأن نيودلهي قد 
تخف�س وارداتها يف ظل �شعود الطلب على النفط يف 

البالد، عرب زيادة اإنتاج النفط والغاز حمليا.
اأعلن يف  مــودي  ناريندرا  الهندي  الــوزراء  رئي�س  كان 
اعتمادها على  الهند  باأن تخف�س  2015 هدفا  عام 
 2022 اإىل ثلثي اال�شتهالك بحلول  النفط  واردات 
الطلب  ارتــفــاع  لكن   .2030 بحلول  الن�شف  واإىل 
لت�شكل  الـــواردات  يدفعان  املحلي  االإنــتــاج  وانخفا�س 
ال�شنوات  يف  االحــتــيــاجــات  اإجـــمـــايل  مـــن  بــاملــئــة   84

اخلم�س املا�شية وفقا ملا ُتظهره بيانات حكومية.
يف غ�شون ذلك، قال بريول اإن وكالة الطاقة ال تتوقع 
ب�شكل كبري بفعل  �شلبا  النفط  الطلب على  يتاأثر  اأن 
دفعة عاملية �شوب ال�شيارات الكهربائية الغري ملوثة 
للبيئة، اإذ اأن املحرك الرئي�س للطلب على اخلام عامليا 

هو قطاع البرتوكيماويات.
وقال اإن تاأثري تبني حكومة الهند ب�شكل جاد لل�شيارات 

الكهربائية لن يظهر ب�شكل فوري.

 •• نيويورك-اأ ف ب:

اأعلنت جمموعة ال�شناعات اجلوية بوينغ اأن امل�شاكل التي 
تواجهها طائرتها “737 ماك�س” �شتوؤدي اإىل تراجع رقم 
الثاين  الف�شل  ال�شرائب يف  قبل ح�شم  واأرباحها  اأعمالها 

من العام مبقدار 5،6 مليارات دوالر.
وقالت جمموعة ال�شناعات اجلوية يف بيان اأنها �شتخ�ش�س 
4،9 مليارات دوالر لتغطية النفقات املرتتبة بعد حادثني 
للطائرة “737 ماك�س” اأ�شفرا عن �شقوط 346 قتيال 
العامل  التحليق يف  الطائرات من  النموذج من  ومنع هذا 
ميكنها  الطائرة  هــذه  اإن  بوينغ  اآذار-مــار�ــس.وتــقــول  منذ 
اأن  بـــدون  الــعــام  االأخـــري مــن  الــربــع  ا�شتئناف رحالتها يف 
تخفي اأنها لي�شت متاأكدة من ذلك.وقالت املجموعة التي 
تتخذ من �شيكاغو مقرا لها اإن “هذه االإفادة تعك�س اأف�شل 
اإىل  للعودة  الدقيقة  املــدة  لكن  اليوم  لل�شركة حتى  تقييم 

اخلدمة ميكن اأن تكون خمتلفة عن هذه التقديرات«.
وكانت “بوينغ” قدرت مبليار دوالر كلفة االأزمة املرتبطة 
اآذار-مـــار�ـــس  منت�شف  بــني  ماك�س”   737“ بــطــائــرتــهــا 
ومنت�شف ني�شان-ابريل. لكن خرباء ومراقبني توقعوا اأن 
ترتفع هذه الكلفة ب�شبب تعوي�شات ال�شركات اجلوية التي 

األغت ع�شرات االآالف من الدوالرات.
عائالت  قبل  مــن  ق�شائية  دعـــاوى  اأي�شا  بوينغ  وواجــهــت 
الطريان  ل�شركة  تابعتني   -- الطائرتني  حادثي  �شحايا 
 189( اير”  “الين  و�ــشــركــة  قتيال(   157( االثــيــوبــيــة 
قتيال( -- وا�شتبقت ذلك بالتعهد بدفع مئة مليون دوالر 

لهم.
راأ�شماله خم�شون مليون دوالر  اأن�شئ �شندوق خا�س  وقد 
االأمريكي  املحامي  فينربغ  كينيث  يــديــره  فـــورا،  مــودعــة 

املعروف املتخ�ش�س باإدارة �شناديق تعوي�شات ال�شحايا.
تعوي�شات  دفـــع  يف  دوالر  مــلــيــارات  الـ4،9  و�شت�شتخدم 
مالية  مببالغ  تتمثل  االأزمـــة  يف  ت�شرروا  الذين  للزبائن 
وتخفي�شات ميكن اأن متنحها بوينغ لل�شركات واجلوية اأو 

تبديل مناذج طائرات.
زيادة قدرها  �شيكون على بوينغ حتمل  اإىل ذلك،  واإ�شافة 
مرتبطة  ماك�س”   737“ نــفــقــات  يف  دوالر  مــلــيــار   1،7
42 طائرة  اإىل   52 االإنتاج من  خ�شو�شا برتاجع وتــرية 

�شهريا منذ توقف الطائرات عن التحليق.
لكن جمموعة ال�شناعات اجلوية ا�شتبعدت خف�شا جديدا 
يف االنتاج موؤكدة اأنها تتوقع زيادة عدد طائراتها اإىل 57 

�شهريا يف 2020.

•• وا�سنطن-رويرتز:

جتاوز الذهب اأم�س م�شتوى 1450 دوالرا املهم للمرة االأوىل 
منذ مايو -اأيار 2013، بعد تعليقات م�شوؤول كبري يف جمل�س 
االحــتــيــاطــي االحتــــادي )الــبــنــك املــركــزي االأمــريــكــي( عززت 
االأ�شفر  املعدن  تلقى  بينما  الفائدة،  اأ�شعار  التوقعات بخف�س 

الدعم من توترات جديدة يف ال�شرق االأو�شط.
بلغ الذهب يف املعامالت الفورية 1452.60 دوالر لالأوقية 

منذ  م�شتوياته  اأعلى  وهــو  املبكرة  التعامالت  يف  )االأونــ�ــشــة( 
باملئة   0.3 يرتاجع  اأن  قبل   2013 اأيــار  مايو-  من  العا�شر 
بتوقيت   0543 الــ�ــشــاعــة  بــحــلــول  دوالر   1442.35 اإىل 

جرينت�س.
االأ�شبوع  بداية  منذ  باملئة  اثنني  قرابة  النفي�س  املعدن  وربــح 
على  اأ�ــشــبــوعــي  مك�شب  ثــاين  حتقيق  �ــشــوب  ويتجه  اجلــــاري، 

التوايل.
اإىل  باملئة   1.2 االآجــلــة  االأمــريــكــيــة  العقود  الــذهــب يف  وقــفــز 

1444.70 دوالر لالأوقية.
ويف مــوؤمتــر للبنك املــركــزي قـــال جـــون ولــيــامــز رئــيــ�ــس بنك 
االحتياطي االحتادي يف نيويورك اإن �شانعي ال�شيا�شات بحاجة 
لتقدمي التحفيز مبكرا للتعامل مع الت�شخم املنخف�س حني 
اأ�شعار الفائدة قرب ال�شفر ولي�س مبقدورهم االنتظار  تكون 

حتى حتدث اأزمة اقت�شادية.
وتــ�ــشــريــحــات ولــيــامــز جتــعــل مــن املـــوؤكـــد تــقــريــبــا اأن جمل�س 
الفائدة مبقدار  اأ�شعار  �شيختار خف�س  االحتــادي  االحتياطي 
النقدية يومي  ال�شيا�شة  ب�شاأن  اأ�شا�س يف اجتماعه  25 نقطة 
30 و31 يوليو متوز وتغذي اأي�شا التوقعات باإجراء خف�س 

اأكرب مبقدار 50 نقطة اأ�شا�س.
ودفعت ت�شريحات وليامز موؤ�شر الدوالر قرب اأدنى م�شتوياته 
االآ�شيوية  التعامالت  يف  قليال  يرتفع  اأن  قبل  اأ�شبوعني  يف 
حائزي  للم�شتثمرين  الــذهــب  تكلفة  يقل�س  ممــا  املــبــكــرة، 

العمالت بخالف الدوالر.
الذهب  جاذبية  اأي�شا  االأو�ــشــط  ال�شرق  يف  ال�شبابية  وتــعــزز 
كمالذ اآمن. وقالت الواليات املتحدة اأم�س اخلمي�س اإن �شفينة 
تابعة للبحرية االأمريكية “دمرت” طائرة م�شرية اإيرانية يف 
م�شيق هرمز بعد اأن اقرتبت منها ملدى ي�شكل تهديدا، لكن 

اإيران قالت اإنها ال متلك معلومات ب�شان خ�شارة الطائرة.
 0.6 الف�شة  ارتفعت  االأخـــرى،  النفي�شة  للمعادن  وبالن�شبة 
باملئة اإىل 16.43 دوالر لالأوقية، وهو اأعلى م�شتوياتها منذ 
باملئة  ثمانية  الف�شة  و�شعدت   .2018 حزيران  يونيو   25
منذ بداية االأ�شبوع اجلاري وتتجه �شوب ت�شجيل اأف�شل اأداء 

اأ�شبوعي يف ثالث �شنوات.
وربح البالتني 0.9 باملئة اإىل 856.68 دوالر، بينما ارتفع 

البالديوم 0.2 باملئة اإىل 1528.59 دوالر لالأوقية.

•• طوكيو-رويرتز:

انــتــعــ�ــشــت االأ�ــشــهــم الــيــابــانــيــة بــقــوة اأمــ�ــس من 
انخفا�س تكبدته يف اجلل�شة ال�شابقة، يف الوقت 
الذي تلقت فيه االأ�شول العالية املخاطر دفعة 
بعد اأن عزز م�شوؤول كبري يف جمل�س االحتياطي 
االحتادي )البنك املركزي االأمريكي( التوقعات 
بخف�س اأ�شعار الفائدة االأمريكية يف وقت الحق 
اأ�شباه  قــطــاع  ت�شدر  مــع  اجلــــاري،  ال�شهر  مــن 

املو�شالت للقطاعات الرابحة.
وارتـــــفـــــع املــــوؤ�ــــشــــر نـــيـــكـــي اثــــنــــني بـــاملـــئـــة اإىل 
بنف�س  انخفا�شه  عقب  نقطة   21466.99
القيا�شي  املــوؤ�ــشــر  االنــتــعــا�ــس  ودفــــع   . الن�شبة 
يف  مبــا  رئي�شية،  فنية  م�شتويات  عــدة  لتجاوز 
ذلك املتو�شط املتحرك يف 25 يوما واملتو�شط 

املتحرك يف 50 يوما.
بن�شبة  خ�شارة  نيكي  املوؤ�شر  تكبد  اأ�شبوع،  ويف 
واحد باملئة يف اأكرب تراجع اأ�شبوعي منذ اأواخر 

مايو- اأيار.
�شاهمت  اإذ  �ــشــرتيــت  وول  بــور�ــشــة  وارتــفــعــت 
ت�شريحات جون وليامز رئي�س بنك االحتياطي 
التوقعات  تــعــزيــز  يف  نــيــويــورك  يف  االحتـــــادي 

بخف�س اأ�شعار الفائدة بنهاية ال�شهر اجلاري.
الـــيـــابـــاين مقتديا  الـــرقـــائـــق  قـــطـــاع  وارتــــفــــع 
بتوقعات اإيجابية لالإيرادات من �شركة تايوان 
اأ�شهم  ارتــفــاع  مــع  املــو�ــشــالت،  اأ�ــشــبــاه  ل�شناعة 

اأ�شهم  بــاملــئــة و�ــشــعــود   7.1 كـــورب  اأدفــانــتــ�ــشــت 
اأ�شهم  بــاملــئــة وارتـــفـــاع   3.5 اإلـــكـــرتون  طــوكــيــو 

دي�شكو 4.2 باملئة.
الــعــام، تــراجــع �شهم �شركة  وخمــالــفــا االجتـــاه 
الأدنى  باملئة   0.8 القاب�شة  الــيــابــاين  الــربيــد 

اأوردت �شحيفة  اأن  م�شتوى على االإطــالق بعد 
نيكي االقت�شادية اليومية اأن نيبون اليف،اأكرب 
�ــشــركــة تـــاأمـــني خــا�ــشــة يف الـــبـــالد، طــلــبــت من 
الربيد القاب�شة وقف بيع وثائقها للتاأمني يف 

مكاتب الربيد التابعة لل�شركة.

وتـــواجـــه �ــشــركــة الــربيــد الــيــابــاين الــتــي كانت 
مملوكة للحكومة يف ال�شابق و�شركاتها التابعة 
بــ�ــشــان بيعها  ــابــيــع االأخــــــرية  تــدقــيــقــا يف االأ�ــش
االأو�شع  توبك�س  املوؤ�شر  تاأمني.وتقدم  لوثائق 

نطاقا 1.9 باملئة اإىل 1563.96 نقطة.

اأ�سهم اليابان تقفز مع اإ�سارة خلف�س الفائدة 
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املال والأعمال

الإمارات تت�سدر املنطقة يف �سرعة ات�سال النطاق العري�س الثابت
•• اأبوظبي-وام:

متقدمة  م�شتويات  االإمـــــارات  دولـــة  �شجلت 
و�شرعة  ال�شبكة  اأداء  يف  العاملي  ال�شعيد  على 

النطاق العري�س الثابت.
على  االأول  ــــركــــز  امل االإمــــــــــــارات  احـــتـــلـــت  و 
النطاق  اتــ�ــشــال  �شرعة  يف  املنطقة  م�شتوى 
العري�س الثابت، وفقا الأحدث بيانات �شركة 
»Ookla« الرائدة يف جمال حتليل واختبار 

�شرعات االإنرتنت على م�شتوى العامل.

ال�شــــــرعة  اختبــــــار  بيانـــــات  اأظهــــــرت  و 
دولة  يف  ال�شبكـــــــة  اأداء  اأن   »Ookla« مــــــن 
�ــشــجــل مــ�ــشــتــويــات متقدمة  ــارات قـــد  ـــ ـــ ـــ ـــ االإمـــ
دول  تــ�ــشــدرت  حــيــث  الــعــاملــي،  ال�شعيد  عــلــى 
ال�شهر  يف  مرتبة   16 قفزت  اأن  بعد  املنطقة 
على  التنزيل  �شرعة  معدل  وو�ــشــل  املــا�ــشــي، 
الثابت ح�شب موؤ�شر  �شبكة النطاق العري�س 
يف  مـــيـــجـــابـــت   88.35 اإىل   »Ookla«

الثانية.
25 �شمن  الـــــ  املــرتــبــة  االإمــــــــارات  واحــتــلــت 

كما  دولــــة..   177 �شمـــــــت  عـــــاملية  قائمة 
20 دولة  اأفــ�ــشــل  تــبــواأت مكانة ريــاديــة بــني 
على م�شتوى العامل على �شعيد االقت�شادات 

املتقدمة.
العـــــاملي   »speedtest« موؤ�شــــــر  ويقـــــوم 
مبقــــــارنة بيانـــــات �شــــــرعة االإنرتنت �شهـــــريا 
اأنحـــــاء العـــــامل، والذي ي�شتمد  مـــــن جمـــــيع 
االختبارات  من  املاليني  على  اعتمادا  بيانته 
التطبيق كل  اأ�ــشــخــا�ــس عــرب  يــجــريــهــا  الــتــي 

�شهر.

و حــول هــذا االإجنـــاز قــال �شعادة حمد عبيد 
لتنظيم  العامة  الهيئة  عام  مدير  املن�شوري 
قدرات  يف  التقدم  هــذا  اإن  االتــ�ــشــاالت  قطاع 
ليتحقق  كــان  مــا  التحتية  والــبــنــي  االتــ�ــشــال 
لـــوال الـــروؤيـــة الــثــاقــبــة لــلــقــيــادة الــر�ــشــيــدة يف 
ـــــة االإمـــــــــارات الـــتـــي حــر�ــشــت عــلــى دعم  دول
وتكنولوجيا  االتـــ�ـــشـــاالت  قـــطـــاع  ومتـــكـــني 
املعلومات الإثراء كافة القطاعات االقت�شادية 
واملجتمعية على حد �شواء.. وهو ما نتج عنه 
تربع دولة االإمارات على عر�س املرتبة االأوىل 

ال�شوئية  االألياف  �شبكة  نفاذ  مدى  يف  عامليا 
املو�شولة للمنازل »FTTH« للمرة الثالثة 

على التوايل.
�شركتا  بــــه  تـــقـــوم  املـــنـــ�ـــشـــوري مبــــا  واأ�ـــــشـــــاد 
وتوؤدي  اأدت  جهود  من  و”دو”  “ات�شاالت” 
تــعــزيــز ريــــادة االإمــــــارات عــاملــيــا يف قطاع  اإىل 
القدرة  وزيـــــــادة  واملـــعـــلـــومـــات،  االتـــ�ـــشـــاالت 
التناف�شية للدولة يف موؤ�شر �شرعة االإنرتت، 
حيث �شاعفتا يف االآونة االأخرية من �شرعات 
الــنــطــاق الــعــريــ�ــس الــثــابــت جمــانــا مل�شرتكي 

قطاع االأعمال واالأفــراد، مما زاد من انت�شار 
تعزيز  يف  واأ�شهم  الثابت،  االإنــرتنــت  خدمات 

االإنتاجية يف الدولة.
واأ�شار �شعادته اإىل اأهمية مثل هذه االإجنازات 
يف �ــشــوء الــتــوجــهــات الــوطــنــيــة نــحــو تطبيق 
مــفــاهــيــم الــــثــــورة الــ�ــشــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة ويف 
املــقــدمــة مــنــهــا الـــذكـــاء اال�ــشــطــنــاعــي واملدن 
الذكية واإنرتنت االأ�شياء، بهدف تر�شيخ اأ�ش�س 
ال�شعادة  وحتــقــيــق  االقــتــ�ــشــاديــة  اال�ــشــتــدامــة 

للمجتمع.

العقوبات تدفع اإيرانيني للبحث عن عمل يف كرد�ستان 

اأرباح �سلمربجري تقفز 14.4 % 
بف�سل �سعود الأن�سطة العاملية 

�سريك �سابق لأونا اأويل يقر 
بالذنب يف تقدمي ر�سوة 

اجلامعة الكندية دبي تتعاون مع اجلهات الفاعلة يف قطاع ال�سيافة لتعزيز مهارات القطاع 

تزويد قطاع ال�سياحة بدولة الإمارات باأ�سحاب املهارات بهدف تلبية الطلب املتوقع نتيجة 
ا�سرتاتيجية دبي ل�ستقطاب 25 مليون زائر بحلول 2025

�سراكة بني »اوبتيمال اآي دي اإم« 
و»بري�ساي�س تكنولوجيز«  للتو�سع يف 

اأ�سواق »التحقق من الهوية« يف املنطقة  
•• دبي-الفجر: 

عقدت اأوبتيمال اآي دي اإم، املزود العاملي الرائد حللول برجميات التحقق 
من الهوية، �شراكة مع بري�شاي�س تكنولوجيز التي �شتكون املوزع احل�شري 

اأوبتيمال  حلــلــول  املــ�ــشــافــة  للقيمة 
  ™OptimalCloud كــــالود 
وتركيا  االأو�ــشــط  ال�شرق  اأ�ــشــواق  يف 

واإفريقيا. 
كـــــالود  بكونها  اأوبـــتـــيـــمـــال  تــتــمــيــز 
التحقق  بــرجمــيــات  الإدارة  حــلــواًل 
للتو�شع  الـــقـــابـــلـــة  الــــهــــويــــة  مـــــن 
تطبيقها  ويــ�ــشــهــل  والــتــخــ�ــشــيــ�ــس 
لــتــوفــر اإمــكــانــيــة الـــو�ـــشـــول االآمــــن 
التطبيقات  اآالف  اإىل  والــ�ــشــلــ�ــس 
الدخول  لت�شجيل  تقنية  با�شتخدام 

مرة واحدة فقط. 
وهي  تــكــنــولــوجــيــز،  بري�شاي�س  اأمـــا 
وتخت�س  املــ�ــشــافــة  لــلــقــيــمــة  مــــوزع 
مع  والنا�شئة  املتقدمة  بالتقنيات 
ال�شيرباين  االأمـــــن  عــلــى  الــرتكــيــز 
الرقمي  والتحول  املعلومات  واأمــن 
التحليلية  ـــول  واحلـــل والــ�ــشــحــابــي 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى تـــقـــنـــيـــات الــــذكــــاء 

ال�شناعي، 
 ف�شتقوم بتوزيع حلول اأوبتيمال اآي 
تواجدها  تعزيز  يف  ودعمها  اإم  دي 
وتركيا  االأو�ــشــط  ال�شرق  اأ�ــشــواق  يف 

واإفريقيا من خالل �شراكة تعود باملنفعة على كال الطرفني.  
املوؤ�ش�س امل�شارك واملدير التنفيذي  يف هذا ال�شياق قال راجنيت بيالي، 
اأوبتيمال  ب�شركة  التعريف  اإىل  “نتطلع  تكنولوجيز:  بري�شاي�س  لــدى 
اآي دي اإم وحلولها املتميزة يف منطقة ال�شرق االأو�شط وتركيا واإفريقيا، 
اأعمالها  تنمية  على  م�شاعدتها  من  �شنتمكن  اأننا  من  ثقة  على  ونحن 
باملنطقة واالرتقاء بها اإىل م�شتوى متجدد من دعم العمالء من خالل 
فريق املبيعات والفريق الفني املتواجد حملياً يف جميع اأنحاء املنطقة.« 
لدى  والــقــنــوات  لل�شركاء  الرئي�س  نــائــب  كور�شيو،  كري�س  قــال  بـــدوره 
العمل مع بري�شاي�س تكنولوجيز لتو�شعة  “ي�شرنا  اإم:  اآي دي  اوبتيمال 
منتجاتنا  – فطرح  واأفريقيا  وتركيا  االأو�ــشــط  ال�شرق  يف  عملنا  نطاق 
وخدماتنا مثل اأوبتيمال كالود يف املنطقة كان واحداً من اأبرز اأولوياتنا، 
ووجدنا يف ال�شراكة مع موؤ�ش�شة مرموقة مبكانة بري�شاي�س تكنولوجيز 

اخليار االأمثل لتحقيق متطلباتنا.« 

•• اأربيل-اأ ف ب:

عند تقاطع اإحدى الطرق يف مدينة اأربيل، 
كربى مدن كرد�شتان العراق، يت�شابق عمال 
اإيرانيون لل�شعود اإىل �شاحنة �شغرية بعدما 
اأجربتهم �شغوط العقوبات االأمريكية على 
باأجر  عمل  فر�س  عــن  بحثا  احلـــدود  عبور 

يومي يف العراق املجاور.
قبعات  يــ�ــشــعــون  اأكــــــــراد  هـــــــوؤالء  غــالــبــيــة 
ويربطون حقائب قما�شية حول خ�شورهم، 
يف انــتــظــار احلــ�ــشــول عــلــى فــر�ــشــة عــمــل يف 

البناء اأو غريه.
يقول ر�شتم “31 عاما”، وهو عامل اإيراين 
اآت من مدينة اأورميا ب�شمال غرب اإيران، اإن 
اإن  بل  العمل،  على  لي�شت احل�شول  امل�شكلة 
جراء  هناك”،  قيمة  لها  تعد  مل  “العملة 
الرتفاع  اأدت  الــتــي  االأمـــريكـــيـــة  الــعــقــوبــات 
الت�شخم اإىل 52 يف املئة، بعدما فقد الريال 

االإيراين ن�شف قيمته خالل عام واحد.
مف�شال  لطفلني،  اأب  وهـــو  ر�ــشــتــم  ي�شيف 

عــدم ذكــر ا�شمه الــكــامــل خــوفــا مــن تعر�س 
“يف نــهــايــة يـــوم عمل،  اأ�ــشــرتــه لــلــمــ�ــشــائــلــة، 
حتتاج  العائلة  لكن  دجــاجــة،  �شراء  ميكنني 

اإىل )اأ�شياء( اأكرث من دجاجة«.
اأي�شاً،  االإيــراين  ر�شتمي  بــدوره، يقول ر�شا 
دينار  األف  25 و30  “ما بني  اإنه يتقا�شى 
عراقي يوميا )نحو 25 دوالر(”، معترباً اأن 
ذلك “يعد مبلغاً جيداً” وهو ثالثة اأ�شعاف 

ما يح�شله يف اإيران.
ويلفت ر�شتم اإىل اأن ذلك مك�شب عند العودة 
اأ�شعار املواد  اإيران، خ�شو�شا مع ارتفاع  اإىل 
بعيد  جــنــوين،  ب�شكل  والب�شائع  الــغــذائــيــة 

التوتر االأخري بني طهران ووا�شنطن
بالو�شع  ــــداً  اأب الــتــنــبــوؤ  ميــكــن  “ال  وي�شيف 
وجتد  �شباحا  ت�شتيقظ  فقد  االقــتــ�ــشــادي، 
مقارنة  ت�شاعفت  قد  الغذائية  املــواد  اأ�شعار 

باالأم�س«.
اإيرانيون  وعــلــى غـــرار ر�ــشــتــم، يــعــرب عــمــال 
اآخرون اإىل اإقليم كرد�شتان يف �شمال العراق، 
بــحــثــاً عــن مــقــاولــني يــوؤمــنــون لــهــم اأعمااًل، 

وبتاأ�شريات �شياحية ملدة �شهر.
متوا�شاًل،  يـــومـــاً   28 ملــــدة  هـــــوؤالء  يــعــمــل 
وهم  اإجـــازة،  يف  بيوتهم  اإىل  بعدها  ليعودوا 
يحملون لعائالتهم ال�شاي ولوازم االأطفال 

ومواد اأخرى مل تعد �شهلة املنال يف اإيران.
العراقي  الفرن�شي  االجــتــمــاع  عـــامل  يــقــول 
املهاجرون  الــعــمــال  هـــوؤالء  اإن  بــكــوان  عـــادل 
ب�شكل موؤقت لي�شوا فقط “لتلبية احلاجة” 
اإىل  ببطء  اال�شتثمارات  فيه  تعود  وقــت  يف 
اأي�شاً  اإلــيــهــم  ينظر  بــل  الـــعـــراق،  كــرد�ــشــتــان 

“كم�شدر للرثوة«.
“اإ�شافة  اأنــه  بر�س  لفران�س  بكوان  ويو�شح 
اإىل اأنهم ي�شغلون مهناً ذات قيمة منخف�شة 
الكردي  املــجــتــمــع  يف  واجــتــمــاعــيــاً  ثــقــافــيــاً 
املياومني  هــــــوؤالء  نــفــقــات  فـــــاإن  الـــعـــراقـــي، 

االإيرانيني توفر م�شدر دخل«.
وحتى اإذا اأرغموا على مغادرة العراق ب�شكل 
يعودون  واآخــريــن،  ور�شا  ر�شتم  فــاإن  دوري، 
الراحة  من  اأ�شبوع  من  اأقــل  خــالل  ب�شرعة 

عند عائالتهم.

خور�شيد  لـــدى  كــثــريون  ي�شكن  اأربـــيـــل،  يف 
�شقالوي، وهو كردي عراقي يبلغ من العمر 
54 عــامــا، حـــول ثــالثــة مــبــاٍن قــدميــة اإىل 

فندق اإقامة للعمال االأجانب.
يقول �شقالوي “يف اخلريف املا�شي، مل يكن 
االإيرانيني  العمال  من  نزياًل   58 اإال  لدي 
ي�شتاأجرون   ،”180 لــدي  االآن  فندقي،  يف 
ينام  مــربــعــة،  اأمــتــار  ت�شعة  مب�شاحة  غــرفــاً 
مقابل  اأ�شخا�س،  اأربعة  منها  واحــدة  كل  يف 
ثالثة دوالرات لل�شخ�س يف الليلة الواحدة.

ويتابع القول اإن اليوم كل الغرف م�شغولة، 
لذلك “رف�شت زبائن، جميعهم اإيرانيون«.

تـــوؤكـــد الــ�ــشــلــطــات الــكــرديــة الــعــراقــيــة عدم 
القادمني  العمال  لهوؤالء  اإح�شائيات  توفر 
العمال  ينظر  ال  جانبهم،  احلدود.من  عرب 
االإيرانيني،  العمال  جتاه  بعداء  العراقيون 
يبني  الذي كان  �شياماند،  على غرار ريبني 

�شوراً خارجياً الأحد املنازل يف اأربيل.
يقول هذا العراقي الكردي البالغ من العمر 

27 عاماً “هم يتقا�شون نف�س اأجورنا«.

االإيرانيون  قــرر  حــال  يف  اأنـــه  ي�شيف  لكنه 
اال�ــشــتــمــرار بــاملــجــيء بـــاأعـــداد كــبــرية وك�شر 
االأ�ـــشـــعـــار وتــخــفــيــ�ــس اأجــــورهــــم، فــلــن يتم 

الرتحيب بهم بالطريقة نف�شها.
�شليمان  ياأتي  املا�شي،  /فرباير  �شباط  منذ 
طه الكردي االإيراين اإىل العراق، حمماًل يف 
�شغري  منحوتات  ال�شغرية  �شاحنته  حو�س 

حليوانات، ليبيعها هناك.
ورغـــــــم اأنـــــــه يـــحـــمـــل �ــــشــــهــــادة جـــامـــعـــيـــة يف 
بهذا  عاما”   27“ طــه  قــبــل  الــريــا�ــشــيــات، 
تعي�س  التي  مل�شاعدة عائلته  ال�شغري  العمل 
يف حمــافــظــة �ــشــنــانــدج بــغــرب اإيـــــران، والتي 
تبعد 300 كيلومرت عن اأربيل. وهو يبحث 
حاليا عن منزل يف اأربيل ال�شتقبال اأ�شدقائه 

واأقربائه الذين ي�شعون لل�شري على خطاه.
العقوبات  “قبل  اأنــه  بر�س  لفران�س  يو�شح 
االأخــــرية، كنا نــاأكــل اللحم ثــالث مـــرات يف 

االأ�شبوع، اأما االآن فمرة واحدة فقط«.
بب�شاطة  فذلك  هاجرنا،  مــا  “اإذا  وي�شيف 

الإطعام عائالتنا«.

•• لندن-رويرتز:

اأويـــل، وهــي �شركة  بــالــعــراق الأونـــا  اأقــر �شريك �شابق 
مونـــــــاكو،  مــقــرهــا  وغـــــــــــــــــاز  نفـــــط  ا�ــشــتــ�ــشــــــــــــــــــــارات 
اأول  يف  الر�شـــــــوة  بتقدمي  تهـــــم  خمـــــ�س  يف  بالــــــذنب 
�شنوات  ثـــالث  مــنــذ  م�شتمر  جــنــائــي  بتحــقيق  اإدانــــة 
اخلطرية  االحــتــيــال  جــرائــم  مكافحة  مكتب  يجريه 

الربيطاين.
 70 العمر  البالغ من  با�شل اجلــراح  اإن  املكتب  وقــال 
بالذنب يف اخلام�س ع�شر من يوليو متوز  اأقــر  عاما 
توريد  عقود  برت�شية  تتعلق  ر�شا  لتقدمي  التاآمر  يف 
وتركيب من�شات اأحادية عائمة وخطوط اأنابيب نفط 

يف جنوب العراق.
اإن  اخلطرية  االحتيال  جرائم  مكافحة  مكتب  وقــال 
اإدانة اجلراح، التي تاأتي قبل �شتة اأ�شهر من مواجهة 
ثالثة متهمني اآخرين يف الق�شية حماكمة جنائية يف 

جل�شة  يف  الن�شر  بحظر  اأمــر  اإلغاء  بعد  اأُعلنت  لندن، 
ت�شبق املحاكمة ُعقدت اأم�س اجلمعة.

ومل يقر زياد عقل، املدير االإقليمي ال�شابق لدى اأونا 
اللذان  بوند،  وبــول  وايتلي  و�شتيفن  العراق  يف  اأويــل 
يعمالن حل�شاب �شركة اإ�س.بي.اإم )اأوف�شور( خلدمات 
ويواجهون  بالذنب  هولندا،  ومقرها  والــغــاز  النفط 
حماكمة اأمام هيئة حملفني يف لندن يف يناير- كانون 

الثاين.
وعقل البالغ من العمر 44 عاما متهم بثالث جرائم 

للتاآمر لتقدمي ر�شا. ويواجه بوند،
 الــبــالــغ مــن العمر 67 عــامــا والـــذي كــان مــديــرا يف 

ال�شابق للمبيعات لدى اإ�س.بي.اإم )اأوف�شور(، 
ووايتلي البالغ من العمر 64 عاما والذي كان نائبا 
للرئي�س يف ال�شابق لدى اإ�س.بي.اإم )اأوف�شور( ويتوىل 
وقازاخ�شتان  للعراق  االإقليمي  العام  املدير  من�شب 

واأجنوال لدى اأونا اأويل تهمتني كل على حدة.

•• عوا�سم-رويرتز:

ارتفاع  امــ�ــس  �شلمربجري  اأعــلــنــت 
اأرباحها الف�شلية 14.4 باملئة، اإذ 
�شاعد الطلب يف االأ�شواق العاملية 
الـــعـــامل لتقدمي  �ــشــركــة يف  اأكــــرب 
خــــدمــــات احلــــقــــول الــنــفــطــيــة يف 
اأمريكا  يف  �ــشــعــف  اأثــــر  تــعــويــ�ــس 

ال�شمالية.
وارتــفــع �ــشــايف ربـــح الــ�ــشــركــة اإىل 
�شنتا   35 اأو  دوالر  مليون   492
املنتهي  الــثــاين  الــربــع  يف  لل�شهم 
يف 30 يونيو حزيران من 430 
قبل  لل�شهم  �شنتا   31 اأو  مليونا 

عام.
اإيرادات ال�شركة التي  وانخف�شت 
 8.27 اإىل  هــيــو�ــشــتــون  مــقــرهــا 
مليار   8.30 مـــن  دوالر  مــلــيــار 

دوالر.

•• دبي-الفجر:

تــعــاونــت اجلــامــعــة الــكــنــديــة دبـــي مـــوؤخـــًرا مــع �شركتني من 
قطاع  تــزويــد  بهدف  ال�شيافة  قطاع  يف  الــرائــدة  ال�شركات 
ال�شياحة بدولة االإمارات باأ�شحاب املهارات حيث ت�شتعد دبي 

جلذب 25 مليون زائر بحلول عام 2025.
مع  اجلديدتني  االتفاقيتني  مبوجب  اجلامعة  و�شتتعاون 
فندق كوبثورن دبي، اأحد اأع�شاء جمموعة فنادق ميلينيوم 
قطاع  مــبــادرات  لتعزيز   ، جــمــريا  �شتايلز  اإيبي�س  وفــنــدق   ،

لدعم  العاملة  القوى  مهارات  ل�شقل  تهدف  التي  التعليم 
ا�شرتاتيجية دبي ال�شياحية. 

وقد اأعلن ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ، ويل 
عهد دبي ورئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة دبي عن هدف اأن 

ت�شبح دبي املدينة االأكرث زيارة حول العامل.
حمفظتها  اإىل  هـــذه  الــتــعــاون  عــالقــات  اجلــامــعــة  وت�شيف 
احلالية من ال�شراكات يف هذا القطاع، والتي ت�شم �شركات 
عاملية رائدة اأخرى مثل  �شانغريال وذلك يف اأعقاب اإطالقها 
الفعاليات  اإدارة  يف  االأعـــمـــال  اإدارة  بــكــالــوريــو�ــس  لــدرجــة 

وال�شياحة، التي جاءت تلبية لالحتياجات من املهارات عالية 
املتنامية  الدولية  دبــي  مكانة  ب�شبب  ن�شاأت  والتي  امل�شتوى 

كمركز لل�شياحة والرتفيه. 
وقد مت تاأكيد هذه ال�شراكات من خالل توقيع ال�شيد هيني 
ملذكرة  دبـــي،  الكندية  للجامعة  التنفيذي  املــديــر  فــرييــرا، 
دبي  وقــد مثل فندق كوبثورن  االأطـــراف،  تفاهم مع جميع 
العام  املدير  نوب�س  جلني  ال�شيد  االتفاقيات  هذه  توقيع  يف 
جمريا  �شتايلز  اإبــيــ�ــس  فــنــادق  عــن  بالنيابة  ووقـــع  للفندق، 

مديرها العام ال�شيد حممد جمتبى حيدر.

ومتــهــد مـــذكـــرات الــتــفــاهــم الــتــي بـــداأتـــهـــا الـــدكـــتـــورة اإيفا 
الفعاليات  اإدارة  ق�شم  يف  املــ�ــشــاعــد  املــدر�ــس  بــوالتــوفــيــتــ�ــس، 
باجلامعة  االإدارة  كلية  الطالب يف  اأمام  الطريق  وال�شياحة 
نحو احل�شول على التدريب املهني الالزم، ويف �شبيل ذلك، 
والعمليات  املمار�شات  تطوير  يف  مهًما  دوًرا  يلعبون  �شوف 
التجارية داخل القطاع. كما �شتعمل االتفاقيات كذلك على 
ت�شهيل ور�س العمل امل�شرتكة والندوات واملوؤمترات باالإ�شافة 
اإىل توفري فر�س العمل والفر�س الوظيفية طويلة االأجل 

لطالب اجلامعة الكندية دبي. 

ويف معر�س حديثه عن ال�شراكات اجلديدة، �شرح الدكتور 
مارك بولني القائم باأعمال عميد كلية االإدارة قائاًل “نحن 
اثنني  مــع  تعاوننا  على  الر�شمي  الــطــابــع  الإ�ــشــفــاء  �ــشــعــداء 
ال�شيافة.  قطاع  عاملًيا يف  امل�شهورة  التجارية  العالمات  من 
للتعلم  فــريــدة  ــا  فــر�ــشً لطالبنا  االتــفــاقــيــات  هــذه  و�شتوفر 
التجريبي متنحهم ميزة تناف�شية عند دخولهم هذا القطاع 
�شتوؤهلهم  كما  دبـــي،  اإمــــارة  يف  االقــتــ�ــشــاد  مــن  للغاية  املــهــم 
لتقدمي م�شاهمة مهمة يف حتقيق االأهداف املُحددة مل�شتقبل 

هذا القطاع يف دولة االإمارات العربية املتحدة.« 
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العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/714  تنفيذ جتاري 
بــاتــيــل جمــهــول حمــل االقــامــة مبــا ان طالب  املــنــفــذ �ـــشـــده/1- كالبي�س  اىل 
التنفيذ/ام ايه كابيتال للتجارة العامة �س.ذ.م.م )�شابقا - م ع كابيتال �س.ذ.م.م 
وميثله:�شمري حليم كنعان  قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2019/7/11 
اخطاركم ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )1357712.35( درهم خالل 15 يوم من 
تاريخ التبليغ واال بيع القعار )نوع العقار �شقه �شكنيه - املنطقة مر�شى دبي - 
رقم االر�س 169 - رقم املبنى 4 - ا�شم املبنى امواج 4 - رقم العقار 3705 - رقم 
295 من  املــادة  ن�س  ملقت�شيات  وفقا  املزايدة  لكم بطريق  والعائدة   37 الطابق 

قانون االجراءات املدنية. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2019/267  تنفيذ عقاري 

اىل املنفذ �شده/1- بيرت ارمني در ايكارت 2- زهره در ر�شتيجار جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �س.م.ع وميثله:نا�شر حمد 
)�شركه  للتاأمني  دبي  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مبا  ال�شام�شي   جابر  �شليمان 
اأقــام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  م�شاهمه عامة(  قد 
بالت�شامن  كلي  عــقــاري   2018/768 رقــم  الــدعــوى  يف  ال�شادر  احلكم  بتنفيذ 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4021783.19( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
بحقك يف حالة  التنفيذية  االجــراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/220  تنفيذ عقاري 
ان طالب  االقامة مبا  �شرياى جمهول حمل  كودومل  كومار  املنفذ �شده/1- نريمل  اىل 
عليك  اأقـــام   قــد  غــامن  حممد  اهلل  مــال  وميثله/نا�شر  خا�شة  م�شاهمة  التنفيذ/متويل 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/94 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )37605( وقــدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  جزئي  عقاري 
)تخ�شع  عبارة  و�شطب  الدعوى  مو�شوع  ومالحقها  االإجـــارة  اتفاقية  ف�شخ   -2 املحكمة. 
بالتملك  املنتهي  االإجـــارة  لعقد  طبقا  بالتملك  املنتهية  االإجـــارة  لرتتيبات  العقار  ملكية 
الواردة ب�شهادة ملكية العقار وبالزام املدعي عليه بت�شليم  وملحقاته املودع لدى الدائرة( 
الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعية ورد احليازة لها خالية من ال�شواغل. وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/2474  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مو مو�شا نيكو كون�شارى جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

فاتن بخيت حممد وميثله:حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى برهان الها�شمي قد 
اأقام عليك الدعوى مو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )ثمانون 
الف درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�شة يوم 
االثنني املوافق:2019/7/29 ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/283  مدين كلي
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  القا�شمي  احمد  خالد  بن  حممد  بن  خالد  1-ال�شيخ   / املدخل  اخل�شم  اىل 
عليهم  املــدعــي  الـــزام  املطالبة  مو�شوعها  الــدعــوى  عليك  اأقـــام  قــد  هاميلتون  جريجوري  املدعي/دا�شتنن 
الدعوى وقت  ال�شيارة مو�شوع  ب�شداد قيمة  بينهم  والت�شامم فيما  بالت�شامن  املدخلني جميعا  واخل�شوم 
نوع  مــن  الــدعــوى  مو�شوع  ال�شيارة  بــاعــادة  جميعا  الزامهم  او  درهــم   )500.000.00( وقـــدره  مببلغ  البيع 
)ال�شا�شي(  القاعدة  رقم   S فئة  دبي  اللوحة 38234 - خ�شو�شي  رقم   - ا�شود   - اي  ا�س  فــروج  روفــر  راجن 
اىل  باال�شافة  اال�شتالم  عــن  عليها  كانت  التي  باحلالة  للمدعي   SALGA2EF8GA306011
فاته من ك�شب مببلغ  تعوي�شه عما  تكبدها وكذا  التي  واملعنوية  املادية  اال�شرار  املدعي عن كافة  تعوي�س 
وقدره )500.000.00( درهم باال�شافة اىل الفائدة التاأخريية 9% وذلك من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى 
ال�شداد التام وت�شمني املدعي عليهم جميعا واخل�شوم املدخلني بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.

وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق:2019/7/24 ال�شاعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�شور 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
       اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/2546  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-منى احمد حممد الرئي�شى جمهول حمل االقامة 
قرار  مبوجب  �ــس.ذ.م.م  االلكرتونية  لالجهزة  املدعي/الدولية  ان  مبا 
الدعوى  يف  بــالــوفــاء  بتكليفكم  بـــتـــاريـــخ:2019/7/17  الــ�ــشــادر  املحكمة 
درهــم فقط  وقـــدره )7030(  ب�شداد مبلغ  فــاأنــت مكلف  اعــاله  املــذكــورة 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة  بخزينة  او  للمدعي 
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل خم�شة ايام من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/556  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- بال�س بوينت ملواد البناء �س.ذ.م.م 2- �شري بال جني

جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/راج كومار �شيواكر اماين وميثله:يو�شف حممد 
احمد يو�شف حممد احمد يو�شف احلمادي .

طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2019/5/19 بالزام 
يوؤديا  بان  �ــس.ذ.م.م 2- �شري بال جني  البناء  ملــواد  املدعي عليهما/ 1- بال�س بوينت 
الفائدة  مع  درهــم   )108.300( مبلغ  امــاين  �شيواكر  كومار  للمدعي/راج  بالت�شامن 
والزمتهما  ال�شداد  متــام  وحتى  �شيك  كــل  ا�شتحقاق  تــاريــخ  مــن   %9 بــواقــع  القانونية 
االمر  �شمول  مع  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهــم  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم 

بانفاذ املعجل بقوة القانون. 
ولكم احلق يف ا�شتنئاف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/13861  عمايل جزئي
اىل اخلــ�ــشــم املـــدخـــل/ 1-مــطــعــم الــــديــــوان جمــهــول حمـــل االقـــامـــة مبا 
الــدعــوى ومو�شوعها  اأقـــام عليك  قــد  �ــشــامل  املــدعــي /ابــراهــيــم حممد  ان 
عودة مببلغ  وتذكرة  درهم(   71976( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�شتحقات 
)2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 
مكلف  فاأنت  لــذا   ch1.B.10:بالقاعة �س   09.30 ال�شاعة   2019/7/24
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
       مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/12  بطالن حكم حتكيم
حمل  جمهول  �ـــس.م.ح  انرتنا�شونال  فين�شرز  1-اكـــوا   / عليه  املــدعــي  اىل 
�شعيد  وميثله:زايد  ليمتد  هولدينج  �شريعة  /كــور  املدعي  ان  مبا  االقامة 
ال�شادر من مركز  التحكيم  ببطالن حكم  املطالبة  ال�شام�شي  �شعيد  �شيف 
دبي املايل العاملي رقم )دي ال 17087( بتاريخ:2019/2/28 ووقف تنفيذه 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.8:بالقاعة م�شاءا   17.30 ال�شاعة   2019/7/31
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/5338  عمايل جزئي
االقامة  حمل  جمهول  �ـــس.ذ.م.م  للمقاوالت  1-بيتكو   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأقـــام  قــد  عبدال�شالم  �شمري حممد  /ر�ــشــا  املــدعــي  ان  مبــا 
رقم  درهــــم(   3939( وقــدرهــا  عمالية  مب�شتحقات  املــطــالــبــة  ومــو�ــشــوعــهــا 
الثالثاء  يـــوم  جل�شة  لــهــا  وحــــددت   mb195110914ae:ال�شكوى
فاأنت  لــذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�شاعة   2019/7/23 املــوافــق 
من  لــديــك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�شور  مكلف 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/4876  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جنمة النيل للخدمات الفنية جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد جمال حممد احمد احلفنى قد اأقام عليك الدعوى 
وتذكرة  درهم(   43934( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
 mb194373897ae:ال�شكوى رقــم  و  درهـــم   )2000( مببلغ  عـــودة 
�س   10.00 ال�شاعة   2019/7/31 املــوافــق  االربــعــاء  يــوم  جل�شة  لها  وحــددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لــذا   ch1.A.1:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2019/1927  جتا ري  جزئي                                        
االقامة  حمل  جمهول  �ــــس.ذ.م.م   ال�شحن  خلدمات  كال�شيك  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/6/25  يف الدعوى املذكورة 
للمدعية  تــوؤدي  بــان  عليها  املدعي  بالزام  �ـــس.ذ.م.م  االمـــارات  ل�شالح/ارامك�س  اعــاله 
والفائدة  فل�س(  واربعني  درهم  واربعني  و�شبعة  و�شبعمائة  الف  واربعني  )اثنني  مبلغ 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2019/1/20 وحتى متام 
ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وامرت ب�شمول 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2019/681  جتا ري  جزئي                                        
اىل املحكوم عليه/1- تكنو كرافت اجننريينج �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  الــدعــوى  يف    2019/5/15 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بــان 
اعاله ل�شالح/رامي�س هريا �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)مائة واربعة وثالثني الف و�شتمائة وع�شرة دراهم وت�شعة و�شتني فل�شا( والفائدة 
وحتى   2019/2/12 يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 
متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما 
التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  مبثابة احل�شوري 
لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2019/520  جتا ري  جزئي                                        

اىل املحكوم عليه/1- اورال جنارى  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/3/31  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/عبداهلل 
ان ي�شدد للمدعي مبلغا وقــدره )150.000(  املدعي عليه  بالزام  نــزاد  قــادري  احمد 
درهم م�شافا اليه فائدة قانونية ب�شيطة قدرها 9% �شنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة 
الق�شائية احلا�شل يف 2019/2/4 وحتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليه بامل�شاريف 
وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2019/571  جتا ري  جزئي                                        
حمل  جمهول  كون�شارى  نيكو  مو�شا  مــو   -2 جاوثيري  انـــدري  عليه/1-  املحكوم  اىل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/6/17  يف الدعوى 
املــربم بني طريف  اال�شتثمار  بف�شخ عقد  ببتري كروويل  ل�شالح/مارك  اعــاله  املذكورة 
والفائدة  درهــم   )200.000( مبلغ  للمدعي  يــردا  بــان  عليهما  املدعي  والـــزام  التداعي 
ال�شداد  الق�شائية احلا�شل يف 2019/1/28 وحتى متام  املطالبة  تاريخ  بواقع 9% من 
ما  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهــم  خم�شمائة  ومببلغ  بامل�شروفات  والزمتهما 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2019/1874  جتا ري  جزئي                                        
اىل املحكوم عليه/1- اندري جاوثيري 2- مو مو�شا نيكو كون�شارى جمهول حمل 
يف    2019/6/27 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بــان  نعلنكم  االقــامــة 
املربم  التعاقد  بف�شخ  النونو  اعاله ل�شالح/احمد ماهر عرفات  املذكورة  الدعوى 
درهم   )406329( مبلغ  للمدعي  يــردا  بان  والزامهما  عليهما  واملدعي  املدعي  بني 
والزمتهما  الــ�ــشــداد  وحــتــى متــام  املطالبة  تــاريــخ  مــن  �شنويا   %9 بــواقــع  وفــوائــده 
 . املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات  اتعاب  امل�شروفات والف درهم مقابل 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/2926  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- رفيق احمد حممد �شعد اهلل جمهول حمل االقامة 
ال�شيبة  وميثله/العنود  م(  م  )ذ  للتمويل  التنفيذ/دنيا  طالب  ان  مبــا 
علي �شامل الدرمكي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
درهــم اىل طالب  وقــدره )207352.31(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والــزامــك 
االجـــراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/2885 تنفيذ جتاري  
اىل املــنــفــذ �ـــشـــده/1- مــانــوج كــومــار الــوبــار امــبــيــل كــونــان  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/فردو�س اوتو بوراكال وميثله/ 
التنفيذية  اأقــام عليك الدعوى  عبداهلل مطر عبداهلل الزعابي - قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )181708( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجـــراءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/2390 تنفيذ جتاري
حممد  وميثلها  م(  م  ذ  )�ــس  داي  مــاريــن  داي  �شركة  �ــشــده/1-  املنفذ  اىل 
ان طالب  االقامة مبا  ع�شار - جمهول حمل  علي م�شطفى حاجي عمو 
التنفيذ/ الق�شر الفاخر للتجارة )ذ م م( ومتثلها مديرتها/فينجيان جني  
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )542434.6( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجــراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/1975 تنفيذ جتاري  
حمل  جمــهــول  ح�شني  عبدالعال  ح�شني  نا�شر  �ــشــده/1-  املنفذ  اىل 
الق�شار  طالب  حممد  عمار  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبــا  االقــامــة 
الدعوى  عليك  اأقــام  قد   - البلو�شي  حممد  بيك  �شاه  �شاره   / وميثله 
بــه وقدره  املــنــفــذ  املــبــلــغ  بــدفــع  والـــزامـــك  اعـــاله  املـــذكـــورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )43736(
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجــراءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

 يف  الدعوى 2019/429 عقاري كلي 
اىل املــدعــي عليه / 1-بــهــروز �ــشــاري خــان كــوركــاين  جمــهــول حمــل االقــامــة مبــا ان 
االإ�ــشــالمــي )�ــس م ع( �شابقا وميثله /  نــور  نــور بنك )م�شاهمة عــامــة( بنك  املــدعــي/ 
جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم 
بف�شخ اتفاقية االإجارة ومالحقها والزام املدعي عليه بت�شليم العقار مو�شوع اتفاقية 
اإ�شارة  والغاء  املدعي  اىل  احليازة  ورد  ال�شواغل  من  خاليا  بالتملك  املنتهية  االإجـــارة 
القيد العقاري الواردة يف �شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليه وخماطبة دائرة االأرا�شي 
واالأمالك مع تعوي�س املدعي مبلغ وقدره )4.591.387.52 درهم( وحددت لها جل�شة 
يوم االأحد  املوافق  2019/7/28 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/428 عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-�شوميت ناند كي�شور راتان  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/  
را�شد  وميثله/جابر  �شابقا  ع(  م  )�س  االإ�شالمي  نور  بنك  عامة(  )م�شاهمة  بنك  نور 
حممد جابر را�شد ال�شالمي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم بف�شخ اتفاقية 
االإجارة ومالحقها والزام املدعي عليه بت�شليم العقار مو�شوع اتفاقية االإجارة املنتهية 
العقاري  القيد  اإ�ــشــارة  والــغــاء  املدعي  اىل  احلــيــازة  ورد  ال�شواغل  من  خاليا  بالتملك 
واالأمالك  االأرا�ــشــي  دائـــرة  وخماطبة  عليه  املــدعــي  ل�شالح  امللكية  �شهادة  يف  الـــواردة 
مع تعوي�س املدعي مبلغ وقدره ) 564.968.16 درهم( وحددت لها جل�شة يوم االأحد  
املوافق 2019/7/28 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
 يف  الدعوى 2019/251 عقاري جزئي                 

اىل املدعي عليه/1-�شريخان فرنود ولد حممد مــراد  2-زاهــر فــروار - جمهويل حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ احمد علي ح�شن الزرعوين وميثله/عبداهلل عبدالرحمن حممد 
ال�شعيدي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا 
مبلغ وقدره )243750 درهم مائتان وثالثة واربعون الفا و�شبعمائة وخم�شون درهم ا�شافة 
احلكم  �شمول  مع  ال�شداد  متــام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  للفائدة 
بالنفاذ املعجل وبال كفاالت مع الزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2019/7/25 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12686 بتاريخ 2019/7/20   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/488  جتا ري  كلي                                        

اىل املحكوم عليه/1- ماملو للهواتف املتحركة �س.ذ.م.م 2- اي�شت جرنال تريدينغ 
بجل�شتها  املحكمة حكمت  بــان  نعلنكم  االقــامــة  م.د.م.�ــــس  جمهول حمــل  بــارتــرن 
املنعقدة بتاريخ  2019/3/24  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ام ام بي بارت�س 
للمنقوالت حمــل احلجز  املــدعــيــة  ملكية  بــاثــبــات  �ـــــس.ذ.م.م  املــتــحــركــة  لــلــهــواتــف 
وباعتباره  به  االعتداد  وعدم  وببطالن احلجز  345/2017 جتاري  رقم  التنفيذي 
كاأن مل يكن والزمت املدعي عليها بر�شوم وم�شاريف الدعوى ومبلغ الفي درهم 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• عّمان-الفجر

ب�شالة  الـــــيـــــوم  ـــبـــاح  �ـــش تـــنـــطـــلـــق 
احل�شني  مبــديــنــة  �شمية  االأمــــرية 
ــبــاب بــالــعــا�ــشــمــة االأردنـــــيـــــة  ــ�ــش لــل
التمهيدي  الــدور  مناف�شات  عمان 
غرب  واأنـــديـــة  منتخبات  لبطولة 
اآ�شيا لالأ�شبال والنا�شئني وال�شباب 
والتي  للجن�شني،  اجلـــودو  لــفــردي 
للجودو  االأردين  االحتــاد  ينظمها 
اآ�شيا  غــــرب  مـــع احتــــاد  بــالــتــعــاون 
وبرعاية االأمري احل�شن بن طالل 
الثالثاء  يــوم  حتى  ت�شتمر  والــتــي 

ممثلة  دول   10 مب�شاركة  املقبل 
 ، االإمــــــارات  واأنـــديـــة  منتخبات  يف 
الــبــحــريــن ،الــ�ــشــعــوديــة ،الــكــويــت ، 
 ، ،اليمن  ، ،قطر  لبنان   ، فل�شطني 

�شورية اإىل جانب االأردن.
البعثات  و�ـــــشـــــول  اكـــتـــمـــل  وقــــــد 
الزمني  لــلــجــدول  املــ�ــشــاركــة وفــقــا 
بت�شجيل  بــــــداأت  الـــتـــي  لــلــبــطــولــة 
الالعبني  اأهــلــيــة  وتــثــبــيــت  الــفــرق 
الــــبــــطــــولــــة، وقـــد  املــــ�ــــشــــاركــــني يف 
لعملية  بــنــجــاح  منتخبنا  خــ�ــشــع  
كافه  �شم  الـــذي  الر�شمي  املــيــزان 
امل�شاركني يف البطولة، التي �شهدت 

م�شاء اأم�س اجتماع حكام البطولة 
واأعقبه  الـــفـــنـــي  االجــــتــــمــــاع  ،ثـــــم 
تقام  التي  البطولة  قرعة  اإجـــراء 
�شباحية  فرتتني  على  مناف�شاتها 
غد  بعد  يــوم  ،وخ�ش�س  وم�شائية 

االثنني موعدا ملناف�شات الفرق.
وقد انتظم منتخبنا يف مقر اإقامة 
املنتخبات  بجانب  البطولة  وفــود 
للم�شاركة  ا�ـــشـــتـــعـــداداً  املـــ�ـــشـــاركـــة 
،حيث  مــنــافــ�ــشــاتــهــا  االإيــجــابــيــة يف 
تناف�شاً  البطولة  ت�شهد  اأن  يتوقع 
لتقارب  الـــالعـــبـــني  بــــني  مــــثــــرياً 
امل�شتويات.. و�شمت بعثة منتخبنا 

يراأ�شها   الــتــي  لــلــجــودو  الــوطــنــي 
حمــمــد جــا�ــشــم الــ�ــشــجــواين اأمني 
الــ�ــشــر املــ�ــشــاعــد الحتــــاد االإمـــــارات 
يــتــوىل من�شب  ،والــــــذي  لــلــجــودو 
اآ�شيا  غــــرب  احتـــــاد  رئــيــ�ــس  نـــائـــب 
الياباين  املــدرب  بجانب   ، للجودو 
هم:  العبني   6 نويا،  هاراجوت�شي 
علي ح�شن الدرمكي الذي ي�شارك 
 100 فـــــوق  وزن  مـــنـــافـــ�ـــشـــات  يف 
فوق  وزن  يف  جمعة  وحـــارب  كجم، 
واأحمد  النقبي  واأحمد  كجم،   90
وزن  مناف�شات  يف  الثمريي  جا�شم 
احلو�شني  ورا�شد  كجم،   60 حتت 

وعي�شى  كــجــم،   66 حتــت  وزن  يف 
حتت  وزن  مناف�شات  يف  الــثــمــريي 

كجم.   73
وتــ�ــشــهــد بــطــولــة غـــرب اآ�ــشــيــا التي 
الر�شمي  افتتاحها  حــفــل  �شيكون 
املنتخب  مــ�ــشــاركــة  الـــيـــوم  عــ�ــشــر 
ال�شعودي لل�شيدات للجودو ،والذي 
ي�شارك الأول مرة يف تاريخ اجلودو 
اآ�شيا  غــرب  بــطــوالت  يف  ال�شعودي 
العبات،  ثــــالث  مبــ�ــشــاركــة  وذلــــك 
وهـــــن: حــ�ــشــة املــلــيــكــي، ومـــريـــان 
اأبوحرب�س..  ومـــــرمي  بـــكـــر،  بــنــت 
ال�شعودي  الن�شائي  للجودو  و�شبق 

اال�شتثنائية  االأوىل  املـــ�ـــشـــاركـــة 
وجدان  ال�شعودية  اجلودو  لالعبة 

دورة  يف  �ــشــاركــت   �شهرخاين،التي 
2012، يف م�شابقة  لندن  اأوملبياد 

وزن 78 كغم والتي خطفت اأ�شواء 
االأوملبياد اآنذاك .

ا�ــشــتــطــاع الــبــطــل املـــوهـــوب مــوفــق الـــقـــداح من 
الواليات املتحدة االأمريكية وهو �شوري االأ�شل، 
اأن يفوز باملركز االأول يف بطولة اأكادميية االحتاد 
االآ�شيوي لل�شطرجن لالأ�شبال لعام 2019 بعد 
فوزه على جميع مناف�شيه وح�شوله على �شتة 
نقاط ون�شف من �شبع جوالت �شمن فعاليات 
مدينة  يف  اختتمت  والتي  االأكادميية  مهرجان 
بن  �شلطان  ال�شيخ  مــن  كــرميــة  برعاية  الــعــني 
االحتاد  ريئ�س  نهيان  اآل  �شخبوط  بــن  خليفة 
فر�س  مــوفــق  وا�شتطاع  لل�شطرجن   االآ�ــشــيــوي 

�ــشــيــطــرتــه عــلــى الــبــطــولــة مــنــذ بــدايــتــهــا حتى 
نهايتها ليك�شب البطولة بجدارة وا�شتحقاق 

الـــثـــاين روال اجلـــنـــدي من  املـــركـــز  وجـــــاءت يف 
نقاط  �شتة  بر�شيد  العربية  م�شر  جمهورية 
اأمــام القداح  بينما فاز في�شل  وخ�شارة وحيدة 
باملركز  الها�شمية  االأردنية  اململكة  العي�شى من 

الثالث وامليدالية الربونزية 
اأخرى فاز ها�شم العي�شى من االأردن  من جهة 
باملركز االأول لفئة النا�شئني باملهرجان مت�شاويا 
االأمريكي يو�شف اجلايف من  النقاط مع  بعدد 

اأ�شل م�شري الذي جاء يف املركز الثاين وح�شد 
امليدالية الف�شية بر�شيد خم�شة نقاط ون�شف 
حيث تعادال �شويا يف مباراة القمة اإال اأن ها�شم 
خ�شر من االإماراتي خليفة الكعبي بينما خ�شر 

يو�شف من  االإماراتي �شامل الكعبي . 
وا�ــشــتــطــاع اأحــمــد الكعبي مــن دولـــة االإمــــارات 
وح�شل  الثالث  باملركز  الفوز  املتحدة  العربية 
على امليدالية الربونزية بر�شيد خم�شة نقاط 
اأمام  مــبــاريــات وخــ�ــشــارتــني  فـــوزه بخم�شة  مــن 

البطل والو�شيف

•• ال�سارقة _ الفجر

احلمرية  نــادي  اإدارة  جمل�س  ثمن 
الــثــقــايف الــريــا�ــشــي الــدعــم الكبري 
�شاحب  يقدمها  الــتــي  واملـــبـــادرات 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  عــ�ــشــو  الــقــا�ــشــمــي  حمــمــد 
ال�شارقة  حــاكــم  لــالحتــاد  االأعـــلـــى 
لدعم  ورعـــــــــاه_  اهلل  _حـــفـــظـــه 
الــريــا�ــشــة والــريــا�ــشــيــني يف اإمــــارة 
املتوا�شل  �شموه  واهتمام  ال�شارقة 

بتطوير امل�شرية الريا�شية .
واأ�ــــشــــاد عــالــيــا مبـــا يــقــدمــه �شموه 
مــن رعــايــة ودعــــم كــبــرييــن لنادي 
خدمة  يف  دوره  لـــيـــوؤدي  احلــمــريــة 
وتــاأهــيــل العــبــيــه وقيامه  اأهـــدافـــه 

بن�شاط ثقايف واجتماعي الفت .
جـــاء ذلـــك خـــالل اجــتــمــاعــه االأول 
مقره  يف  اأمــ�ــس  م�شاء  عقده  الــذي 
اأ�شدر �شمو ال�شيخ عبداهلل  اأن  بعد 
القا�شمي  �ــشــلــطــان  بـــن  �ــشــامل  بـــن 
رئي�س  نائب  ال�شارقة  حاكم  نائب 
ال�شارقة  الإمــارة  التنفيذي  املجل�س 

ل�شنة   )9( رقـــم  االإداري  الـــقـــرار 
ت�شكيل  اإعـــــــادة  بـــ�ـــشـــاأن  2019م 
جمل�س اإدارة نادي احلمرية الثقايف 
الريا�شي برئا�شة جمعة عبيد علي 

ال�شام�شي.
نــادي احلمرية  اإدارة  واأقــر جمل�س 
اهتماه  موا�شلة  الريا�شي  الثقايف 
بـــخـــطـــتـــه الــــرامــــيــــة وجـــاهـــزيـــتـــه 
ويوؤكد  املقبل  الــريــا�ــشــي  للمو�شم 
موا�شلة  اإىل  اإجنـــازاتـــه  مــوا�ــشــلــة 
الريا�شات  كافة  يف  العبيه  تاأهيل 
واالأن�شطة  القدم  كرة  بينها  ومنها 
املائية واالألعاب الفردية واجلماعية 
واملراحل ال�شنية ا�شتعدادا للمو�شم 
 2020  _  2019 الـــريـــا�ـــشـــي 
فرق  تــعــكــ�ــس  اأن  عــلــى  والـــتـــاأكـــيـــد 
البطوالت  يف  املـــ�ـــشـــاركـــة  الــــنــــادي 
املــحــلــيــة واخلــارجــيــة املــكــانــة التي 
يف  االإمـــاراتـــيـــة  الــريــا�ــشــة  حققتها 
الريا�شة  بلغته  وما  املجاالت  �شتى 
يف اإمارة ال�شارقة من تقدم وتطور 
يف ظل ما يوليه نادي احلمرية من 
عــنــايــة وتــقــديــر واهــتــمــام وو�شول 

للمن�شات .
اأع�شاء  على  املــهــام  تــوزيــع  وجـــرى 
مبوافقة  عـــلـــى  االإدارة  جمــلــ�ــس 

را�شد  ملحمد  اأ�ــشــنــد  حيث  اجلميع 
جمل�س  لرئي�س  نــائــبــاً  ال�شام�شي 
االحـــرتاف  جلــنــة  ورئــيــ�ــس  االإدارة 

والفريق االأول لكرة القدم  وعمار 
ورئي�شاً  ال�شر  امــانــة  املــهــريي  علي 
االإعــالم واالت�شال وحممد  للجنة 

للجنة  رئــيــ�ــشــاً  الــ�ــشــامــ�ــشــي  عــبــيــد 
والتميز  اال�شرتاتيجي  التخطيط 
ال�شام�شي  ح�شن  وحميد  املوؤ�ش�شي 

واملجتمعية  الثقافية  للجنة  رئي�شاً 
وماجد �شعيد املهريي مديراً ماليا 
ورئي�شاً للجنة الت�شويق واال�شتثمار 
للجنة  رئي�شاً  املهريي  حميد عبيد 
ال�شنية  واملراحل  القدم  كرة  قطاع 
رئي�شاً  املــــهــــريي  �ــشــعــيــد  و�ــــشــــامل 
حميد  اجلــمــاعــيــة  االألـــعـــاب  للجنة 
االألعاب  للجنة  رئي�شاً  غدير  عبيد 

الفردية ورعاية املوهوبني.
 كــــمــــا تـــ�ـــشـــمـــن جـــــــــدول اأعـــــمـــــال 
وبحث  درا�ــــشــــة  االأول  االجـــتـــمـــاع 
واملوازنة  اال�ــشــرتاتــيــجــيــة  اخلــطــة 
الريا�شي  لــلــمــو�ــشــم  الــتــقــديــريــة 
اأن�شطة  واعتماد   2020-2019

وفعاليات ومبادرات النادي.
اأ�شمى  الــ�ــشــامــ�ــشــي  جــمــعــه  ورفـــــع   
اأيات التقدير ملقام ح�شرة �شاحب 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  عــ�ــشــو  الــقــا�ــشــمــي  حمــمــد 
االأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة _ 
رعايته  ورعــاه _ على  حفظه اهلل 
الــــكــــرميــــة ودعـــــمـــــه الـــــالحمـــــدود 
وما  الــ�ــشــارقــة  اإمــــارة  يف  للريا�شة 

يــولــيــه �ــشــمــوه مـــن مــتــابــعــة دائمة 
الــذي عزز  لــنــادي احلمرية االأمـــر 
الكبرية يف خمتلف  النجاحات  من 
واجلماعية  الــفــرديــة  الــريــا�ــشــات 
االأن�شطة  يف  الــنــ�ــشــاط  عــن  ف�شال 

الثقافية واملجتمعية.
وهــنــاأ الــ�ــشــامــ�ــشــي اأعــ�ــشــاء جمل�س 
اجلديدة  بع�شوية  الـــنـــادي  اإدارة 
موا�شلة  اإىل  ودعــــاهــــم  لـــلـــنـــادي  
جهدهم خلدمة النادي ودعم النمو 
الذي  والثقايف  الريا�شي  والتطور 
حتقق طيلة ال�شنوات ال�شابقة بعد 
اأن بزغ ا�شم النادي يف كافة امليادين 
الريا�شية �شواء املحلية واالإقليمية 
والــعــاملــيــة. واأكــــد عــلــى اأهــمــيــة دور 
الـــالعـــبـــني واالأجــــــهــــــزة االإداريــــــــة 
والــفــنــيــة والــــكــــوادر الــوظــيــفــيــة يف 
موا�شلة �شناعة النجاح والو�شول 
ا�شم  بات  اإىل  التتويج  من�شات  اإىل 
نـــادي احلــمــريــة دائـــم الــتــكــرار بها 
م�شريا اإىل اأن النادي �شي�شع كافة 
على  للحفاظ  وخــرباتــه  اإمــكــانــاتــه 

هذا امل�شتوى امل�شرف.

موفق القداح يفوز ببطولة اأكادميية 
الحتاد الآ�سيوي لل�سطرجن لالأ�سبال

ثمن مبادرات �سلطان لدعم الريا�سة والريا�سين 

يف اجتماعه الأول لتوزيع احلقائب الإدارية جمل�س اإدارة نادي احلمرية الثقايف الريا�سي ي�ستعر�س جاهزيته للمو�سم الريا�سي املقبل ويوؤكد موا�سلة اإجنازاته 

ي�شع حدا  اأن  اأوبــي ميكل  النيجريي جون  املنتخب  قائد  قرر 
منتخب  قيادته  على  فقط  يــوم  بعد  وذلــك  الــدولــيــة،  مل�شريته 

بالده اىل املركز الثالث يف كاأ�س االأمم االإفريقية .
وقــــال الــالعــب اجلــديــد لــنــادي طـــرابـــزون �ــشــبــور الــرتكــي يف 
الثانية  عمر  “يف  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على  �شفحاته 
والــثــالثــني، حــان الــوقــت بالن�شبة يل مــن اأجــل اعــتــزال اللعب 
الذي  ال�شباب  جيل  اأمــام  املجال  واف�شاح  الوطني  املنتخب  مع 
قام بعمل رائع من خالل نيل برونزية كاأ�س االأمم االإفريقية 
واأ�شار العب و�شط ت�شل�شي االإنكليزي �شابقا اىل اأن   .»2019
واأنهيتها  الدولية  م�شريته  فيه  بــداأت  التي  البلد  هي  “م�شر 

بالدي” يف  مع  ر�شمية  بطولة  اأول  خ�شت   2006 يف  اي�شا. 
عام  م�شر  احت�شنتها  التي  االإفريقية  االأمم  كاأ�س  اىل  اإ�ــشــارة 
2006. واأكد اأن “كاأ�س االأمم االإفريقية ت�شكل اآخر بطولة مع 
املنتخب الوطني يف �شفوف “�شوبر اإيغلز””، اأي لقب املنتخب 
يف   2019 م�شر  ن�شخة  يف  م�شواره  انتهى  الــذي  النيجريي 
هدف  ب�شبب   )2-1( اجلــزائــر  يد  على  النهائي  ن�شف  الــدور 
قاتل �شجله ريا�س حمرز من ركلة حرة يف الوقت بدل ال�شائع، 
االأربعاء  فوزه  بعد  الثالث  املركز  البطولة مبيدالية  ودع  لكنه 

على تون�س -1�شفر.
الوطني بني  املنتخب  89 مباراة بقمي�س  اأوبي ميكل  وخا�س 

اإجنــاز له  اأف�شل  وكــان  اأهـــداف،   6 و�شجل  و2019   2005
اإىل  اإ�شافة   ،2013 عام  االإفريقية  االأمم  الكاأ�س  لقب  اإحــراز 
الالعبني  اأحــد  كــان  2016 حيث  ريــو  اأوملــبــيــاد  برونزية  نيله 
الثالثة فوق 23 عاما. وغاب عن الت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س 
االأمم االإفريقية احلالية مبا�شرة بعد نهائيات مونديال رو�شيا 
2018 حيث انتهى م�شوار بالده عند الدور االأول، لكنه عاد 
اإىل الت�شكيلة خلو�س النهائيات القارية حيث �شارك مبباراتني 
قبل التعر�س الإ�شابة يف الركبة. ووقع اأوبي ميكل هذا ال�شيف 
مـــع طـــرابـــزون �ــشــوبــر كــالعــب حـــر بــعــد الــفــ�ــشــل يف ال�شعود 

مبيدلزبره اإىل الدوري االإنكليزي املمتاز املو�شم املن�شرم.

النيجريي اأوبي ميكل يتخذ قرار العتزال الدويل 

افتتاح بطولة منتخبات واأندية غرب اآ�سيا 
للجودو بالأردن اليوم

مدرب توتنهام يك�سف �سرًا من 
نهائي دوري الأبطال

قال املدير الفني لفريق توتنهام االإجنليزي لكرة القدم، ماوري�شيو بوت�شيتينو، 
اإنه رمبا كان �شريحل عن تدريب الفريق يف حالة تتويجه بلقب دوري  اأم�س، 

اأبطال اأوروبا يف املو�شم املا�شي.
ليفربول  اأمــام  لكنه خ�شر  االأبــطــال  دوري  نهائي  اإىل  و�شل  قد  توتنهام  وكــان 
التفكري يف م�شتقبله مع  يعيد  كان رمبا  باأنه  بوت�شيتينو  اعــرتف  وقد   ،2-0

الفريق بعد 5 اأعوام ق�شاها باملن�شب، يف حالة حتقيق نتيجة خمتلفة.
�شنغافورة  يف  توتنهام  جولة  هام�س  على  لل�شحافيني  ت�شريحاته  يف  واأو�شح، 
ا�شتعداداً للمو�شم اجلديد: “لو كان الفريق قد حقق نتيجة خمتلفة يف النهائي 
رمبا كنت اعتربتها اللحظة املنا�شبة للرحيل عن النادي ومنح الفر�شة لكتابة 

ف�شل خمتلف مع جهاز فني جديد«.
النهاية  لي�شت  باأنها  �شعرت  النهائية،  املباراة  )خ�شارة(  بعد  “ولكن  واأ�شاف: 
املواقف  اأو  امل�شكالت  مواجهة  يتجنب  �شخ�شاً  ل�شت  “اأنا  وتــابــع:  املــثــالــيــة«. 
ال�شعبة، اإنني اأع�شق التحديات الهائلة واالآن بالطبع يجب اإعادة تهيئة الفريق 

لتكرار مو�شم م�شابه، وهذا اأمر يحفزين كثرياً«. 
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جنحت العبات منتخب االإمارات للجوجيت�شو يف اإ�شافة 4 ميداليات اأخرى 
مبنغوليا،  الرابعة  اآ�شيا  بطولة  يف  الوطني  منتخبنا  اإجنـــازات  ر�شيد  اإىل 
لي�شل جمموع ميداليات بعثة االإمارات اإىل 11 ميدالية ملونة يف �شدارة 
الرتتيب العام على قمة القارة االآ�شيوية على مدار االأيام الثالثة. واأحرزت 
فيما  كجم،   70 فــوق  وزن  يف  الذهبية  امليدالية  العامري  مــرمي  الالعبة 
ح�شلت ودمية اليافعي على امليدالية الف�شية لوزن 45 كجم، وفازت ب�شاير 
املطرو�شي بربونزية وزن 63 كجم، ومها الهنائي على برونزية 57 كجم.

ميدالياتها  جمموع  و�شل  اأن  بعد  البطولة  عر�س  على  االإمـــارات  وتربعت 
اإىل 11 ميدالية بواقع اأربع ذهبيات وف�شية واحدة، و6 برونزيات. وكان 
الذهب من ن�شيب في�شل الكتبي يف وزن 85 كجم، وعمر الف�شلي يف وزن 
56 كجم، ومرمي العامري  62 كجم، وزايــد الكثريي يف وزن حتت  حتت 
يف وزن فوق 70 كجم، اأما الف�شية فكانت لودمية اليافعي، فيما كانت الـ 
برونزيات من ن�شيب يحيى احلمادي، و�شلطان اآل علي، وعلي الغيثي،   6

وحممد ال�شويدي، وب�شاير املطرو�شي، ومها الهنائي.
العام  الرتتيب  يف  الــثــاين  املــركــز  يف  تايالند  حلت  املناف�شات  نهاية  وبعد 
اأربــــع ذهــبــيــات وبــرونــزيــتــني، وجــــاءت كوريا  6 مــيــدالــيــات بــواقــع  بر�شيد 

اجلنوبية يف املركز الثالث بذهبيتني وف�شية.
�شفري  الطنيجي  عــبــداهلل  عبدالرحمن  عــبــداهلل  �شعادة  املناف�شات  ح�شر 
العام  القن�شل  احلب�شي  را�ــشــد  ومكتوم  منغوليا،  جمهورية  لــدى  الــدولــة 
لــلــ�ــشــفــارة، والـــيـــونـــاين بــانــايــوتــو�ــس ثــيــودوريــ�ــس رئــيــ�ــس االحتـــــاد الـــدويل 
للجوجيت�شو، وفهد علي ال�شام�شي االأمني العام لالحتاد االآ�شيوي، ويو�شف 
البطران ع�شو جمل�س اإدارة احتاد االإمارات للجوجيت�شو ومبارك املنهايل 
مدير االإدارة الفنية باحتاد االإمارات ومدير العالقات الدولية يف االحتاد 

االآ�شيوي.
الطريق  عــلــى  ي�شري  اجلوجيت�شو  اأن  اأكــــدت  االإمـــــارات  العــبــات  اإجنـــــازات 
االأبطال من  لتاأهيل  اآ�شيا والعامل  االأف�شل يف  واأن براجمه هي  ال�شحيح، 
املراحل ال�شنية املبكرة، واأن برنامج حممد بن زايد للجوجيت�شو املدر�شي 

بداأ يح�شد ثماره التي زرعها اعتبارا من عام 2008 .

اإىل  ال�شكر  االحتــاد  اإدارة  البطران ع�شو جمل�س  يو�شف  ناحيته وجه  من 
الالعبني والالعبات يف املنتخب الوطني على النتائج الرائعة التي حتققت 
اأثلج �شدور  “ ما حتقق   : وقــال   .. البطولة  املا�شية يف  االأيـــام  على مــدار 
ثابتة،  بخطا  االأمـــام  اإىل  ي�شري  االإمــاراتــي  اجلوجيت�شو  اأن  واأكــد  اجلميع، 
ما يف  كل  قــدم  فالكل  لنا جميعا،  �شرف وم�شدر فخر  املنتخب  واإجنـــازات 
الأنهم  يح�شد  مل  من  اأو  ميدالية  ح�شد  من  �شواء  اجلميع  ونهنئ  و�شعه، 

جميعا قاتلوا من اأجل ت�شريف الوطن ورفع رايته » .
ووجه ال�شكر اإىل �شفارة الدولة يف منغوليا وفريق العمل هناك على راأ�شه 
�شعادة عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل الطنيجي �شفري الدولة لدى منغوليا، 
موؤكدا اأنهم قدموا كل ما يف و�شعهم من اأجل تذليل ال�شعاب وت�شهيل مهمة 

املنتخب التي كللت بنجاحات مبهرة.
النتائج  اإن  باحتاد اجلوجيت�شو  الفنية  االإدارة  املنهايل مدير  مبارك  وقال 
رائعة،  البطولة  مــن  الــرابــعــة  الن�شخة  يف  الوطني  املنتخب  حققها  الــتــي 
واأ�شعدت اجلميع، الأنها عك�شت حجم التطور الكبري الذي حدث للمنتخب 
خ�شو�شا على م�شتوى البنات، فتلك اأكرب اإجنــازات حتققت لهن يف تاريخ 

هذه البطولة، يف نف�س الوقت الذي تتطور فيه املنتخبات االآ�شيوية اأي�شا.
من ناحيتها قالت مرمي العامري �شاحبة ذهبية وزن فوق 70 كجم اإن ذهب 
االإجناز  بهذا  البالغة  �شعادتها  عن  واأعربت  دائما،  يراودها  حلم  كان  اآ�شيا 
الذي و�شفته بالتاريخي والكبري بالن�شبة مل�شريتها يف اجلوجيت�شو، م�شرية 
اإىل اأنها �شعت اإىل من�شة التتويج بكل قوة من خالل التدريب اأربع �شاعات 
ب�شكل يومي االأمر الذي جعل ثقتها بنف�شها ت�شل الأعلى الدرجات. واأهدت 
الذهبية اإىل القيادة الر�شيدة، موؤكدة اأن الدعم الكبري من جانب اأ�شحاب 
.. وقالت  الرئي�س وراء حتقيق هذه االإجنــازات  ال�شبب  ال�شيوخ هو  ال�شمو 
واأتقدم  العاملي،  اأو  القاري  �شواء  امل�شوار بنجاح  “ اأعد اجلميع مبوا�شلة   :
اأ�شيا، يف مقدمتهم  الرتبع على عر�س  اأجل  �شاندين من  لكل من  بال�شكر 
برئا�شة  اجلوجيت�شو  احتاد  وكذلك  و�شجعتني،  خلفي  وقفت  التي  عائلتي 
عبد املنعم الها�شمي، وطاقم التدريب، وزميالتي الالئي كن يقفن معي”. 
واأكدت اأنها �شتعمل بكل طاقتها من اأجل تطوير نف�شها، ومهارتها يف الفرتة 
تنوي خو�شها  التي  امل�شتقبلية  التحديات  تتنا�شب مع حجم  املقبلة، حتى 

على خمتلف االأ�شعدة املحلية والقارية وكذلك الدولية« .

•• دبي –الفجر:

 تــغــادر �شباح يــوم غــد االأحـــد عرب 
بعثة منتخبنا  الـــدويل  دبــي  مــطــار 
 2001 مواليد  لل�شباب  الوطني 
الإقامة  �ــشــلــوفــيــنــيــا  اإىل  مــتــوجــهــة 
 21 لــلــفــرتة مــن  مع�شكر خــارجــي 
املقبل  اأغــ�ــشــطــ�ــس   10 اإىل  يــولــيــو 
ال�شباب  اأبي�س  ا�ــشــتــعــدادات  �شمن 
نهائيات  اإىل  املــوؤهــلــة  للت�شفيات 
عاماً   19 لل�شباب حتت  اآ�شيا  كاأ�س 
يف  اآ�ــشــيــا  غــرب  وبــطــولــة   ،2020
من  للفرتة  �شتقام  التي  فل�شطني 
من  �شبتمرب   1 اإىل  اأغ�شط�س   22

العام اجلاري .
 26 ال�شباب  اأبي�س  قائمة  وت�شم 
الفني  املدير  باختيارهم  قام  العباً 

عبيد  �شيف   : وهـــم  ميلني  فـــريدو 
 “ البلو�شي  ح�شن  يا�شر   ، الزعابي 
احتــاد كلباء “ فهد بــدر طــار�ــس “ 
االإمارات “ ، �شلطان عمر الزعابي، 
عبد اهلل حممد الرميثي “بني يا�س 
“ ، راكان وليد �شالح، زايد �شلطان 
الزعابي، هزاع �شبيت خاطر، مبارك 
�شامل احلارثي،  �شامل، نواف  اأحمد 
حمــمــد عــبــد اهلل الـــــوايف، عــبــد اهلل 
“علي  “ اجلــزيــرة  اأبــوبــكــر ح�شني 
 ، “ “ خــورفــكــان  النقبي  عــبــد اهلل 
 “ “ الرم�س  الطنيجي  علي  مايد 
، حارب عبد اهلل �شهيل، عبد العزيز 
الــبــلــو�ــشــي، حمــمــد عي�شى  حمــمــد 
ح�شن،  حــمــيــد  حــــمــــدان   ، جـــا�ـــشـــم 
خليفة يو�شف عتيق، عبد الرحمن 
االأهلي دبي”  “�شباب  عادل حممد 

، عي�شى خلفان احلرا�شي “ العني 
حمد  املــقــبــايل،  اهلل  عبد  حمد   “
حمــمــد الــقــيــو�ــشــي “ الــفــجــرية “، 
حمــمــد عــبــد الــرحــمــن اإبــراهــيــم “ 
ل�شكري  اأحـــمـــد  �ــشــهــاب  الن�شر” 
“الو�شل “ را�شد عبد اهلل مال اهلل 

.  « “ الوحدة 
اأن  اأحمد مدير منتخبنا  واأكــد بدر 
يف  هامة  حمطة  �شلوفينيا  مع�شكر 
للت�شفيات  املنتخب  اإعــداد  برنامج 
الداخلي  التجمع  اأن  اإىل  م�شريا   ،
الذي اختتم اأم�س االأول �شهد اجراء 
الالعبني  لكافة  بدنية  اخــتــبــارات 

اإىل جانب الفحو�شات الطبية .
مع�شكر  اأن  اأحـــــمـــــد   بـــــدر  وقـــــــال 
ــيــ�ــشــهــد اإقـــــامـــــة 4  �ــشــلــوفــيــنــيــا �ــش
املنتخب  مع  االأوىل  وديــة  مباريات 

الــ�ــشــلــوفــيــنــي يــــــوم اجلـــمـــعـــة 26 
نادي  والثانية مع   ، يوليو اجلــاري 
اخلمي�س  الــ�ــشــلــوفــيــنــي  دميــــــوزايل 

، واملـــواجـــهـــة  اأغـــ�ـــشـــطـــ�ـــس    1 يـــــوم 
نادي  اأمـــام  �شتكون  الثالثة  الــوديــة 
 6 الثالثاء  يوم  ال�شلوفيني  اأوملبيا 

اأغـــ�ـــشـــطـــ�ـــس ، واملــــــبــــــاراة االأخــــــرية 
�شتلعب اأمام املنتخب الكرواتي يوم 

اخلمي�س 8 اأغ�شط�س .

بطالت اجلوجيت�سو يرفعن ح�سيلة اإجنازات منتخبنا اإىل 11 ميدالية يف اآ�سيوية منغوليا

•• ماجوري- اإيطاليا -الفجر

تنطلق اليوم مناف�شات ال�شباق الرئي�س االأول للجولة االفتتاحية من بطولة 
االإيطالية،  “ على �شفاف بحرية مــاجــوري  كــات  “ االإكــ�ــس  لـــزاورق  العامل 

مب�شاركة 13 زورقا .
وحتمل هذه البحرية ذكريات رائعة لفريق اأبوظبي” حامل اللقب”، جتعله 
 “ زورق  يدخل  حيث  االفتتاحية،  اجلولة  خالل  من  عليه  للحفاظ  يتطلع 
اأبوظبي 4 “ بقيادة فالح املن�شوري و�شون تورنتي املناف�شة واالأعني عليهما 
بحكم الفوز يف املو�شم املا�شي باللقب العاملي للمرة االأوىل، كما ي�شارك اأي�شا 
زورق “اأبوظبي 5 “ بقيادة ماجد املن�شوري ورا�شد الطاير والذي حل ثالثا 

يف املو�شم املا�شي.
البطوالت احلديثة على خارطة  “ من  “ اإك�س كات  لـ  العامل  وتعد بطولة 
وا�شتمرت   2011 عام  انطلقت  البحرية حيث  للريا�شات  الــدويل  االحتــاد 

وبنجاح حتى االآن كي تكون من اأهم بطوالت االحتاد .
وي�شارك اأي�شا اليوم زورق �شرطة دبي 3 بقيادة عارف الزفني ونادر بن هندي، 
وزورق رهيب الكويتي بقيادة عبد اللطيف العماين، و�شينطلق ال�شباق مع 
حتدي ك�شر الكيلو والذي �شيبداأ يف متام ال�شاعة 11:20 �شباحا وي�شتمر 

حتى ال�شاعة 12:45.
وقررت اللجنة املنظمة اإقامة ال�شباق اخلا�س بك�شر الكيلو باإعطاء م�شاحة 
من الزمن لكل الزوارق امل�شاركة، ثم يتاأهل خم�شة من اأ�شحاب اأف�شل زمن 

امل�شار الإحراز  النهائية والت�شابق معا ملدة ع�شرين دقيقة، عرب  املرحلة  اإىل 
الزمن االأ�شرع، ثم يتم اختيار االأوائل ح�شب نتائجهم يف الت�شفية اخلتامية 

وهو ما يحدث للمرة االأوىل بتطبيق هذا القانون.
جدير بالذكر اأن اخلم�شة االأوائل �شيمتلكون فر�شة االلتفاف االأقرب نحو 
البوابة االأوىل يف امل�شار، وبعد �شباق الزمن �شيتم اإعالن ترتيب اال�شطفافة 
والثلث  �شيبداأ يف متام اخلام�شة  والــذي  االأول  الرئي�شي  ال�شباق  وانطالقة 
ع�شرا وي�شتمر لـ 45 دقيقة، علما اأن نقاط اليوم االأول منف�شلة متاما عن 

نقاط اليوم الثاين يف املناف�شة.
واأكد فالح املن�شوري اأن مهمة الدفاع عن اللقب �شتكون معقدة يف البداية 
حيث اأن كل الزوارق امل�شاركة تن�شد الفوز يف املرحلة االأوروبية من البطولة 

اأجل التعرف على  “ اإن ال�شباق االأول �شيكون مهما للجميع من  .. وقال : 
القدرات واالإمكانات اخلا�شة ببقية الفرق والزوارق، ونريد اأن ن�شجل بداية 
ال�شباق  قوية يف بداية دفاعنا عن اللقب واأن نبداأ مرحلة جمع النقاط يف 

االأول«.
واأ�شار اإىل االأهمية الكبرية اأي�شا ل�شباق ك�شر الكيلو والذي �شينطلق اليوم 
ا اأنه يف غاية االأهمية حيث يحدد مقاعد  قبل انطالقة ال�شباق الرئي�شي، عادًّ
اأ�شماء  عن  كبري  وب�شكل  ويفح�س  املناف�شة،  يف  امل�شاركة  الـــزوارق  واأمــاكــن 
لل�شباق  “ اإن الطريق   : .. وقــال  ال�شباق  �شتناف�س على لقب  التي  الــزوارق 
هو  و�شيكون  االأف�شل،  بالنتيجة  االأف�شل  الزمن  �شباق  عبور  هو  الرئي�س 

االختبار احلقيقي قبل ال�شباق«.

زوارق اأبوظبي تتطلع اليوم لالحتفاظ بلقب بطولة العامل »اإك�س كات« للعام الثاين

البعثة ُتغادر اإىل �سلوفينيا االأحد

 26 لعبا يف قائمة منتخبنا لل�سباب مواليد 2001 ملع�سكر �سلوفينيا
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الفجر الريا�ضي

املدافع  نحو  اأنــظــاره  ي�شوب  بر�شلونة  نــادي  اأن  �شحافية  تقارير  ذكــرت 
النم�شاوي دافيد اأالبا الذي يلعب بني �شفوف بايرن ميونخ.

االأ�شا�شية للرب�شا هي  فاإن اخلطة  وبح�شب �شحيفة موندو ديبورتيفو، 
التعاقد مع العب ريال بيتي�س، جونيور فريبو، الذي يبلغ من العمر 22 

عاماً.
وعلى الرغم من اأن فريبو ظهري هجومي وقوي و�شريع، يعتقد النادي 
اأن املبلغ املطلوب من بيتي�س مقابل التنازل عن العبه كبري  الكاتالوين 
األبا، ويرف�س  بــدور ثانوي كبديل جلــوردي  �شيقوم  واأنــه  �شيما  جــداً، ال 

اللجوء ل�شرطه اجلزائي الذي ي�شل اإىل 50 مليون يورو.

مع  للتعاقد  بديلة  خطة  “البالوغرانا” بتفعيل  قــام  االإطـــار،  هــذا  ويف 
ظهري قوي يناف�س األبا يف مركز الظهري االأي�شر، ويعد النم�شاوي �شاحب 

الـ27 عاماً هو اخليار االأف�شل لهذه املهمة.
واأن عقد  �شيما  الــبــايــرن ال  مــن  كــبــرية  مــقــاومــة  بر�شلونة  يــواجــه  ولــن 
الالعب �شينتهي يف 2021 لذلك ال ي�شتبعد النادي البافاري بيع املدافع 

النم�شاوي هذا ال�شيف خا�شة واأن لديه خطط لتجديد دماء الفريق.
من جانبه، ال يريد اأالبا جتديد عقده مع البايرن وال ي�شتبعد الرحيل 
عن قلعة األيانز اآرينا كما اأملح يف ت�شريحات اأدىل بها منذ اأكرث من ثالثة 

اأ�شهر.  

2030، وذلك  نهائي مونديال  اأوروغــواي  اأو  االأرجنتني  �شت�شت�شيف 
لتنظيم  الدولتني  لهاتني  امل�شرتك  التنظيم  ملف  اختيار  مت  حــال  يف 
امل�شرتك،  الرت�شيح  ملــبــادرة  الــعــام  املن�شق  بــه  �ــشــرح  مــا  هــذا  امل�شابقة. 
فرناندو مارين، لو�شائل االإعالم عقب انتهاء اجتماع جمموعة العمل 
التي  دول  االأربــعــة  مــن  و�شفراء  وزراء  �شمل  الــذي  االأطـــراف  متعددة 

تقدمت ال�شت�شافة البطولة بق�شر احلكومة يف اأ�شون�شيون.
كما مت االإعالن عن اأن ت�شيلي وباراغواي �شت�شت�شيفان مبارتي الدور 

ن�شف النهائي للبطولة.
واأو�شح مارين اأن البلد الذي لن ي�شت�شيف املباراة النهائية �شي�شت�شيف 
املباراة االفتتاحية للبطولة، واأكد اأي�شاً اأن مباراة حتديد املركز الثالث 

�شت�شت�شيفها اإما ت�شيلي اأو باراغواي.
اجلنوبية  الأمــريــكــا  املــ�ــشــرتك  الرت�شيح  ملف  اأن  اأيــ�ــشــاً  مــاريــن  واأكـــد 
اأحدهما  اأوروبيني  2030 �شيتناف�س مع ملفني  ال�شت�شافة مونديال 

بني “اإجنلرتا واإيرلندا” واالآخر بني “اإ�شبانيا والربتغال«. 

بر�سلونة يوجه اأنظاره نحو النم�ساوي دافيد األبا

يف اأجواء مفعمة باحلما�ص والتحدي واجلدية

»الزعيم« يد�سن مع�سكر النم�سا بح�ستني تدريبيتني �سباحية وم�سائية
ليكو يطالب اجلميع مب�ساعفة اجلهود والتحمل خالل العمل باملع�سكر

الأرجنتني اأو اأوروغواي ت�ست�سيف نهائي 
مونديال 2030

•• ر�سالة النم�سا-الفجر

�شباحية  تدريبيتني  بح�شتني  النم�شا  مع�شكر  “الزعيم”  الــيــوم  د�شن 
وم�شائية، واقت�شرت االأوىل على تدريبات خا�شة بتقوية الع�شالت ورفع 
امللحقة  اجلمانيزيوم  ب�شالة  الفريق  لالعبي  البدنية  اللياقة  معدالت 
مبقر بعثة الفريق، تخللتهما برامج خا�شة باال�شت�شفاء وفك الع�شالت 
وال�شباحة اجلاكوزي بهدف التخل�س من تعب ال�شفر واالإرهــاق وتهيئة 
الع�شالت بال�شورة املطلوبة للجرعات التدريبية املكثفة واملقررة خالل 
املرحلة االأوىل من املع�شكر اخلارجي بالنم�شا، قبل دخول الفريق اأجواء 

املباريات الودية.
ومنذ اأن حطت بعثة العني رحالها يف مقرها باملع�شكر اخلارجي انخرط 
الــفــريــق مــبــا�ــشــرة يف املــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الــربنــامــج االإعــــــدادي ملو�شم 
موؤ�ش�س  مــن  �شخي  ودعـــم  �شامية  برعاية  الــنــادي  فيه  حظي  ا�شتثنائي 
رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زايــد  بن  هــزاع  ال�شيخ  �شمو  النجاح،  ا�شرتاتيجية 
النائب  النادي،  االأول لرئي�س  النائب  اأبوظبي،  التنفيذي الإمارة  املجل�س 
االأول لرئي�س جمل�س ال�شرف، رئي�س جمل�س اإدارة نادي العني الريا�شي 
املرجوة  االأهـــداف  لتحقيق  االأ�ــشــبــاب  بتهيئة  �شموه  وجــه  حيث  الثقايف، 

وتقدمي امل�شتوى امل�شرف على ال�شعيدين املحلي والقاري لتعزيز ر�شيد 
اإجنازات العني واإ�شعاد كل حمب ل�شعار “الزعيم«.

وكانت البعثة قد و�شلت النم�شا يف متام ال�شاعة ال�شابعة والربع من م�شاء 
“اأبوظبي”، بعد رحلة  التا�شعة والربع بتوقيت  اأم�س بتوقيت فيينا  يوم 
اأقلعت  التي  ال�شاعة، بالطائرة اخلا�شة  ا�شتغرقت خم�س �شاعات ون�شف 
من مطار العني “الدويل” وحتى الهبوط على مدرج مطار فلوغهافني 
يف  باملع�شكر  مقره  اإىل  مبا�شرة  االأول  الكرة  فريق  ليتوجه  “الدويل”، 
النم�شا وا�شتغرقت امل�شافة بالبا�س من املطار للفندق نحو ال�شاعة وربع 

ال�شاعة.
 

اجتماع مهم
لهم  �شرح  فريقه،  بالعبي  اجتماعاً  ليكو  اإيفان  الكرواتي  املــدرب  وعقد 
باال�شتمرار  اجلميع  وطالب  االأوىل،  املرحلة  يف  املع�شكر  برنامج  خالله 
الداخلي،  التجمع  الأداء اجلميع يف  بدا عنواناً  الذي  امل�شتوى  نف�س  على 
اأهم مراحل االإعداد،  وطالب اجلميع مب�شاعفة اجلهود لال�شتفادة من 
جهودهم  ثمار  ح�شد  من  املو�شم  نهاية  مع  اجلميع  يتمكن  حتى  وذلــك 
وتعبهم خالل مو�شم معقود فيه طموحات كبرية على كل فرد يف منظومة 

الفريق.
على  الفريق لالعبني  “ال�شهباين”، مدير  الظاهري  عبيد  واأكــد مطر 
اأهمية الرتكيز والتعامل ببعد النظر مل�شتقبل مليء بالتحديات، خ�شو�شاً 
ال�شخي  والــدعــم  ال�شامية  بالرعاية  الــظــروف  هــيــاأت  الــنــادي  قــيــادة  واأن 
وجوه  على  وامل�شرة  والفرحة  البهجة  ترت�شم  حتى  الــالفــت،  واالهتمام 
كل منتٍم لهذا ال�شرح الريا�شي الكبري، لذلك نحن مطالبون برتجمة 
ت�شاف  تاريخية  وبــطــوالت  قوية  نتائج  اإىل  القيادة  واهتمام  وثقة  دعــم 
اإىل ر�شيد اإجنازات “الزعيم” وت�شعد اجلميع بداية بكم اأنتم الالعبني 
واالأجهزة الفنية واالإدارية واجلماهري والعاملني واملحبني للنادي وكرة 

القدم االإماراتية.
بكلمات  الالعبني  ت�شجيع  على  الفريق  اإداري  عــبــداهلل،  ع�شام  وحر�س 
طموحاتهم  حتقيق  على  قدراتهم  يف  والثقة  باحلما�س  مليئة  حتفيزية 
ال�شخ�شية واإ�شعاد اجلماهري العيناوية الوفية، وذلك قبل اأن يقوم بتوزيع 
اأع�شاء بعثة الفريق والذي  جدول برنامج املع�شكر مطبوعاً على جميع 
ت�شمن مواعيد ال�شلوات والتدريبات والوجبات واملباريات واالجتماعات 
خالل  الــفــريــق  بعمل  املرتبطة  التفا�شيل  وكــافــة  والــنــوم  واال�شتيقاظ 

املرحلة االأوىل بالنم�شا.

 زعيم التعاقدات
ويحمل العبو العني طموحات كبرية واآمال عري�شة جلماهري النادي الوفية 
التي ترتقب مو�شماً ناجحاً بكل املقايي�س لفريقها املدجج باأف�شل جنوم كرة 
القدم والذي حل و�شيفاً لبطل كاأ�س العامل لالأندية “امللكي” ريال مدريد، 
مدوية  �شفقات  بــاإبــرام  اجلديد  للمو�شم  التح�شري  يف  اجلميع  العني  �شبق 
اإجنازات  معها  حقق  التي  الكرواتية  باملدر�شة  مت�شكه  �شراحة  اأعلن  عندما 
مهمة خالل ال�شنوات  اخلم�س املا�شية بالتعاقد مع املدرب القدير اإيفان ليكو، 
بعد املحافظة على اأهم ركائز الفريق وح�شم ملف “ال�شتة اأ�شهر” بالتجديد 
واأحمد  عي�شى،  “خالد  وهــم:  عقودهم  “الدوليني” املنتهية  جنومه  الأبــرز 
عبدالرحمن  وحممد  ي�شلم  وريــان  اأحمد  وحممد  االأحبابي  وبندر  برمان 
قادماً  جمال  حممد  الثالثي  ي�شم  اأن  قبل  �شيوتاين”،  ت�شوكا�شا  والياباين 
من اجلزيرة وحممد هالل وحممد �شاكر من عجمان، وا�شتمر يف تعزيز قوة 
�شفوفه قبل بداية مرحلة التح�شر بثالثة اأجانب هم الربازيلي كايو كانيدو 
العني  حر�س  كما  كودجو  البا  والتوجويل  مزيان  عبدالرحمن  واجلزائري 
على مكافاأة عدد من الالعبني املميزين من اأبنائه ال�شباب بعقود احرتافية 
عبداهلل،  و�شامل  وليد  وفــالح  بو�شندة  �شعيد  وحممد  عبداهلل  حم�شن  وهــم 
ليبلغ عدد �شفقات النادي يف تعزيز ال�شفوف للمو�شم اجلديد ثمانية ع�شر.

مل يتوقف اجلدل ب�شاأن عودة الربازيلي نيمار 
لالآمال  خميبني  مو�شمني  بعد  بر�شلونة  اإىل 
ق�شاهما يف �شفوف باري�س �شان جرمان، فيما 
نقلت و�شائل اإعالم تقارير ب�شاأن �شفقة “ذكية” 
الكتالوين  الفريق  قدمها  اللعاب”  و”ت�شيل 

ال�شتقدام النجم املثري للجدل.
قدم  اأملــانــيــا  يف  نيوز”  “�شكاي  �شبكة  وحــ�ــشــب 
90 مــلــيــون جنيه  بــقــيــمــة  ــا  بــر�ــشــلــونــة عــر�ــشً
اإ�شرتليني )نحو 100 مليون دوالر( باالإ�شافة 
اإىل اال�شتغناء عن العبني اثنني، يف مقابل �شم 

املهاجم الربازيلي.
قائمة  جــرمــان  �ــشــان  “بار�شا” عــلــى  وعــر�ــس 
ال�شفقة،  يف  اإدراجــهــم  ميكن  العــبــني   6 ت�شم 
ت�شم اأ�شماء فيليب كوتينيو، وعثمان دميبيلي، 
واإيفان راكيتيت�س ونيل�شون �شيميدو، ومالكوم، 

و�شامويل اأومتيتي ليختار اثنني منها.
اأكـــرث من  يــريــد  الفرن�شي  الــنــادي  اأن  ويـــرتدد 
 222 )نــحــو  اإ�شرتليني  جنيه  مليون   200
مليون يورو( يف مقابل اال�شتغناء عن الالعب 
عام  والــذي �شمه  عاًما،   27 العمر  البالغ من 

مقابل الرقم ذاته.
ومبا اأن بر�شلونة ال يريد، ورمبا ال يقدر على 
دفع هذا املقابل، فاإن اال�شتغناء عن ا�شمني من 
االأ�شماء ال�شابقة قد يبدو حال مقبوال للفريق 
الباري�شي، تزيل يف الوقت ذاته العقبة االأ�شعب 

يف �شبيل اإمتام ال�شفقة.
وكانت قناة “�شكاي �شبورت�س” ذكرت، الثالثاء، 
اأنه  بالفعل  جرمان  �شان  باري�س  اأبلغ  نيمار  اأن 
الفريق  مــديــر  اعــــرتف  بينما  املـــغـــادرة،  يــريــد 
يعلم، حتى  كان  باأنه  االأربعاء،  توما�س توخيل، 
قبل  اختتمت  الــتــي  اأمــريكــا  كــوبــا  بطولة  قبل 
اأيام يف الربازيل، باأن نيمار ي�شعى للرحيل عن 

الفريق.
�شان  يف  الريا�شي  املــديــر  لــيــونــاردو،  وك�شف  
نيمار ميكنه  اأن  املــا�ــشــي،  االأ�ــشــبــوع  جــرمــان، 

ينا�شب  عـــر�ـــس  هـــنـــاك  كــــان  “اإذا  الـــرحـــيـــل 
وجـــود  عــلــى  اأيـــ�ـــشـــا  تـــاأكـــيـــده  مـــع  اجلميع”، 

بر�شلونة. �شطحية” مع  “ات�شاالت 

وفيما تبدو كمحاولة منه للتاأكد من عدم البقاء 
يف النادي الباري�شي ملو�شم اآخر، ك�شفت تقارير 

�شحفية اأن نيمار “عر�س خدماته” على 
4 اأندية اأوروبية، يف حماولة لتاأمني 

رحيله.
وذكرت �شحيفة “اآ�س” االإ�شبانية 
خـــدمـــاتـــه يف  عـــر�ـــس  نـــيـــمـــار  اأن 
االآونــة االأخــرية على ريال مدريد 
االإيطايل،  ويوفنتو�س  االإ�شباين، 
وبـــــــايـــــــرن مــــيــــونــــيــــخ االأملــــــــــــاين، 

ومان�ش�شرت يونايتد االإجنليزي.
ومع اأن الالعب الربازيلي 

العودة  يف�شل  يـــزال  ال 
نــــادي  �ـــشـــفـــوف  اإىل 

بر�شلونة، بح�شب 
 ، ل�شحيفة ا
تخوفه  فـــــاإن 
من العراقيل 

الــتــي قــد حتـــول دون ذلـــك دفــعــتــه للبحث عن 
اأخــرى خــارج ملعب كامب نو. وذكرت  م�شارات 
يقف  الــذي  الرئي�س  العائق  اأن  ال�شحيفة 
فريقه  اإىل  نيمار  عـــودة  طــريــق  يف 

ال�شابق بر�شلونة هو املال.

اأكد املدرب االأملاين يورغن كلوب التزامه اال�شتمرار 
مدربا لفريق ليفربول االإنكليزي لالأعوام الثالثة 
وذلك  تقدير”،  اأقــــل  “على  عــقــده  مـــن  املــتــبــقــيــة 
مــع انــطــالق بطل اأوروبــــا يف كــرة الــقــدم، يف جولة 

حت�شريية للمو�شم اجلديد يف الواليات املتحدة.
واأبدى كلوب ا�شتغرابه ل�شوؤاله من قبل ال�شحافيني 
عن تقارير ت�شري الإمكانية رحيله مع نهاية عقده 
اأنـــه يتم طــرح هذا  اأعــتــقــد  “ال  قــائــال   ،2022 يف 
اأعوام  ثالثة  قبل  النا�س  من  العديد  على  ال�شوؤال 

من انتهاء عقدهم«.
اأ�شاف “�شرنى. ملاذا علينا ان نفكر بهذا؟ على اأقل 
تقدير ثالثة اأعوام - هذه هي االإجابة. على االأقل 

اىل  اإ�ـــشـــارة  يف  اأعوام”،  ثــالثــة 
فرتة بقائه.

وقــــــــــــاد كــــــلــــــوب فــــريــــق 
مو�شم  يف  “احلمر” 
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الإحراز لقبهم ال�شاد�س يف م�شابقة دوري االأبطال، 
املــحــلــي حيث  الــــدوري  لــقــب  اإحــــراز  لكنه ف�شل يف 
اأنهى املو�شم بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب 

مان�ش�شرت �شيتي.
بـــي ان” االأمـــريكـــيـــة قد  ا�ـــس  “اي  �ــشــبــكــة  وكـــانـــت 
باأخذ  يفكر  كــلــوب  ان  اإىل  املــا�ــشــي  ال�شهر  اأ�ــشــارت 
اإجازة طويلة عند نهاية عقده مع ليفربول، بينما 
اأنه قد يكون مهتما بتدريب  اأعماله اإىل  اأملح وكيل 
املنتخب االأملاين خلفا ليواكيم لوف املرتبط بعقد 

مع “املان�شافت” حتى 2022.
على  حاليا  ين�شب  اهتمامه  اأن  على  كلوب  و�شدد 
ي�شتعد  والــذي  املقبل  للمو�شم  فريقه  حت�شريات 
اجلمعة  تــبــداأ  وديــة  مباريات  ثــالث  خلو�س 
دورمتوند  بورو�شيا  ال�شابق  فريقه  اأمــام 

االملاين يف �شاوث بند، اإنديانا.
التمرين  الجــراء  متحم�س  “انا  واأو�شح 
عدم  اىل  مــ�ــشــريا  االأول”،  احلــقــيــقــي 
التي �شيحققها  اإيالئه االأهمية للنتائج 
االآن  “حتى  هــذه اجلولة  فريقه خــالل 
ت�شري االأمور ب�شكل جيد، ولكن هناك 

الكثري من العمل للقيام به. لعبنا مب�شتوى معني 
املو�شم املن�شرم ويتوجب اأن يكون القاعدة ملا نتوقع 

من اأنف�شنا يف املو�شم املقبل«.
واأردف قائال “االمر ال يتعلق بالنتائج، بل باالأداء 
نعمل  مــا  وهـــذا  للتطور  هــنــاك م�شاحة  زالـــت  ومــا 

عليه. نعرف ذلك«.
ارتباط  ب�شبب  بعد  ليفربول  �شفوف  تكتمل  ومل 
فاحلار�س  بالدهم،  منتخبات  مع  العبيه  من  عدد 
املــهــاجــم روبرتو  األــيــ�ــشــون ومــواطــنــه  الـــربازيـــلـــي 
فريمينو اللذين توجا مع منتخب بالدهما بلقب 
كوبا اأمريكا لن يلتحقا ب�شفوف الفريق يف جولته 
االأمـــريكـــيـــة، كــمــا يــغــيــب املــهــاجــم املــ�ــشــري حممد 
�شالح بعدما �شارك مع منتخب الفراعنة يف كاأ�س 
�شاديو  ال�شنغايل  واأي�شا  اأر�شه،  على  اإفريقيا  اأمم 
مــانــيــه الـــذي يــخــو�ــس مــ�ــشــاء اجلــمــعــة نــهــائــي هذه 

البطولة �شد اجلزائر.
وراأى كلوب اأن هذه الغيابات �شتجعل التح�شريات 
“خمتلفة عن املو�شم املن�شرم مع ان�شمام الالعبني 
يف وقت متاأخر، كما ح�شلنا على عطلة اأق�شر من 
دوري  م�شابقة  نهائي  خ�شنا  النــنــا  االأنــديــة  بقية 
االأبطال )يف االأول من حزيران-يونيو( بعد ثالثة 

اأ�شابيع من نهاية الدوريات االوروبية«.
وتــابــع “هذه هــي احلـــال، ونــحــن نــعــرف ذلــك وقد 
اأ�شعب من  االمــور  ذلــك  لذلك. يجعل  خططنا 
اي فـــرتة حتــ�ــشــرييــة �ــشــابــقــة، ولــكــن هــكــذا هي 

االأمور«.
واأكد املدرب االملاين اأن فريقه �شي�شعى للفوز بلقب 
الدوري االنكليزي الغائب عن خزائن ليفربول منذ 
�شتكون  الفرق  من  العديد  اأن  وراأى   ،1990 عــام 

مناف�شة بدورها اإىل جانب حامل اللقب �شيتي.
قوية  مبناف�شة  نكون  ان  الرائع  “من  كلوب  وقــال 
الوحيدة  الــطــريــقــة  النــهــا  �شيتي  مان�ش�شرت  مــع 
املر�شحني  ابــرز  اأنهم  الوا�شح  من  عليهم.  للتفوق 
“جميع  وا�ــشــاف  جديدة”،  مــرة  باللقب(  )للفوز 
ل�شراع  وجـــود  ال  جمـــددا:  حملتها  �شتبداأ  الــفــرق 
االأندية تقف مكتوفة  و�شيتي وبقية  ليفربول  بني 
االيــــــدي. الــــــدوري االنــكــلــيــزي لــيــ�ــس هـــكـــذا، فكل 
“كان  فــريــقــه  اأن  كــلــوب  وراأى  �ــشــعــبــة«.  املــبــاريــات 
كان  املن�شرم(.  املو�شم  )يف  �شيء  كل  يف  فعال  قويا 
علينا.  الفوز  ال�شعب  ومن  ال�شعب مواجهتنا  من 
ب�شكل عام خلقنا الفر�س وكنا اأقوياء يف العديد من 
النواحي، ومل ن�شعر بالتوتر يف احلاالت ال�شعبة يف 
املباراة، وكان بامكاننا ان نزيد ال�شغط على املناف�س 

يف حاالت خمتلفة«.

عر�س بر�سلوين يحطم 
»العقبة الوحيدة« ل�سم نيمار

كلوب باٍق مع ليفربول حتى »2022«



يخفي الكوكايني حتت �سعره امل�ستعار
يلجاأ مهربو املخدرات اإىل حيل ماكرة حتى يتمكنوا من نقل املواد 
داخل  اأثــار ده�شة كبرية  اأحدهم موؤخرا  به  قام  املمنوعة، لكن ما 
فاإن  تقارير �شحفية،  االإ�شبانية. وبح�شب  بر�شلونة  مطار مدينة 
جوية،  رحلة  منت  على  اإ�شبانيا  اإىل  كولومبيا  من  قادما  �شخ�شا 
اأخفى ن�شف كيلوغرام من الكوكايني حتت �شعر م�شتعار )باروكة( 
من  الكمية  لهذه  ال�شوقية  القيمة  وتــقــدر  راأ�ــشــه.  على  يرتديها 
30 ثالثني األف يورو، لكن خمطط التهريب مل  املخدرات بنحو 
يكلل بالنجاح يف مطار بر�شلونة. واأبدى عنا�شر ال�شرطة االإ�شبانية 
�شكوكا يف الرجل، الأنه بدا م�شطربا وقلقا خالل خ�شوعه لعملية 
فوق  زائــد  نحو  على  منفوخا  يبدو  كــان  �شعره  اأن  كما  التفتي�س، 
ون�شرت  املــا�ــشــي،  يونيو  خــالل  فيه،  امل�شتبه  اإيــقــاف  ومت  الــراأ�ــس. 
ال�شرطة االإ�شبانية موؤخرا �شورا للمخدرات التي كانت حمفوظة 
اأمريكا  دول  من  القادمة  الرحالت  وتعد  بالبال�شتيك.  ومغلفة 
تهريب  فيها  يكرث  التي  امل�شارات  بني  اإ�شبانيا، من  اإىل  الالتينية 
املخدرات. ويف يونيو املا�شي، اأوقفت ال�شرطة االإ�شبانية عن�شرا يف 
وفد الرئي�س الربازيلي جايري بول�شونارو، اإثر �شبط كمية كبرية 
من الكوكايني. واأوقف ال�شابط الربازيلي وقتها، فيما كان ي�شافر 
على منت طائرة منف�شلة اأرادت اأن ت�شبق الرئي�س اإىل اليابان، قبل 

امل�شاركة يف قمة جمموعة الع�شرين.

الن�ساء اأكرث عر�سة لالإ�سابة بـ »الزهامير«
ترجح  �شبب  حول  البيولوجية  الدالئل  بع�س  جديد  بحث  يقدم 
اأكرث من الرجال مبر�س الزهامير وكيف يختلف  الن�شاء  اإ�شابة 

هذا النوع االأكرث �شيوعا من اخلرف ح�شب اجلن�س.
قدم   ، اأجنلي�س  لــو�ــس  الــزهــاميــر يف  الـــدويل جلمعية  املــوؤمتــر  يف 
اأدمغة  يف  خمتلف  ب�شكل  ينت�شر  قد  املر�س  اأن  على  اأدلــة  العلماء 
اجلديدة  اجلينات  بع�س  اأي�شا  وحــددوا  الــرجــال.  يف  عنه  الن�شاء 
املرتبطة باجلن�س والتي تبدو مرتبطة مبخاطر املر�س وتطوره.

قال خرباء الزهامير اإن ثلثي حاالت الزهامير يف الواليات املتحدة 
هي من الن�شاء ولي�س فقط الأن الن�شاء يع�شن حياة اأطول.

ت�شري بع�س الدرا�شات ال�شابقة اإىل اأن الن�شاء يف اأي عمر هم اأكرث 
عر�شة من الرجال لالإ�شابة مبر�س الزهامير، مما ي�شري اإىل اأن 

االختالفات البيولوجية تقوم بدور اأي�شا.

اأكرث �سوارع العامل انحدارا يف »غيني�س«
ت�شنيف  عن  القيا�شية،  لالأرقام  العاملية  غيني�س  مو�شوعة  اأعلنت 
�شارع منعرج �شمال غربي ويلز، مبثابة اأكرث �شوارع العامل انحدارا. 
وي�شل انحدار �شارع فور�س بن �شي�س يف مدينة هارلك التاريخية، 

التي ت�شتهر بقلعة من القرون الو�شطى، اإىل 37.45 يف املئة.
وتفوق ال�شارع الويلزي على ن�شبة 35 يف املئة التي كانت من ن�شيب 
يحمل  كان  الذي  نيوزيلندا،  دونيدين يف  بولدوين مبدينة  �شارع 
اأ�شد انحدار  الرقم القيا�شي ال�شابق. وي�شتند القيا�س املحدد اإىل 
يف جزء يتكون من 10 اأمتار يف الطريق، وطبقا ملعايري “غيني�س” 
العاملية لالأرقام القيا�شية فاإن ال�شارع يجب اأن يكون �شارعا عاما 

رئي�شا وم�شطحا بالكامل وبه مبان على طول الطريق.
و�شهد �شارع بولدوين ازدهــارا �شياحيا �شخما بعدما حمل الرقم 
الــقــيــا�ــشــي، حــيــث كــانــت تــوجــد الفــتــة يف الــ�ــشــارع ُتــبــاهــي باأهمية 
انحداره. وقال كريج غلينداي، رئي�س حترير مو�شوعة “غين�س”: 
اللقب  يــوؤدي  واأن  االحــتــفــاالت،  بنف�س  هارلك  تتمتع  اأن  “اآمل 
لتجربة  اجلميلة،  املدينة  اإىل  كثريين  اأنا�س  اإىل ح�شور  اجلديد 

اأكرث �شوارع العامل انحدارا باأنف�شهم«.
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القراد الع�سكري.. �سالح وا�سنطن البيولوجي
اإذا كان انت�شار داء “المي” مرتبطا بتجربة لوزارة الدفاع  دعا جمل�س النواب االأمريكي اإىل اإجراء حتقيق، فيما 

)بنتاغون( يف ا�شتخدام ح�شرة القراد كنوع من االأ�شلحة البيولوجية.
يكلف  جري�شي،  نيو  واليــة  من  اجلمهوري  الكونغر�س  ع�شو  �شميث،  كري�س  اقرتحه  تعديل  على  املجل�س  ووافــق 
مبقت�شاه املفت�س العام بوزارة الدفاع اإجراء مراجعة حول ما اإذا كانت الواليات املتحدة “اأجرت جتارب على القراد 
�شحيفة “غارديان”  ك�شفت  ح�شبما  وح�شرات اأخرى ال�شتخدامها ك�شالح بيولوجي بني عامي 1950 و1975”، 
الربيطانية. و�شيتعني على املراجعة تقييم نطاق التجربة، و”ما اإذا كان مت  اإطالق القراد اأو اأي ح�شرات اأخرى مت 

اال�شتعانة بها يف البحوث خارج املخترب، عن طريق ال�شدفة اأو بق�شد التجربة«.
“بوريليا  با�شم  تعرف  بكترييا حلزونية  ناجم عن  وهو  اجل�شم،  اأجهزة عدة يف  ي�شيب  “المي” مر�س معد  وداء 

بورغدورفريي” تنتقل جل�شم االإن�شان بوا�شطة القراد امل�شاب، وقد يت�شبب يف ال�شلل اجلزئي اأو اآالم املفا�شل.
وبح�شب ال�شحيفة، متت املوافقة على التعديل، واأ�شيف اإىل م�شروع قانون االإنفاق الدفاعي، لكن ينتظر املراجعة 

اأي�شا من جمل�س ال�شيوخ.
اأبحاث مهمة يف  اإجــراء  اأنه مت  اإىل  التي ت�شري  “عدد من الكتب واملقاالت  التعديل م�شتوحى من  اإن  وقال �شميث 

من�شاآت حكومية اأمريكية، لتحويل القراد واحل�شرات االأخرى اإىل اأ�شلحة بيولوجية«.
ويف مايو املا�شي، �شدر كتاب ن�شره كري�س نيوبي الكاتب العلمي بجامعة “�شتانفورد” الذي كان يعاين داء “المي” 

�شابقا، واأثار اأ�شئلة حول اأ�شل املر�س الذي ي�شيب 400 األف اأمريكي كل عام.
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كيف حتمي اأ�سنانك من لون القهوة؟
اإذا كنت ممن يحر�شون على ابت�شامة نا�شعة، فاإن �شرب القهوة من االأمور 
التي توؤثر ب�شورة الفتة على لون االأ�شنان، فتجعلها تبدو اأكرث ا�شفرارا، 

لذلك ين�شح خرباء مبجموعة من اخلطوات املفيدة.
وبح�شب ما نقل موقع “�شو�شن اإلبو” الكوري اجلنوبي، فاإن لون االأ�شنان 
يتاأثر باحت�شاء ال�شاي والقهوة، ويتفاقم هذا اخلطر يف حالة االإكثار من 
امل�شروبني املكيفني. ويح�شل هذا ال�شرر، الأن مادة “التانني” املوجودة يف 
اإفقاده  اإىل  تــوؤدي  ثم  بال�شن  تلت�شق  اأن  ت�شتطيع  والقهوة،  ال�شاي  كل من 
اللون االأ�شلي. وال تقت�شر م�شار هذه املادة على اللون فقط، بل توؤدي اإىل 
اأ�شرار عامة يف االأ�شنان، ب�شبب حتفيز البكترييا داخل الفم والت�شبب بتاآكل 

ما يعرف بـ”املينا” وهي الطبقة ال�شطحية الواقية لل�شن.
وين�شح اخلرباء باالإكثار من تنظيف االأ�شنان، كاأن نقوم بذلك مرتني يف 
اليوم الواحد على االأقل، فيما داأبت االأغلبية على التنظيف قبل اأن يخلدوا 

للنوم فقط.
وال�شاي  القهوة  �شرب  بعد  االأ�شنان  غ�شل  على  الطبية،  الن�شائح  وحتــث 
متى ما كان االأمر ممكنا، اأما احليلة االأخرى فهي خلط القهوة مع بع�س 

احلليب، وعدم احت�شائها وهي �شوداء بالكامل.

ع�ساق الر�سوم املتحركة يف موقع هجوم كيوتو 
ت�شهده  قتل جماعي  حــادث  اأ�شواأ  املتحركة يف موقع  الر�شوم  جتمع ع�شاق 
اليابان منذ 18 عاما وو�شعوا الزهور و�شلوا على اأرواح 33 �شخ�شا قتلوا 

يف حريق متعمد يف ا�شتوديو الإنتاج الر�شوم املتحركة.
و�شاح رجل “موتوا” قبل اأن ي�شكب البنزين فيما يبدو اأم�س اخلمي�س يف 
ا�شتوديو “كيوتو اأنيمي�شن” املكون من ثالثة طوابق وي�شرم فيه النريان.

املبنى  ال�شرطة حول  املطر على حافة طوق فر�شته  املعزون حتت  وجتمع 
املتفحم.

الذي  املتحركة  الر�شوم  ع�شاق  عاما” اأحــد   27“ كومامي  يويت�شي  وقــال 
ا�شتاأذن من عمله يف اأو�شاكا القريبة لو�شع الزهور يف موقع الهجوم “من 

ال�شعب اأن اأعرب عن م�شاعري«.
النوع من  اإنتاج نف�س  “قد ال يتمكنون من  واأ�شاف ب�شوت مفعم باحلزن 
االأعمال مرة اأخرى واأملي اأن يكون هناك املزيد من االأعمال التي ال تن�شى 

يف امل�شتقبل ولكن هذا قد يكون م�شتحيال االآن وهذا اأمر حمزن ب�شدة«.
والر�شوم املتحركة اأحد اأعمدة الثقافة ال�شعبية اليابانية واأ�شبحت منتجا 

ثقافيا اأ�شا�شيا ت�شدره البالد مما اأك�شبه جمهورا يف كل اأنحاء العامل.

ملحم زين يغني 
جلنوب لبنان  

انــ�ــشــمــت مــديــنــة �ـــشـــور االأثـــريـــة 
التاريخية الواقعة يف جنوب لبنان 
حتتفي  لبنانية  مـــدن  قــائــمــة  اإىل 
ال�شيفية  مــهــرجــانــاتــهــا  بـــاإطـــالق 
اللبنانيني  لتنقل  اأ�شواءها  وتنري 

من نهار متعب اىل ليل م�شع.
�شور  مــــهــــرجــــانــــات  وافــــتــــتــــحــــت 
ليل  فعالياتها  الدولية  واجلــنــوب 
اأم�س اخلمي�س بحفل اأحياه الفنان 
اأمــام جمهور  زيــن  اللبناين ملحم 
�شخم جــاء مــن اجلــنــوب ومــن كل 

االأرا�شي اللبنانية.
�شاعتني  مـــن  اأكـــــرث  مــــدى  وعـــلـــى 
اجلبلي  ال�شوت  �شاحب  زين  قدم 
اأغـــــنـــــيـــــات �ـــشـــعـــبـــيـــة وفـــلـــكـــلـــوريـــة 
جنوبيا  جمهورا  حاكت  وعاطفية 
يــولــيــو- متــوز من  �شهر  يحيى يف 
كل عام ذكرى احلرب مع اإ�شرائيل 

يف عام 2006.
غنى  جنوبيني،  ملواطنني  وتكرميا 
زين اأغنية للفنانة اللبنانية جوليا 
احلق”  �ــشــمــ�ــس  “غابت  بــطــر�ــس 
اأهــل اجلنوب  ين�شدها  كــان  والــتــي 
اإبـــــان  مـــنـــذ اأكــــــرث مــــن 35 عـــامـــا 

االحتالل اال�شرائيلي.
القادم  زيــن،  ملحم  �شوت  وو�ــشــل 
من منطقة البقاع يف �شرق البالد، 
املدينة  اأبــــــواب  طـــارقـــا  �ــشــور  اإىل 
بالنغمة  اإياها  خماطبا  ال�شاحلية 
وموجها  اأهــلــهــا  قلب  على  االأحـــب 
الراحل  باأغنية  قراها  اإىل  التحية 
“اهلل معك  وديع ال�شايف ال�شهرية 

يا بيت �شامد باجلنوب«

ملاذا تتجنب معظم الن�ساء الذهاب للجيم؟
وفقاً لبحث اأجري موؤخراً يف الواليات املتحدة، 
اأنحاء  يف جميع  الن�شاء  كبري من  يتجنب جزء 
الأ�ــشــبــاب عديدة.   اإىل اجلــيــم  الـــذهـــاب  الــعــامل 
الن�شاء  ن�شبة كبرية من  فاإن  الدرا�شة  وبح�شب 
قد يحجمن عن ارتياد ال�شالة الريا�شية ب�شبب 
خمــــاوف قــد تــنــ�ــشــاأ لــديــهــن حـــول جنــاحــهــن يف 
اأو احل�شول على ج�شم ر�شيق  تخفي�س الــوزن، 
وريــا�ــشــي.  كما تــعــزو الــدرا�ــشــة تــخــوف الن�شاء 
التي  ال�شلبية  االأفــكــار  اإىل  اجلــيــم،  ارتــيــاد  مــن 
االأعني  بــاأن  الدائم  و�شعورهن  عليهن  ت�شيطر 
تراقب ت�شرفاتهن.   ووفقاً لنتائج الدرا�شة فاإن 
اخلوف من الذهاب للجيم، يدفع ما يقرب 65 
 36 اأن  % من الن�شاء للبقاء يف املنزل، يف حني 

% فقط من الرجال يتاأثرون بهذه املخاوف. 
وقــــد اأجـــــري مــــوؤخــــراً ا�ــشــتــطــالع عــلــى 1000 
�شخ�س يف جميع اأجناء الواليات املتحدة، وتبني 
% من الن�شاء ي�شعرن باخلجل  باأن حوايل 55 
 %  49 اإىل اجلــيــم، و  الــذهــاب  االجتماعي مــن 
منهن ي�شعرن بالقلق اإزاء مالب�شهن الريا�شية، 

وفق ما نقلت �شحيفة تاميز اأوف اإنديا. 

برنامج وثائقي ينقذ رجاًل من القتل       
قبلي  و�شط �شراع  نف�شها  بريطانية  اأفــالم  وجــدت �شانعة 
اأثناء ت�شوير حلقة من �شل�شلة وثائقية يف الكونغو.  واأم�شت 
ليفيا �شيموكا من لندن 5 اأيام يف مدينة بوجنيندو، حيث 
اأن تكت�شف ال�شراع الذي  اأقامت مع قبيلة مبنيجلي، قبل 
يدور بني هذه القبيلة وقبيلة البانتو املجاورة. وكانت ليفيا 
حيث  القبيلتني،  من  رجلني  بني  وقــع  �شجار  على  �شاهدة 
لكنها تدخلت  لقتله،  الغابة  اإىل  االآخــر  اأحدهما جر  حاول 
ملــنــع حــــدوث ذلــــك، ممــا دفـــع املــ�ــشــاهــديــن اإىل الــثــنــاء على 
يعي�س  التي  البانتو  قبيلتي  بني  ووقع اخلالف  �شجاعتها. 
التكنولوجيا  مــن  وي�شتفيدون  يــتــاجــرون  مــزارعــون  فيها 
تطوراً،  االأقـــــل  مبنيجلي  قــبــيــلــة  اأفـــــراد  وبـــني  احلــديــثــة، 
ويعتمدون على تكتيكات بدائية للعي�س ويف مقدمتها �شيد 
احليوانات لتاأمني الطعام. وراقبت ليفيا رجاًل من البانتو 
يدعى برن�س وهو يهاجم رجاًل من قبيلة مبينيجلي يدعى 
اأن  يجب  اأنــه  واأق�شم  “�شاأطعنه”  ي�شرخ  وراح  موندوجنا، 
يقتله. وبعد اأن تدخل بع�س الرجال من قبيلة مبينيجلي مت 
حترير موندوجنا، قبل اأن حتاول ليفيا احلديث اإىل برن�س 
الطرفني.   التوتر بني  حلل اخلــالف، وجنحت يف تخفيف 
وك�شف برن�س اأن اخلالف يتعلق بتخلف موندوجنا عن دفع 
اأموال يدين بها له، حيث ح�شل على 3 علب من املارجوانا 
خالل  ليفيا  واعرتفت  ثمنها.  يدفع  ومل  �شجائر،  وخم�س 
عمق  مدى  تقدير  يف  �شاذجة  كانت  باأنها  الوثائقي  الفيلم 
�شلوك  من  �شدمتها  عن  وعــربت  القبائل،  بني  اخلــالفــات 

رجال البانتو جتاه خ�شومهم من قبيلة مبينيجلي.

ح�سرات الفرا�س قد ت�سّبب ا�سطرابات نف�سية
للطب،  االأمريكية  املجلة  يف  مــوؤخــراً  ن�شرت  درا�ــشــة  اأظــهــرت 
ب�شبب  نف�شية  يعانون من عواقب  االأ�شخا�س قد  باأن بع�س 
فاإن  الدرا�شة،  وبح�شب  الفرا�س.  لل�شعات ح�شرات  تعر�شهم 
الفرا�س  ح�شرات  ل�شع  عن  الناجمة  النف�شية  اال�شطرابات 
ت�شمل الكوابي�س، وذكريات املا�شي، واليقظة املفرطة واالأرق 
والقلق.  وقد نظرت الدرا�شة اإىل 135 من�شوراً على املدونات 
االإلــكــرتونــيــة ومــواقــع االإنــرتنــت االأخــــرى، حيث مت قراءة 
يعانون من  الذين  االأفــراد  باأن  ليتبني  املن�شورات وحتليلها، 
عاطفية  اأعــرا�ــس  لديهم  تتطور  الفرا�س،  ح�شرات  ل�شعات 
�شلبية قد تكون �شديدة يف بع�س االأحيان.  وملعرفة فيما اإذا 
كانت اللدغات ناجمة عن ح�شرات الفرا�س، ميكن مالحظة 
اأماكن اللدغات على اجل�شم، والتي ترتك بقعاً �شوداء �شغرية 

يعادل حجمها حجم راأ�س الدبو�س.  

ملاذا يقت�سر هذا املطعم على الأجانب؟
اأعلن �شاحب مطعم يف جزيرة اإي�شيجاكيجيما اليابانية، 
عن حظره دخول الزبائن اليابانيني ملطعمه واالقت�شار 

على ا�شت�شافة ال�شياج االأجانب فقط. 
وقد ثّبت اأكيو اأرميا، بداية هذا ال�شهر، يافطة على باب 
مطعمه، تفيد برف�شة خدمة الزبائن املحليني واقت�شاره 
اأن  من  الرغم  على  االأجــانــب،  ال�شياح  من  الزبائن  على 

مطعمه اعتاد يف ال�شابق اأن يكتظ بالزبائن اليابانيني. 
وقــال اأرميـــا يف االإ�ــشــعــار الــذي علقه على بــوابــة مطعمه 
“لقد اأ�شبحت اأخالق ال�شياح اليابانيني تزداد �شوءاً عاماً 
بتناول  اليابانيني  بعد عام، وبالتايل لن ن�شمح للعمالء 

الطعام يف مطعمنا اإال بعد �شبتمرب«. يتناف�ص فريق الواليات املتحدة االأمريكية يف نهائي ال�سباحة االإيقاعية خالل بطولة العامل 2019 لالألعاب الريا�سية يف غوانغجو. ا ف ب

»اأزمة خيار « ت�سرب العا�سمة اليابانية
الـــتـــي جتتاج  الــــــربد  اأثـــــــرت مـــوجـــة 
العا�شمة اليابانية، ب�شكل كبري، على 
اأ�شعار اخل�شروات يف طوكيو، ال�شيما 
بن�شبة  ثمنها  زاد  التي  اخليار  ثمرة 
“ذا  �شحيفة   وبح�شب  املئة.  يف   70
الغيوم  فــاإن  الربيطانية،  غارديان” 
اليابانية،  العا�شمة  التي تخيم على 
هــي االأكــــرث كــثــافــة مــنــذ بـــدء وكالة 
البيانات  جمع  يف  بــالــبــالد  الطق�س 
�شنة 1961. واأو�شحت وزارة الزراعة 
اأ�شعة  غياب  اأن   وال�شيد،  والــغــابــات 
اأثرا  ال�شم�س وتدين درجة احلــرارة، 
طوكيو،  �شواحي  يف  املحا�شيل  على 
يف  كــبــري  �ــشــعــود  اإىل  اأدى  مـــا  وهــــو 
االأ�ـــشـــعـــار. وتـــــدوم هــــذه املـــوجـــة من 
ي�شتمتع  وال  يــومــا،  عــ�ــشــريــن  الـــربد 
باأ�شعة  الفرتة  �شكان طوكيو يف هذه 
ال�شم�س الدافئة �شوى ثالث �شاعات 
فقط يف اليوم الواحد. لكن الطق�س 
جلب الفائدة اإىل مناطق اأخرى من 
الذي  فالدفء  االآ�شيوي،  البلد  هــذا 
هـــوكـــايـــدو �شمايل  تــ�ــشــجــلــه جـــزيـــرة 
البالد، اأدى اإىل تراجع كبري يف اأ�شعار 

كل من الب�شل والفجل واجلزر.

املخدرات.. حتذير من اإدمان احليوانات
والية  يف  املحلية  ال�شرطة  حــذرت 
تــيــنــيــ�ــشــي االأمـــريكـــيـــة، مـــن مغبة 
رمي املخدرات يف املرحا�س، خ�شية 
البط  مــثــل  تــدمــنــهــا حــيــوانــات  اأن 
واالإوز والتما�شيح، فت�شبح �شديدة 
اخلـــطـــورة. واإثــــر مــداهــمــة منزل 
من  التخل�س  حـــاول  فيه  م�شتبه 
رميها  عــرب  امليثامفيتامني  مـــادة 
يف املرحا�س وت�شغيل طاردة املياه، 
عرب  لوريتو  مدينة  �شرطة  قالت 
حــ�ــشــابــهــا عــلــى تـــويـــرت: رجـــــاء ال 

ترموا خمدراتكم يف املراحي�س.

فورا منها  تخل�س  نومك..  غرفة  يف  اأ�سياء   7
اإذا اأردت اأن تنعم بنوم هانئ، بعيدا عن اال�شطرابات 
الــ�ــشــحــيــة، فــاإنــك مــدعــو اإىل االلـــتـــزام بــعــدد من 
عادات  عن  تقلع  اأن  عليك  يتوجب  كما  الن�شائح، 
انــتــبــاه، يف كثري من  ارتــكــابــهــا، دون  يــجــري  �شيئة 

االأحيان.
ويف اأول ن�شيحة ذهبية، بح�شب موقع “ويب طب” 
املتخ�ش�س، فاإنه يتعني عليك االبتعاد قدر االإمكان 
عن الهاتف املحمول يف غرفة النوم، نظرا اإىل ما 
الدماغ،  تـــوؤذي  ال�شلكية  تـــرددات  مــن  عنه  ي�شدر 

واأ�شعة زرقاء تلحق �شررا بالعيون.
النوم،  غرفة  اإىل  الطعام  يدخلون  ممن  كنت  واإذا 
اأثناء م�شاهدة التلفاز فهذا م�شر  حتى تت�شلى به 
ف�شال  لل�شمنة،  االإن�شان  عر�شة  يزيد  الأنه  اأي�شا، 

عن معاناته الكوابي�س خالل فرتة النوم.
االأليفة  احلـــيـــوانـــات  يـــربـــون  ممـــن  كــنــت  اإذا  اأمــــا 
وي�شمحون لها باأن ت�شاركهم الفرا�س، فاأنت مدعو 
الذي  املــكــان  يف  يتطاير  فــروهــا  الأن  احلــــذر،  اإىل 
ترقد فيه، كما اأن بع�س اأنواع البكترييا يختبئ يف 

احليوان مهما قمنا بتنظيفه.

النوم،  الــفــو�ــشــى يف غـــرفـــة  ويـــحـــذر خـــــرباء مـــن 
ويقولون اإنها جتعل االإن�شان ي�شعر بنوع من القلق، 
فيخلع  عمله  مــن  يــدخــل  الـــذي  ال�شخ�س  اأن  كما 
جواربه اأو مالب�شه فوق ال�شرير، ال يدرك اأنه قد 

ينقل عدة جراثيم اإىل املكان الذي ينام فيه.
اإىل  ال�شليم  النوم  وبح�شب املوقع ال�شحي، يحتاج 
اأن  فينبغي  ال�شرير  مرتبة  اأمـــا  مــريــحــة،  و�ــشــائــد 
تظل يف مكانها لزمن حمدد، يقارب ع�شر �شنوات، 
وعندئذ، يكون من اجلدير بنا اأن نقوم بتغيريها، 

حر�شا على �شحة الظهر والرقبة.
الــنــفــ�ــس على  يــبــعــث  الـــنـــوم  تــنــظــيــم غـــرفـــة  والأن 
اأن جنعل  املفيد  اإنــه من  الطماأنينة، يقول خــرباء 
اإيجاد  ن�شتطع  مل  حــال  ويف  رونــق،  ذا  النوم  مكان 
مكان لالأغرا�س الزائدة، فاملطلوب هو اأن ن�شعها 

يف حاويات اأنيقة على االأقل.
ويف ن�شيحة اأخرية، يحث اخلرباء على عدم اإدخال 
الأنه  الــنــوم،  غــرفــة  اإىل  بالعمل  املرتبطة  االأمــــور 
املكان مرتبطا بالراحة  اأن يظل هذا  من االأف�شل 

والتخل�س من توتر النهار.

الأربعينية كايت مو�س 
ت�ستعر�س قوامها املثايل 
مو�س   االأزيـــاء  كايت  لعار�شة  �شوراً  الباباراتزي  كامريات  عد�شات  التقطت 

البالغة من العمر 45 عاماً يف اإيطاليا .
حبيبها  برفقة  امل�شبح  على  ممتعاً  ووقــتــاً  تق�شي  ال�شهرية  العار�شة  وكـــان 

نيكوالي فون بي�شمارك البالغ من العمر 32 عاماً.
وا�شتعر�شت كايت قوامها املثايل والر�شيق.

يذكر اأن كايت مو�س لي�شت عار�شة اأزياء فقط بل اأي�شاً يف عام 2012 ظهرت 
يف فيديو اأغنية White Light للمغني جورج مايكل، ويف عام 2016 �شاركت 
 ،Absolutely Fabulous: The Movie الكوميدي  اجلرمية  فيلم  يف 
والفيلم   Red Nose Day Actually فيلم  هما  �شينمائيني  وبعملني 

.Larger Than Life: The Kevyn Aucoin Story الوثائقي


