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»الإمارات حلقوق الإن�شان« ت�شيد بقرار رئي�س الدولة 
العفو عن اأحد املدانني يف ق�شية التنظيم ال�شري

•• دبي- وام:

ثمنت جمعية الإمارات حلقوق الإن�شان عفو �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« عن املواطن عبدالرحمن 
بن �شبيح ال�شويدي املدان يف ق�شية التنظيم ال�شري للإخوان امل�شلمني 
الإرهابي وذلك بعد اأن اأعلن توبته وترباأ من بيعته للتنظيم واأن ل بيعه 

اإل البيعة ال�شرعية لرئي�س الدولة.
ال�شمو  �شاحب  عن  ال�شادر  العفو  ق��رار  لها  بيان  يف  اجلمعية  وو�شفت 
اأ���ش��م��ى م��ع��اين العفو عند  ال���ذي ميثل  ب��ال��ق��رار الأب����وي  ال��دول��ة  رئي�س 
املقدرة خا�شة واأن القرار تزامن مع عام الت�شامح الذي اتخذته الدولة 
�شعارا لعام 2019 وير�شخ معاين العفو والرحمة الأبوية وح�شن الظن 
بهم عند عودتهم عن خطئهم واإعلنهم التوبة عنه .. كما ير�شخ ملبادئ 
الرتابط املجتمعي الذي يتميز به املجتمع الإماراتي وخا�شة بني القيادة 
وال�شعب موؤكدا على مبادئ املحبة والعفو والت�شامح.)التفا�شيل �س2(

العلماء ال�شيوف: العامل ي�شهد للإمارات 
باأنها دولة الت�شامح والتعاي�س والعتدال

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد العلماء �شيوف �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل اأن العامل 
والتعاي�س  الت�شامح  دول��ة  باأنها  املتحدة  العربية  ل��لإم��ارات  ي�شهد 
اأوا�شر الألفة واملودة  والعتدال ن�شبة ملبادراتها امل�شهودة يف تر�شيخ 
بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س  القائد  عهد  منذ  ال�شعوب  بني 
�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه وت�شري على نهجه قيادتنا الر�شيدة 
اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  راأ�شها �شاحب  وعلى 
الدولة »حفظه اهلل«.                                              )التفا�شيل �س2(

مقاتالت التحالف تغري على معاقل احلوثي يف تعز و�صعدة

املقاومة اليمنية حتكم ال�شيطرة على مدينة قعطبة

اأم��ه  رح��م  يف  جلنني  ج��راح��ة 
بريطانيا يف  الأوىل  للمرة 

•• لندن-رويرتز:

جراحية  فتحة  الأط��ب��اء  ا�شتخدم 
الفقري  العمود  لإ���ش��لح  �شغرية 
بفتق  اأم���ه م�شاب  رح��م  جلنني يف 
ال����ف����ق����ري. واأج�������رى  ال����ع����م����ود  يف 
الطفل  ع��ل��ى  العملية  اجل���راح���ون 
اأم��ه �شريي  جاك�شون وهو يف رحم 
�شارب، التي قيل لها يف ال�شابق اإنها 
ل ت�شتطيع اإجناب اأطفال، بعد 27 
م�شت�شفى  يف  حملها  م��ن  اأ�شبوعا 

كينجز كوليدج يف لندن.
وال�شن�شنة امل�شقوقة اأو فتق العمود 
القناة  عيوب  من  نوع  هو  الفقري 
يتطور  الع�شبية يحدث عندما ل 
يف  �شحيح  ب�شكل  ال�شوكي  احلبل 

الرحم.

المن  ق��وات  ومنعت  و�شولهم.  قبل  املكان  يف  ال�شرطة  لرجال  الكثيف 
كل  التقاء  نقطة  امل��رك��زي،  ال��ربي��د  مبنى  درج  �شعود  م��ن  املتظاهرين 

التظاهرات كل يوم جمعة منذ 22 �شباط فرباير.
و�شاح املتظاهرون يف وجه رجال ال�شرطة الذين منعوهم »يا للعار، يا 
للعار« و�شط توتر وا�شح بني الطرفني �شمع خلله دوي »قنبلة �شوتية« 
األقاها �شرطي و�شط املجموعة الأوىل للمتظاهرين، لكن ذلك مل يفلح 

يف تفريقهم.
امل�شيل للدموع التي ا�شتخدمتها  كما مل تفلح يف ذلك »بخاخات« الغاز 
و�شبكات  اإخبارية  مواقع  بح�شب  املتظاهرين،  بع�س  وج��ه  يف  ال�شرطة 

التوا�شل الجتماعي.
وبعد �شاعات من ال�شمود، ا�شطر رجال ال�شرطة اإىل فتح الطريق اأمام 
احل�شود الكبرية التي كانت يف مواجهتهم، بح�شب مرا�شل وكالة فرن�س 

بر�س.
التي  املركزي  بناية  درج  اأن  يثبت  تقريرا  ن�شرت  اجلزائر  ولي��ة  وكانت 
وتدخل  ت�����ش��دع��ات.  فيه  �شنة،  مئة  م��ن  اأك���ر  اإىل  بنائها  ت��اري��خ  ي��ع��ود 
اأغمي عليهم  الذين  املتظاهرين  متطوعون لتقدمي ال�شعافات لبع�س 

نتيجة ال�شيام واحلرارة ال�شديدة، بح�شب م�شور وكالة فرن�س بر�س.

•• اجلزائر-اأ ف ب:

الثالث  اجلمعة  يوم  يف  كبرية  باأعداد  اجلزائريون  املتظاهرون  احت�شد 
ع�شر على التوايل يف العا�شمة ومدن اأخرى حيث مل يوؤثر تعب ال�شيام 

يف �شهر رم�شان على حجم التعبئة لديهم.
اإل  ر�شمية،  اأرق����ام  غ��ي��اب  يف  املتظاهرين  اأع����داد  تقدير  ال�شعب  وم��ن 
او م�شاوية لي��ام اجلمعة  اأق��ل  العا�شمة اجلزائرية  بدت يف  التعبئة  ان 

ال�شابقة.
املتظاهرين  اأغ��ل��ب  ب����داأ  غ(  ت   16:00( اخل��ام�����ش��ة  ال�����ش��اع��ة  وق���راب���ة 
مبغادرة ال�شاحات وهم ين�شدون »�شح فطوركم )اإفطار رم�شان( نلتقي 
ب��ارزة رغم بع�س التوتر يف  ب��دون ت�شجيل ح��وادث  يوم اجلمعة القادم« 

ال�شباح.
بعد  ال��ب��لد  م��دن  اأك��رب  وق�شنطينة  وه���ران  اأي�شا يف  املتظاهرون  و���ش��ار 
العا�شمة، وكذلك يف بجاية وتيزي وزو وبويرة )و�شط( وتيارت وغليزان 
وم�شتغامن )غرب( وميلة وجيجل )�شرق( بح�شب موقع “كل �شيئ عن 

اجلزائر” الخباري.
ومنذ ال�شباح الباكر بداأ املتظاهرون التجمع باأعداد كبرية رغم النت�شار 

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:13            
الظهر.......    12:21  
الع�رص........   03:46   
املغرب.....   07:02  
الع�صاء......   08:24 
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•• الفاتيكان-وام:

الت�شامح  اأن  الكاثوليكية  الكني�شة  بابا  فران�شي�س  البابا  قدا�شة  اأك��د 
والإمارات وجهان لعملة واحدة ..م�شيدا بنهج دولة الإمارات الرامي 
لإر�شاء قيم التعاي�س والت�شامح وهو ما تلم�س نتائجه يف املنطقة 

العربية ويف العديد من اأنحاء العامل.
املهري،  غ���ازي  ���ش��ارا  ال�شيدة  م��ع  ل��ق��اء قدا�شته  ذل��ك خ��لل  ج��اء 
خلله  نقلت  مدريد  يف  الدولة  ب�شفارة  بالإنابة  بالأعمال  القائم 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حتيات 
را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اهلل« و�شاحب  الدولة »حفظه 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  »رع��اه اهلل« و�شاحب 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
كما التقت �شارا املهري خلل زيارة لدولة الفاتيكان مع عدد 
املون�شينوريواني�س  وه��م  ال��ب��اب��وي  املجل�س  يف  امل�شوؤولني  م��ن 
حلظي، �شكرتري البابا فران�شي�س، واملون�شينور ميلت�شور�شا�شيث 
دي توكا، وكيُل املجل�ِس البابوِيّ للثقافة، واملون�شيور توما�شث 
البابوي  باملجل�س  وال��دي��ن��ي��ة  العلمية  ال�����ش��وؤون  رئي�س  ت��راف��ن��ي، 
الفاتيكان  مكتبة  م�شوؤول  با�شيني،  �شيزاري  واملون�شينور  للثقافة، 
ال�شرق  �شوؤون  م�شوؤول  �شرتيجاك،  ب��ول  جونوت  واملون�شينور  الر�شولية، 
الأو�شط بالفاتيكان.                                                         )التفا�شيل �س2(

الزعيم بورقيبة حمور جدل جديد

فل�شطيني ير�س املاء على الطفال امل�شلني بالأق�شى نظرا ل�شدة احلر

زعيم املعار�شة

توقع ا�شتئناف مفاو�شات الفرتة النتقالية يف ال�شودان

اجلزائريون يوا�شلون التظاهر مطالبني برحيل »النظام« 

•• اخلرطوم-وكاالت:

رجحت م�شادر �شودانية اأم�س ا�شتئناف املفاو�شات بني 
والتغيري،  احلرية  وق��وى  النتقايل  الع�شكري  املجل�س 
ب��ع��د ت��وق��ف��ه��ا ل��ث��لث��ة اأي�����ام، ع��ق��ب اأح�����داث اإط����لق نار 
وا�شتباكات و�شط اخلرطوم، اتهمت كتائب تابعة للنظام 

ال�شابق بتحريكها.
ياأتي ه��ذا يف وق��ت قامت جمموعات من ق��وى احلرية 
�شوارع  يف  للمتاري�س  وا�شعة  اإزال���ة  بعمليات  والتغيري، 

العا�شمة الرئي�شة وكذلك تنظيفها.
وك���ان ال��ف��ري��ق ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال���ربه���ان، رئ��ي�����س املجل�س 
بّثه  ب��ي��ان  اأع��ل��ن يف  ال�����ش��ودان،  الن��ت��ق��ايل يف  الع�شكري 
التلفزيون الر�شمي تعليق املفاو�شات مع قادة الحتجاج 
اإط��لق نار يف حميط  اأعقاب  72 �شاعة، وذل��ك يف  ملدة 

يف  للجي�س  العامة  ال��ق��ي��ادة  اأم���ام  املتظاهرين  اعت�شام 
املجل�س تو�شل مع قوى  اإن  الربهان  وق��ال  اخل��رط��وم. 
احل��ري��ة وال��ت��غ��ي��ري ل��وق��ف ال��ت�����ش��ع��ي��د، م�����ش��رياً اإىل اأن 
املفاو�شات حتركت يف جو من التقارب مع قوى التغيري، 
ال��ع��دائ��ي ���ش��د القوات  اأن اخل��ط��اب  ���ش��دد ع��ل��ى  اأن���ه  اإل 
م�شيفاً:  الأم���ن���ي،  الن��ف��لت  م��ن  ن��وع��اً  خ��ل��ق  امل�شلحة 
وال�����ش��ك��ك احلديد  ال��ط��رق  ق��ط��ع  يف  ا���ش��ت��م��راراً  �شهدنا 

والت�شعيد �شد املجل�س الع�شكري.
وردت ق��وى احلرية والتغيري يف وق��ت لح��ق على قرار 
ب�شاأن  ال��ت��ف��او���س  تعليق  وا���ش��ف��ة  ال��ع�����ش��ك��ري،  امل��ج��ل�����س 

املرحلة النتقالية »باملوؤ�شف«.
ك��م��ا ت��ع��ه��دت مب��وا���ش��ل��ة الع��ت�����ش��ام »ب��ال��ق��ي��ادة العامة 
البلد«،  يف  العت�شام  ميادين  وكافة  ال��دف��اع(  )ل���وزارة 

واحلفاظ على �شلميته.

ترامب لوزير دفاعه: ل اأريد حربا مع اإيران
•• وا�شنطن-وكاالت:

ذكرت �شحيفة نيويورك تاميز، اأم�س، اأن الرئي�س الأمريكي دونادل ترامب اأر�شل 
ر�شالة اإىل م�شاعديه، خلل اجتماع �شباح الأربعاء، مفادها اأنه ل يريد اأن تتحول 

حملة ال�شغط الأمريكية املكثفة على اإيران اإىل �شراع مفتوح.
اإن الرئي�س ترامب  ونقلت ال�شحيفة عن م�شوؤولون يف الإدارة الأمريكية قولهم، 
الدفاع  واأب��ل��غ وزي��ر  الأخ���رية،  الأي���ام  اإي���ران يف  م��ع  املواجهة  اإىل كبح جماح  �شعى 

بالوكالة باتريك �شاناهان باأنه ل يريد الدخول يف حرب مع اإيران.
اإن �شاناهان واجلرنال جوزيف دنفورد، رئي�س هيئة الأركان  اأحد امل�شوؤولني  وقال 
من  العديد  لكن  الع�شكرية،  اخل��ي��ارات  من  جمموعة  للرئي�س  ق��ّدم��وا  امل�شرتكة، 
يريد �شداما ع�شكريا مع  اإنه ل  كان حازما يف قوله،  ترامب  اإن  قالوا  امل�شوؤولني 

الإيرانيني.
ال��ولي��ات املتحدة يف  األ تكون  ياأمل  اإن��ه  وق��ال الرئي�س الأم��ريك��ي يف وق��ت �شابق، 
طريقها اإىل احلرب مع اإيران، و�شط خماوف من حماولة م�شت�شاريه الدفع باجتاه 
اإذا كانت الوليات املتحدة �شتحارب  احلرب مع طهران. وردا على �شوؤال حول ما 
اإيران، اأجاب الرئي�س: اآمل األ يحدث ذلك، بعد يوم من تكرار رغبته يف احلوار عرب 

تويرت قائل: »اأنا متاأكد من اأن اإيران �شرتيد التحدث قريبا«.
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•• اليمن-وكاالت:

لعنا�شر  جتمعات  العربي  التحالف  مقاتلت  ا�شتهدفت 
ميلي�شيا احلوثي الإيرانية يف جبل املنظرة مبديرية حيفان 

،جنوبي حمافظة تعز.
كما �شنت املقاتلت عدة غارات ا�شتهدفت مواقع للحوثيني 
ُكتاف  مب��دي��ري��ة  اب��وج��ب��ارة  اآل  ووادي  البقع  منطقتي  يف 

مبحافظة �شعدة.
و مواقع لهم يف منطقة  اأهدافا  التحالف  وق�شف ط��ريان 

بني �شويد ب�شواران اآن�س مبحافظة ذمار.
ق��وات احلزام  ال�شتباكات بني  اأخ���رى، جت��ددت  ناحية  من 

الأمني و ميلي�شيات احلوثي يف حمافظة ال�شالع .
اندلعت فجر  اإن مواجهات عنيفة  وقالت م�شادر ميدانية 
حيث  ُمري�س،  جلبهة  والغربي  ال�شرقي  املحور  يف  اجلمعة 
جبهات  يف  امل��ع��رك��ة  �شري  تغيري  احل��وث��ي  ميلي�شيا  حت���اول 
ال�شالع باجتاه مري�س بعد اأن ف�شلوا يف التقدم من اجتاه 

العود واملعزوب واحل�شاء وقعطبة.

وق�شف املتمردون ب�شواريخ الكاتيو�شا مدينة ال�شالع، من 
مواقع متركزها يف مدينة قعطبة.

حوثية  ط��ائ��رة  اإ���ش��ق��اط  مينية  ع�شكرية  م�����ش��ادر  واأع��ل��ن��ت 
العربي  التحالف  لقوات  مع�شكر  فوق  حتوم  كانت  م�شرية 
امل��ه��رة على احل���دود م��ع �شلطنة ع��م��ان، ام�س  يف حمافظة 

اجلمعة.
وقال امل�شدر اإن »طائرة حوثية اإيرانية ال�شنع حامت فوق 
مع�شكر لقوات التحالف العربي يف املهرة، اإل اأّن الدفاعات 

اجلوية متكنت من اإ�شقاطها«.
م��ن قبل  اإ�شقاطها،  يتم  اأح���دث ط��ائ��رة م�شرية  ه��ي  وه��ذه 
امل���ح���اولت احلوثية  م��ن  �شل�شلة  ب��ع��د  ال��ع��رب��ي،  ال��ت��ح��ال��ف 

ل�شتهدافها.
وتخو�س ميلي�شيات احلوثي حرباً بالوكالة عن طهران، يف 

م�شعى لإ�شقاط اليمن مل�شلحة النفود الإيراين.
اليمنية  واملقاومة  الأم��ن��ي  احل��زام  ق��وات  اأعلنت  ذل��ك،  اإىل 
على  الكاملة  ال�شيطرة  اإحكامها  اجلمعة،  اأم�س  امل�شرتكة، 

مدينة قعطبة �شمال حمافظة ال�شالع.

واأفادت م�شادر ميدانية اأن قوات احلزام الأمني واملقاومة 
يف  احلوثي  ميلي�شيات  على  عنيفاً  هجوماً  �شنت  امل�شرتكة 

مدينة قعطبة من عدة حماور.
احلزام  ق��وات  متكنت  ���ش��اع��ات،  لعدة  عنيفة  م��ع��ارك  وبعد 
على  الكاملة  ال�شيطرة  م��ن  امل�شرتكة  وامل��ق��اوم��ة  الأم��ن��ي 

قعطبة.
ال��ق��وات اليمنية ت��ق��وم يف  ب���اأن  امل�����ش��ادر  اأف����ادت  اإىل ذل���ك، 
الأطراف  يف  وا�شعة  مت�شيط  عمليات  بتنفيذ  الأثناء  هذه 

ال�شمالية ملدينة قعطبة، ويف اجتاه منطقة الفاخر.
وكانت اأعلنت قوات املقاومة اليمنية امل�شرتكة، عن اإحباط 
احلديدة  مطار  يف  احلوثية  للميلي�شيات  اإرهابية  عملية 

غربي اليمن.
امليلي�شيات  اأن  للمقاومة  التابع  الع�شكري  الإع���لم  واأف���اد 
احلوثية دفعت 6 من عنا�شرها لتنفيذ عملية اإرهابية يف 

مطار احلديدة، لكنها باءت بالف�شل.
واأك�����د اأن امل��ت�����ش��ل��ل��ني الن��ت��ح��اري��ني ل��ق��وا م�����ش��رع��ه��م قبل 

و�شولهم اإىل الهدف املر�شوم لهم.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

نظرت الدائرة الق�شائية املخت�شة بالعدالة النتقالية 
يف اأول جل�شة يف ق�شية اغتيال �شالح بن يو�شف ومن 

بني املتهمني فيها الزعيم الراحل احلبيب بورقيبة.
وقّررت الدائرة تاأجيل النظر يف ق�شية اغتيال �شالح 
ا�شتمعت  كانت  اأن  بعد  لح��ق،  موعد  اإىل  يو�شف  بن 
يو�شف  بن  �شالح  جنل  يون�س  بن  لطفي  �شهادة  اإىل 

وطلبات هيئة الدفاع.
امام  يو�شف  بن  �شالح  جنل  يون�س  بن  لطفي  وق��ال 

هيئة املحكمة ان العائلة تطلب من الدولة العرتاف 
بجرمية اغتيال والده،  لتوّرط »اأجهزة وزارة الداخلية 
ووزارة اخلارجية يف جرمية الغتيال باأملانيا«، ح�شب 
ق��ول��ه، واإل���غ���اء الأح���ك���ام ب���الإع���دام ال�����ش��ادرة ���ش��د بن 

يو�شف يف 1957.
واأ�شار اإىل »توّرط الزعيم احلبيب بورقيبة يف اإغتيال 
خلل  ب��ذل��ك  اع���رتف  بورقيبة  اأّن  واإىل  يو�شف،  ب��ن 
ح�شب  الثمانينات«،  يف  ال�شحافة  مبعهد  حما�شرة 

قوله. 
)التفا�شيل �س12(

مت تاأجيل النظر يف الق�صية:

تون�س: الزعيم احلبيب بورقيبة يف قف�س التهام

حمادثات بريك�شت على �شفا النهيار
•• لندن-وكاالت:

اأع��ل��ن��ت امل��ع��ار���ش��ة ال��ع��م��ال��ي��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة اأم�������س وقف 
املفاو�شات مع رئي�شة الوزراء ترييزا ماي ب�شاأن بريك�شت 

بعد �شتة اأ�شابيع على املفاو�شات غري املثمرة.
العمالية  امل��ع��ار���ش��ة  زع��ي��م  ق���ال  م����اي،  اىل  ر���ش��ال��ة  ويف 
ج��ريمي��ي ك��ورب��ن اإن امل��ف��او���ش��ات ذه��ب��ت اىل اأق�����ش��ى حد 
عن  م��ع��ربا  املحافظة  احلكومة  »�شعف«  ب�شبب  مم��ك��ن  

عدم ثقته فيها للتو�شل اىل اأي اتفاق.
نحو غري  على  الت�شويت  م��ن  اأع����وام  ث��لث��ة  نحو  وب��ع��د 
متوقع بالنف�شال عن الحتاد ل يزال من غري الوا�شح 
متى �شتنف�شل بريطانيا اأو اإن كانت �شتخرج على الإطلق 

من التكتل الذي ان�شمت له عام 1973.
وذك����رت ه��ي��ئ��ة الإذاع�����ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة )ب��ي.ب��ي.���ش��ي( اأن 
امل��ح��ادث��ات ب��ني ح���زب امل��ح��اف��ظ��ني ب��زع��ام��ة م���اي وحزب 

بعد  اتفاق  ب��دون  النتهاء  على  تو�شك  املعار�س  العمال 
�شاعات من موافقة ماي اأم�س اخلمي�س على حتديد اإطار 

زمني لرتك من�شبها يف مطلع يونيو حزيران.
وق����ال ه���ي���لري ب���ن رئ��ي�����س جل��ن��ة اخل�����روج م���ن الحت���اد 
الأوروبي بالربملان: اإذا مل ت�شفر املحادثات عن �شيء فاإن 
هذا يوؤدي لنهاية واحدة... هناك �شبيلن فقط للخروج 
من اأزمة النف�شال التي نواجهها: اإما اأن يوافق الربملان 

على اتفاق اأو نرجع لل�شعب الربيطاين للختيار.

الأق�شى باجلمعة الثانية من رم�شان اإىل  يتوافدون  األف   200
•• القد�ص املحتلة-وام:

ذكرت دائرة الأوقاف الإ�شلمية الفل�شطينية اأن نحو 200 األف م�شل 
الأق�شى  امل�شجد  رح���اب  يف  رم�����ش��ان  م��ن  الثانية  اجلمعة  ���ش��لة  اأدوا 

املبارك.
وكانت جموع غفرية من الفل�شطينيني من ال�شفة الغربية املحتلة ومن 
اجلليل واملثلث والنقب ومدن ال�شاحل توجهت منذ ال�شاعات الأوىل من 
ام�س اإىل القد�س املحتلة لأداء �شلة اجلمعة يف امل�شجد الأق�شى املبارك 
وقبة ال�شخرة امل�شرفة يف وقت حّول الحتلل الإ�شرائيلي املدينة اإىل 

ثمانية  تقتل  جوية  �شربة 
م��ن ال�����ش��رط��ة الأف��غ��ان��ي��ة

•• كابول-رويرتز:

قال م�شوؤول يف احلكومة الأفغانية 
اأم�����س اإن ث��م��ان��ي��ة ع��ل��ى الأق����ل من 
ق��ت��ل��وا يف �شربة  ال�����ش��رط��ة  رج����ال 
و�شط  ه��ل��م��ن��د  اإق���ل���ي���م  يف  ج���وي���ة 
والربية  اجلوية  للعمليات  ت�شعيد 
���ش��د ط���ال���ب���ان. وق�����ال ع��م��ر زواك 
املتحدث با�شم حاكم هلمند اإنه مل 
يت�شح بعد اإن كانت طائرات اأفغانية 
اأم اأمريكية هي التي �شنت ال�شربة 
اجلوية م�شاء اخلمي�س بالقرب من 

ل�شكركاه عا�شمة الإقليم.
�شابطني  القتلى  ب��ني  اأن  واأ���ش��اف 
اآخ���ر  ���ش��رط��ي��ا   11 واأن  ك��ب��ريي��ن 
النار  ت��ب��ادل لإط����لق  اأ���ش��ي��ب��وا يف 
نف�س  خ���لل  ط��ال��ب��ان  مقاتلي  م��ع 
يت�شن  ومل  الأم����ن����ي����ة.  ال��ع��م��ل��ي��ة 
الت�����ش��ال مب�����ش��وؤويل ق���وات الدعم 
احلازم التي يقودها حلف الناتو يف 

كابول للح�شول على تعليق.

رئي�شة الوزراء

عمران خان ي�شكر رئي�س الدولة و حممد بن 
زايد للعفو عن 572 �شجينا باك�شتانيا يف رم�شان

•• ا�شالم اأباد-وام:

�شكره  و  امتنانه  عن  باك�شتان  وزراء  رئي�س  خ��ان  عمران  معايل  اأع��رب 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة » حفظه 
اهلل « و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
�شجينا   572 عن  العفو  مل��ب��ادرة  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 

باك�شتانيا و اطلق �شراحهم مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك.
و اأكد بيان �شادر عن مكتب رئي�س الوزراء الباك�شتاين ام�س اأن باك�شتان 
ت��ق��در ه���ذه ال���ب���ادرة ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز ال��ع��لق��ات الأخ���وي���ة بني 

البلدين.
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الإمارات ت�شارك يف موؤمتر مكافحة الإرهاب ومتويله بطاجيك�شتان
•• دو�شانبيه-وام:

اأعمال  يف  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  �شاركت 
م���وؤمت���ر ال���ت���ع���اون ال�����دويل والإق��ل��ي��م��ي يف جمال 
مكافحة الإرهاب ومتويله عن طريق الإجتار غري 

بداأ  ال��ذي  املنظمة  اجلرمية  و  باملخدرات  امل�شروع 
وي�شتمر  دو�شانبيه  الطاجيكية  العا�شمة  يف  ام�س 
 27 50 دولة واأكر من  يومني مب�شاركة ممثلي 

منظمة دولية.
جمهورية  حكومة  تنظمه  ال��ذى  امل��وؤمت��ر-  يهدف 

طاجيك�شتان بالتعاون مع الأمم املتحدة و الحتاد 
الأوروب����ي ومنظمة الأم���ن وال��ت��ع��اون يف اأوروب����ا - 
حتديد  و  والإقليمي  ال���دويل  التعاون  تعزيز  اإىل 
الأ�شاليب الفعالة ملكافحة ظاهرة متويل الإرهاب و 

تبادل املعلومات و اخلربات. )التفا�شيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات ت�شارك يف موؤمتر مكافحة الإرهاب ومتويله بطاجيك�شتان

•• دو�شانبيه-وام:

التعاون  موؤمتر  اأع��م��ال  يف  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  �شاركت 
ال��دويل والإقليمي يف جمال مكافحة الإره��اب ومتويله عن طريق 
الإجتار غري امل�شروع باملخدرات و اجلرمية املنظمة الذي بداأ ام�س 
يف العا�شمة الطاجيكية دو�شانبيه وي�شتمر يومني مب�شاركة ممثلي 

واأكر من 27 منظمة دولية. دولة   50
طاجيك�شتان  ج��م��ه��وري��ة  ح��ك��وم��ة  تنظمه  ال����ذى  امل���وؤمت���ر-  ي��ه��دف 
الأمن  ومنظمة  الأوروب����ي  الحت���اد  و  املتحدة  الأمم  م��ع  بالتعاون 
والتعاون يف اأوروبا - اإىل تعزيز التعاون الدويل والإقليمي و حتديد 
الأ�شاليب الفعالة ملكافحة ظاهرة متويل الإرهاب و تبادل املعلومات 

و اخلربات.

وزير  م�شاعد  الكتبي  �شامل  احل��ريي  عبيد  الدكتور  معايل  وتراأ�س 
اخلارجية و التعاون الدويل لل�شوؤون الع�شكرية والأمنية وفد الدولة 
الذي �شم �شعادة اأحمد الهاملي مدير اإدارة �شرق اآ�شيا و البا�شيفيك 

و اأحمد القا�شمي نائب مدير اإدارة التعاون الأمني الدويل.
الكتبي فى كلمة الدولة  واأك��د معايل الدكتور عبيد احلريي �شامل 
اإلتزاما عميقا  التزام الإم��ارات  خلل اجلل�شة الفتتاحية للموؤمتر 
و  متويله  وعمليات  ومظاهره  اأ�شكاله  بجميع  الإره���اب  مبكافحة 
ال�شعيدين  على  الأط���راف،  متعدد  اجلماعي  العمل  تعزيز  اأهمية 

الإقليمي والدويل يف هذا ال�شاأن.
العربية  الم���ارات  دول��ة  اإىل جهود  ال��دول��ة  كلمة  ف��ى  ون��وه معاليه 
الإره����اب ومت��وي��ل��ه حيث وق��ع��ت وحدة  امل��ت��ح��دة يف جم��ال مكافحة 
الإم����ارات  دول���ة  يف  امل�شبوهة  واحل����الت  الأم�����وال  غ�شيل  مكافحة 

الوطنية و  ال�شعد  45 مذكرة تفاهم مع نظرياتها على  اأكر من 
ع��دة منظمات  الإم���ارات  دول��ة  احت�شنت  فيما  الدولية  و  الإقليمية 
املتطرف  التفكري  وم��واج��ه��ة  الإره����اب  مكافحة  على  تعمل  رائ���دة 
كمركز هداية و مركز �شواب كما حتتفي هذا العام بعام الت�شامح، 
وهو اإعلن يهدف اإىل تر�شيخ مكانة الدولة عا�شمة عاملية للت�شامح 

و العتدال و التعدد الثقايف.
فى  ح��ذر  قد  رئي�س جمهورية طاجيك�شتان  على رحمون  اإم��ام  ك��ان 
الرهابية  اجلماعات  ا�شتغلل  م��ن  امل��وؤمت��ر  افتتاحه  خ��لل  كلمته 
اإىل  .. م�شريا  املتطرفة  اأفكارها  التوا�شل الجتماعي لبث  من�شات 
اأ�شكال جديدة من خ��لل بيع امل��خ��درات و  اأخ��ذ  اأن متويل الره��اب 
الآثار التاريخية امل�شروقة من مناطق النزاعات و بيعها ب�شبل غري 

�شرعية.

»الإمارات حلقوق الإن�شان« ت�شيد بقرار رئي�س الدولة العفو عن اأحد املدانني يف ق�شية التنظيم ال�شري

العلماء ال�شيوف: العامل ي�شهد للإمارات باأنها دولة الت�شامح والتعاي�س والعتدال

•• دبي- وام:

ال�شمو  �شاحب  عفو  الإن�شان  الإم��ارات حلقوق  ثمنت جمعية 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
عن املواطن عبدالرحمن بن �شبيح ال�شويدي املدان يف ق�شية 
اأن  بعد  وذل��ك  الإره��اب��ي  امل�شلمني  ل��لإخ��وان  ال�شري  التنظيم 
البيعة  اإل  واأن ل بيعه  اأعلن توبته وت��رباأ من بيعته للتنظيم 
لها  ب��ي��ان  يف  اجلمعية  وو���ش��ف��ت  ال���دول���ة.  لرئي�س  ال�شرعية 
قرار العفو ال�شادر عن �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة بالقرار 
الأبوي الذي ميثل اأ�شمى معاين العفو عند املقدرة خا�شة واأن 

واأكدت اجلمعية يف بيانها اأن الت�شامح والعفو يعد من ال�شمات 
الثابتة لدولة الإمارات، التي طاملا عفت وجتاوزت عن اأخطاء 
ك��ل م��ن اأق���ر بخطئه و���ش��ح��ح م�����ش��اره وف��ك��ره ..م�����ش��رية اإىل 
والدفاع  الوطنية  الثوابت  اإىل  يعود  ملن  دائماً  متاح  العفو  اأن 
الفكر  عن م�شالح الدولة واحلفاظ عليها، ويعلن توبته من 
اأبنائها  كافة  احت�شان  على  الإم���ارات  دول��ة  ال�شال. وحتر�س 
وتوجهاتهم  مواقفهم  وي�شححون  اأنف�شهم،  يراجعون  الذين 
اأم��ام من  الباب  تغلق  الوطن ومل  ت�شر مب�شلحة  كانت  التي 
التي  الإخ��وان��ي��ة  املخططات  خبث  ويكت�شف  ر���ش��ده،  اإىل  يعود 

ت�شتهدف الدولة وم�شاحلها.

�شعارا  الدولة  اتخذته  ال��ذي  الت�شامح  عام  مع  تزامن  القرار 
وح�شن  الأبوية  والرحمة  العفو  معاين  وير�شخ   2019 لعام 
الظن بهم عند عودتهم عن خطئهم واإعلنهم التوبة عنه .. 
املجتمع  به  يتميز  الذي  املجتمعي  الرتابط  ملبادئ  ير�شخ  كما 
مبادئ  على  م��وؤك��دا  وال�شعب  القيادة  بني  وخا�شة  الإم��ارات��ي 
املحبة والعفو والت�شامح. وقالت اإن القرار يوؤكد اأ�شمى املبادئ 
اأن  للقوانني  متجاوز  لأي  تكفل  التي  والإن�شانية  احلقوقية 
الفرد عن  ع��ودة  اأث��ر لها مبجرد  واأي  التجاوزات  متحى ه��ذه 
خطئه وت�شجيعاً له للعودة للنخراط من جديد يف املجتمع 
ي��ع��ززون من��وه وتطوره.  ال��ذي��ن  املنتجني  اأف���راده  اأح��د  ليكون 

حمدان بن زايد ي�شتقبل املهنئني ب�شهر رم�شان يف غياثي و يزور مواطنني مبنزليهما
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طحنون بن حممد يتبادل التهاين ب�شهر 
رم�شان مع حامد و عمر و خالد بن زايد

•• اأبوظبي-وام: 

�شاحب  ���ش��ي��وف  ال��ع��ل��م��اء  اأك�����د 
ال����دول����ة حفظه  ال�����ش��م��و رئ��ي�����س 
للإمارات  ي�شهد  ال��ع��امل  اأن  اهلل 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة ب���اأن���ه���ا دول����ة 
والعتدال  والتعاي�س  الت�شامح 
ن�����ش��ب��ة مل���ب���ادرات���ه���ا امل�������ش���ه���ودة يف 
تر�شيخ اأوا�شر الألفة واملودة بني 
ال�شعوب منذ عهد القائد املوؤ�ش�س 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ث��راه وت�شري  نهيان طيب اهلل  اآل 
على نهجه قيادتنا الر�شيدة وعلى 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  راأ����ش���ه���ا 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
فعززت  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
هذا اجلانب ور�شخته يف جمتمع 
احلقوقي  اجل��ان��ب  يف  الإم������ارات 
والت�شريعي من خلل تخ�شي�س 
قانون  واإ���ش��دار  للت�شامح  وزارة 
والكراهية  ال��ت��م��ي��ي��ز  م��ك��اف��ح��ة 
العلماء  وق�����ال   .  2015 ع����ام 
حما�شراتهم  خ��لل   - ال�شيوف 

وبنية  م�شتدامة  وب��ي��ئ��ة  ه��وي��ت��ه، 
عادل  وق�����ش��اء  م��ت��ك��ام��ل��ة،  حتتية 
معريف  واقت�شاد  اآم���ن،  وجمتمع 
و�شلت  مب��ا  م�شيدين  ت��ن��اف�����ش��ي، 
اإليه الإم��ارات من م�شتوى رفيع 
يف ���ش��ت��ى امل����ج����الت اأه���ل���ه���ا ب����اأن 
م�شاف  يف  ح�شارية  دول��ة  تكون 
لها  اهلل  داع��ني  املتقدمة  ال��دول��ة 
ولقيادتها  وال��رخ��اء  بال�شتقرار 

الر�شيدة بالتوفيق وال�شداد.
وقالوا اإن الت�شامح قيمة اإن�شانية 
الإ�شلم  لأن  اإ�شلمية  ومفخرة 
هو دين الرحمة والألفة واملودة، 
العام  امل���ف���ه���وم  اإىل  م�������ش���ريي���ن 
اآيات  بعدة  عليه  ودللوا  للت�شامح 
من القراآن الكرمي، كما تطرقوا 
التي يجب  الت�شامح  اإىل مظاهر 
اأن ت�شود بني النا�س واملجتمعات، 
النف�س،  مع  الت�شامح  اإىل  داع��ني 
ومع الأ�شرة، ومع النا�س، واأكدوا 
على اأهمية اأن يكون الت�شامح هو 
الأ�شا�س للتعاي�س بني الب�شر دون 

متييز يف كل جوانب احلياة.

احل�شاري،  ال��ث��ق��ايف  ل��ل��ت��وا���ش��ل 
للت�شامح،  ال���������دويل  وامل����ع����ه����د 
وج����ائ����زة حم���م���د ب����ن را�����ش����د اآل 
العلماء  واأك���د  للت�شامح.  مكتوم 
اأن كل من ي��زور الإم���ارات تبهره 
مظاهر الت�شامح التي ت�شود بني 
ك���ل م��ك��ون��ات جم��ت��م��ع��ه��ا، فريى 
على  حم��اف��ظ  م��ت��لح��م  جمتمع 

الأحياء  وجم��ال�����س  امل�����ش��اج��د  يف 
دولة  اإن   - واملوؤ�ش�شات  ال�شعبية 
الكرمية  الإم���ارات وف��رت احلياة 
على  جن�شية   200 م���ن  لأك����ر 
رعايتها  ع����ن  ف�����ش��ل  اأر�����ش����ه����ا، 
امل�شلمني،  ل��غ��ري  ال���ع���ب���ادة  ل����دور 
اجلانب  تعزيز  على  كما حر�شت 
والتوعوي  وال���ف���ك���ري  ال��ع��ل��م��ي 

لرت�شيخ الت�شامح من خلل عدة 
�شويا  تعمل  وب���رام���ج  م��وؤ���ش�����ش��ات 
الهدف  ه���ذا  لتحقيق  وب��ت��ن��ا���ش��ق 
الوطني  ال��ربن��ام��ج  منها  وال��ت��ي 
ال�شلم  تعزيز  ومنتدى  للت�شامح، 
واملجل�س  امل�شلمة،  املجتمعات  يف 
امل�ش�����لمة،  ل���لأق���ل���ي���ات  ال���ع���امل���ي 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  وم��رك��ز 

•• الظفرة -وام: 

يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
منطقة الظفرة املهنئني ب�شهر رم�شان الف�شيل من كبار امل�شوؤولني 
مدينة  يف  املن�شوري  ق��ران  بن  مبارك  مبجل�س  وذل��ك  واملواطنني 
والتربيكات  التهاين  �شموه  تقبل  فقد  الظفرة.  مبنطقة  غياثي 
واأعيان  املوؤ�ش�شات  و  الدوائر احلكومية  املنا�شبة من مديري  بهذه 
الرحمة  �شهر  له  مباركني  �شموه  �شافحوا  الذين  الظفرة  منطقة 
ولقيادتنا  وال�����ش��ع��ادة  ال�شحة  م��وف��ور  ل�شموه  ومتمنني  وامل��غ��ف��رة 

�شمو  بادلهم  وق��د   . والعزة  اخل��ري  دوام  العزيزة  ودولتنا  الر�شيدة 
املبارك  رم�شان  ب�شهر  التهاين  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ 
اأن ي��دمي على دول��ة الإم���ارات  مبتهلني اإىل امل��وىل ت��ب��ارك وت��ع��اىل 
و�شعبها الكرمي نعمة الأمن والأمان و اخلري و التقدم و الزدهار 
يف ظل قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
خلفان  �شلطان  ���ش��ع��ادة   .. املقابلة  ح�شر   . اهلل«  “حفظه  ال��دول��ة 
و�شعادة  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  دي���وان  وكيل  الرميثي 
الأحمر  الهلل  هيئة  رئي�س  �شمو  م�شت�شار  بو�شهاب  حمد  عي�شى 
الإماراتي و�شعادة اأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل احلاكم 

يف منطقة الظفرة و�شعادة حممد علي املن�شوري مدير عام بلدية 
منطقة الظفرة بالإنابة. من ناحية اآخرى زار �شمو ال�شيخ حمدان 
بن زايد اآل نهيان املواطنني �شامل عا�شه البقمي و�شاملني حمود بن 
مدينة  يف  املطاوعة  ب��دع  يف  منزليهما  يف  وذل��ك  املن�شوري  �شاملني 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  بزيارة  املواطنان  و رحب  غياثي. 
نهيان و اأعربا عن �شعادتهما واأفراد اأ�شرتيهما واأبناء املنطقة بزيارة 
�شموه الكرمية وت�شريفه لهم. وتبادل �شموه مع احل�شور الأحاديث 
مع  التوا�شل  على  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  تعك�س  ال��ت��ي  ال��ودي��ة 

املواطنني وتوؤكد عمق الروابط التي جتمع القيادة بال�شعب.

•• الفاتيكان-وام:

الكاثوليكية  الكني�شة  بابا  فران�شي�س  البابا  قدا�شة  اأكد 
..م�شيدا  واح��دة  لعملة  والإم���ارات وجهان  الت�شامح  اأن 
التعاي�س  ق��ي��م  لإر����ش���اء  ال��رام��ي  الإم������ارات  دول���ة  بنهج 
والت�شامح وهو ما تلم�س نتائجه يف املنطقة العربية ويف 
العديد من اأنحاء العامل. جاء ذلك خلل لقاء قدا�شته 
مع ال�شيدة �شارا غازي املهري، القائم بالأعمال بالإنابة 
الدولة يف مدريد نقلت خلله حتيات �شاحب  ب�شفارة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
“حفظه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد  “رعاه اهلل”  حاكم دبي 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة.
الفاتيكان  لدولة  زي��ارة  خ��لل  املهري  �شارا  التقت  كما 
م���ع ع����دد م���ن امل�������ش���وؤول���ني يف امل��ج��ل�����س ال���ب���اب���وي وهم 
فران�شي�س،  البابا  �شكرتري  حلظي،  املون�شينوريواني�س 
املجل�ِس  وكيُل  توكا،  دي  ميلت�شور�شا�شيث  واملون�شينور 

رئي�س  ترافني،  توما�شث  واملون�شيور  للثقافة،  البابوِيّ 
للثقافة،  البابوي  باملجل�س  والدينية  العلمية  ال�شوؤون 
واملون�شينور �شيزاري با�شيني، م�شوؤول مكتبة الفاتيكان 
الر�شولية، واملون�شينور جونوت بول �شرتيجاك، م�شوؤول 
�شارا غازي  واأك��دت  بالفاتيكان.  الأو�شط  ال�شرق  �شوؤون 
الحرتام  تعميق  اإط��ار  يف  تاأتي  الزيارة  هذه  اأن  املهري 
اأجل  الأدي��ان والعمل من  املتبادل وتر�شيخ احل��وار بني 
الب�شر،  ب��ني جميع  والأخ�����وة  وال�����ش��لم  ال�����ش��ل��م  ت��ع��زي��ز 
على  الإم������ارات  ح��ر���س  اإىل  نف�شه  ال��وق��ت  يف  م�����ش��رية 
ال�شتمرار يف تعزيز علقات التعاون امل�شرتك مع دولة 
الفاتيكان انطلقا من نهجها القائم على ن�شر وتر�شيخ 
قيم الت�شامح والتاآلف والتعاي�س امل�شرتك. واأ�شارات اإىل 
يف  الإم����ارات  ل��دول��ة  البابا  لقدا�شة  التاريخية  ال��زي��ارة 
من  العديد  تاأكيد  بكل  لها  كان  والتي  املا�شي،  فرباير 
والإقليمي.  املحلي  ال�شعيد  على  الإيجابية  الر�شائل 
وق���د اأ���ش��اد اجل��ان��ب ال��ف��ات��ي��ك��اين ب���دور دول���ة الإم����ارات 
امل�شرتك  وال��ت��ع��اي�����س  الت�شامح  ق��ي��م  وت��ر���ش��ي��خ  ن�شر  يف 
وبال�شيا�شة املنفتحة واملت�شاحمة التي تنتهجها قيادتها 

احلكيمة والتي تعترب مثال يحتذى يف املنطقة.

•• العني - وام:

نهيان ممثل  اآل  ال�شيخ طحنون بن حممد  �شمو  ا�شتقبل 
يف  �شموه  ق�شر  يف  ام�س  م�شاء  العني  منطقة  يف  احلاكم 
بن  حامد  ال�شيخ  �شمو   .. العني  مبدينة  غريبة  منطقة 
�شمو  و  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  دي���وان  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 
اأمناء  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ال�شيخ عمر بن زايد 

و  اخلريية  للأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خالد  ال�شيخ  �شمو  و  الإن�شانية 
جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم. و تبادل 
�شموهم التهاين والتربيكات مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان 
املبارك وتوجهوا بالدعاء اإىل اهلل تعاىل اأن يحفظ قيادتنا 
نعمة  ال��ع��زي��ز  و�شعبنا  دول��ت��ن��ا  على  ي��دمي  اأن  و  الر�شيدة 

الإ�شتقرار و الرتاحم و التقدم و الزدهار.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون ملك الرنويج بيوم الد�شتور

•• اأبوظبي-وام:

“حفظه اهلل” برقية  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  بعث �شاحب 
تهنئة اإىل �شاحب اجلللة امللك هارالد اخلام�س ملك مملكة الرنويج مبنا�شبة ذكرى يوم 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما  لبلده.  الد�شتور 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني  الأعلى للقوات  القائد  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد 
اإىل جللة امللك هارالد اخلام�س. وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
اأرنا  اإىل معايل  اآل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  و�شاحب 

�شولربغ رئي�شة وزراء مملكة الرنويج.

حممد بن را�شد بن حممد بن را�شد يكرم جلنتي حتكيم و رعاة جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي
•• دبي -وام:

اأ�شحاب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ حممد  ك��رم 
الف�شيلة اأع�شاء جلنة التحكيم املبدئية و جلنة التحكيم الدولية للدورة 

الثالثة و الع�شرين جلائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي " دورة الت�شامح 
التي من املقرر ا�شدال ال�شتار على  و  ام�س  مناف�شاتها  اختتمت  " التي 
فعالياتها لهذا العام فى احتفال كبري يقام فى غرفة جتارة و �شناعة دبي 

م�شاء بعد غد " الأحد ".

اآل مكتوم .. رعاة  كما كرم ال�شيخ حممد بن را�شد بن حممد بن را�شد 
اجلائزة من املوؤ�ش�شات وال�شركات الوطنية اإىل جانب اجلهات احلكومية 

الداعمة.
كان ال�شيخ حممد بن را�شد بن حممد بن را�شد قد ح�شر و اإىل جانبه 

دبي  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  بوملحة  حممد  اب��راه��ي��م  ���ش��ع��ادة 
و  للجائزة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  الثقافية  و  الإن�شانية  لل�شوؤون 
عدد من امل�شوؤولني وجمهور غفري جانبا من تلوات املت�شابقني للقراآن 

الكرمي.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان و ويل عهده ي�شتقبلن املهنئني ب�شهر رم�شان

حاكم الفجرية ي�شتقبل ويل عهد راأ�س اخليمة و جموع املهنئني ب�شهر رم�شان

حاكم عجمان يطلع على اأهداف وبرنامج مبادرة »�شندوق الت�شامح«
•• عجمان-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م عجمان 
الليلة قبل املا�شية بق�شر الزاهر 
بن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
�شليمان  ع���زة  امل��ه��ن��د���ش��ة  ���ش��ع��ادة 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ع�شو 
مبادرة  ع��ل��ى  ال���ق���ائ���م  وال���ف���ري���ق 
والذين  الت�شامح”  “�شندوق 
�شموهما  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��لم  ق���دم���وا 
التهاين  اآي������ات  اأ���ش��م��ي  وت���ق���دمي 
والتربيكات ب�شهر رم�شان املبارك 
داعني اهلل عز وجل اأن يعيد هذه 
ال�شحة  عليهما مبوفور  املنا�شبة 
وال��ع��اف��ي��ة وع��ل��ى �شعب الم���ارات 

بالتقدم والرقي.
اللقاء  خ���لل  ���ش��م��وه��م��ا  واط���ل���ع 
من �شعادة املهند�شة عزة �شليمان 
مبادرة  وب���رن���ام���ج  اأه������داف  ع��ل��ى 
مت  وال��ت��ي  الت�شامح”  “�شدوق 
اإطلقها من قبل القيادة العامة 
ل�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان ب��ال��ت��ع��اون مع 
ج��م��ع��ي��ة دار ال���رب و���ش��ب��ك��ة روؤي���ة 
الإم����������ارات الإع����لم����ي����ة واذاع������ة 
النزلء  ع��ن  للتخفيف  ال��راب��ع��ة 
امل��ع�����ش��ري��ن وامل�����ش��اه��م��ة يف اإع����ادة 
بلدهم  اإىل  امل��ب��ع��دي��ن  ال���ن���زلء 

عدد  اأك��رب  اإىل  لت�شل  بالن�شر  اأو 
اأ����ش���رع وقت  م��ن اجل��م��اه��ري ويف 
املطلوب  امل��ب��ل��غ  وت��غ��ط��ي��ة  مم��ك��ن 
املع�شرين  ال��ن��زلء  كربة  لتفريج 
�شاء  اإن  �شيتم  ان��ه  اإىل  ..م�����ش��رية 
اهلل الإفراج عن األف نزيل خلل 

عام الت�شامح.
العميد مبارك  اأو�شح  من جانبه 
املوؤ�ش�شة  م��دي��ر  ال�����رزي  خ��ل��ف��ان 
الإ�شلحية والعقابية يف عجمان 
وع�������ش���و ال���ف���ري���ق ال���ق���ائ���م على 
بعد  ان���ه  الت�شامح”  “�شندوق 
النجاح يف جمع تلك املبالغ �شيتم 
مائتي  ت�����ش��ف��ري  يف  ا���ش��ت��ث��م��اره��ا 
والتي  اأوىل  كمرحلة  مبعد  نزيل 
ك��ان��ت ت��ه��دف جل��م��ع م��ائ��ة األف 
مبعد  ن��زي��ل  مئة  لت�شفري  دره���م 
اأ�شحاب اخلري مع  اأن تفاعل  اإل 
ال�شندوق جتاوز ال�شقف املطلوب 
لي�شمل مائتي نزيل مثمنا جهود 
هذه  م��ع  وامل��ت��ع��اون��ني  املح�شنني 

املبادرة.
�شتتوا�شل  اجل����ه����ود  اأن  واأك�������د 
و���ش��ت�����ش��ت��م��ر لإن�����ه�����اء اإج���������راءات 
امل��ع�����ش��ري��ن امل���ف���رج ع��ن��ه��م وف���ور 
الن���ت���ه���اء م��ن��ه��ا ���ش��ي��ت��م اإط�����لق 
واإع��������لن امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة من 
امل���ب���ادرة ح��ت��ى الإف�����راج ع��ن األف 
الت�شامح  ع����ام  ن��ه��اي��ة  م���ع  ن��زي��ل 

.2019

مبادئ  لن�شر  اجل��ه��ود  م��ن  مزيد 
..م�شرية  اخل��ري  وفعل  الت�شامح 
ما  امل����ب����ادرات  ه���ذه  م��ث��ل  اأن  اإىل 
لروؤية  طبيعي  ان��ع��ك��ا���س  اإل  ه��ي 
والتي  الر�شيدة  قيادتنا  ومبادئ 
ت�شعى اإىل حتقيق مبادئ التكافل 
املجتمع  ���ش��رائ��ح  وال��ت�����ش��ام��ح م��ع 
العمل  وا�����ش����ت����دام����ة  امل���خ���ت���ل���ف���ة 
لإ�شعاد  والإن���������ش����اين  اخل������ريي 
الت�شامح  روح  وغر�س  املجتمعات 

فيما بينهم ..
اأن ال��ع��م��ل اخل���ريي يعد  م��وؤك��دة 

املوؤ�ش�شات  ن������زلء  وت�����ش��ت��ه��دف 
العقابية والإ�شلحية من جميع 
�شراء  ع��ن  العاجزين  اجلن�شيات 
بلدهم  اإىل  ال��ع��ودة  ت��ذاك��ر  قيمة 
الديون  ���ش��داد  ع��ن  وال��ع��اج��زي��ن 
املدنية والتي ل تزيد عن خم�شة 

ع�شر األف درهم.
واف  �شرح  اإىل  �شموهما  وا�شتمع 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ع�������ش���وة  م����ن 
على  القائم  وال��ف��ري��ق  الحت���ادي 
امل��ب��ادرة ح��ول عمل اخل��ري يف عام 
املبادرة  تاأتي هذه  الت�شامح حيث 

�شاحب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ا���ش��ت��ج��اب��ة 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
عاما   2019 ع��ام  باإعلن  اهلل” 
للت�شامح وتنفيذا لأوامر �شاحب 
را�شد  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو 
بن  عمار  ال�شيخ  و�شمو  النعيمي 
ون�شر  لتطبيق  النعيمي  حميد 

القيم ال�شامية يف املجتمع.
وق���ال���ت ����ش���ع���ادة امل��ه��ن��د���ش��ة عزة 
ال�شمو حاكم  اإن �شاحب  �شليمان 
ع���ج���م���ان وج������ه ب���������ش����رورة ب���ذل 

اأحد ركائز جمتمع دولة الإمارات 
ون�شهد ذلك يف التناف�س والت�شابق 
ب��ني ف��اع��ل��ي اخل���ري ع��ل��ى تقدمي 

امل�شاعدات على مدار العام.
“�شندوق  م���ب���ادرة  اأن  واأ���ش��اف��ت 
ملبادرة  ام���ت���داد  ه���ي  الت�شامح” 
�شبكة  تنفذها  التي  اخل��ري  روؤي��ة 
التفاعل  واأن  الإم���������ارات  روؤي������ة 
بهما  حظي  اللذين  وال�شتجابة 
قبل  م��ن  الت�شامح”  “�شندوق 
اأ����ش���ح���اب الأي�������ادي ال��ب��ي�����ش��اء يف 
املجتمع  تعا�شد  ي��وؤك��دان  الدولة 

حتقيق  يف  وم���ب���ادرت���ه  وت��ك��اف��ل��ه 
ال�شامية  الإ����ش���لم���ي���ة  ال���ق���ي���م 
واإغ���اث���ة امل��ل��ه��وف ..م��و���ش��ح��ة اأن 
فاعلي  ب��ني  والت�شابق  التناف�س 
املطلوب  امل��ب��ل��غ  ج��م��ع  يف  اخل����ري 
التي  الت�ش��امح  قيم  مع  تن�شجم 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ار���ش��اه��ا 
“طيب اهلل  اآل نهيان  بن �شلطان 

ثراه«.
واأ�شارت �شعادتها اإىل اأن “�شندوق 
الت�شامح” جمع اأكر من 176 
الأيادي  اأ�شحاب  من  دره��م  األ��ف 

دولة  يف  اخلري  وفاعلي  البي�شاء 
ت���ذاك���ر �شفر  ل�������ش���راء  الإم��������ارات 
املوؤ�ش�شة  يف  متعر  ن��زي��ل  ملائتي 
العقابية والإ�شلحية يف عجمان 
األف نزيل  اأ�شل  اأوىل من  كدفعة 
املع�شرين  النزلء  عن  للتخفيف 
اإع��������ادة ال���ن���زلء  وامل�������ش���اه���م���ة يف 

املبعدين اإىل بلدهم.
���ش��ل��ي��م��ان اجل���م���ي���ع اإىل  ودع�������ت 
التفاعل مع هذه املبادرة وغريها 
م�����ن م������ب������ادرات اخل������ري يف ع���ام 
الت�شامح �شواء كان بالتربع ماليا 

•• عجمان-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 
يف  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  و�شمو  عجمان  حاكم 
ق�شر الزاهر الليلة املا�شية ال�شيوخ و كبار امل�شوؤولني الذين قدموا ل�شموهما 
اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات مبنا�شبة �شهر رم�شان الف�شيل. فقد تبادل 
ال�شيخ عبد اهلل بن حممد  املنا�شبة مع  التهاين والتربيكات بهذه  �شموهما 

�شعيد  بن  �شلطان  ومعايل  ال�شارقة  �شمو حاكم  مكتب  امل�شت�شار يف  ثاين  اآل 
و  ب��ال��وزارة  امل�شوؤولني  وكبار  الوكلء  ع��دد من  و  القت�شاد  وزي��ر  املن�شوري 
التنفيذي يف  للمجل�س  العام  الأمني  املطرو�شي  �شيف  �شعيد  الدكتور  �شعادة 

عجمان ومدراء الإدارات وروؤ�شاء الأق�شام وموظفي املجل�س.
عدد  م��ن  اأي�شا  التهاين  عهده  وويل  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وتقبل 
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  واأ�شحاب  الأعمال  رجال  و  امل�شتثمرين  و  ال�شيوخ  من 
التجارية ومدراء الهيئات العاملة يف امارة عجمان و الأعيان و الوجهاء واأبناء 

القبائل وكبار امل�شوؤولني و املواطنني و اأبناء اجلاليات العربية والإ�شلمية 
الذين توافدوا على ق�شر الزاهر للتهنئة ب�شهر رم�شان املبارك .. معربني 
عن �شادق م�شاعرهم بهذه املنا�شبة الكرمية وبادلهم �شموهما التهاين ب�شهر 
رم�شان املبارك. ودعا املهنئون اهلل �شبحانه و تعاىل اأن يعيد ال�شهر الف�شيل 
على الإم��ارات و قيادتها الر�شيدة و �شعبها بالتقدم و الرقي و الزدهار واأن 
ل�شموهما موفور  .. ومتنوا  ال�شتقرار  و  والأم��ان  الأم��ن  يدمي عليها نعمة 
ال�شحة و ال�شعادة. ح�شر املقابلت .. ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل 

�شاحب ال�شمو حاكم عجمان لل�شوؤون الإداري��ة واملالية و ال�شيخ عبدالعزيز 
بن حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�شياحية و ال�شيخ را�شد بن حميد 
النعيمي رئي�س دائرة البلدية و التخطيط و معايل ال�شيخ الدكتور ماجد بن 
�شعيد النعيمي رئي�س ديوان �شاحب ال�شمو حاكم عجمان و ال�شيخ حميد بن 
عمار النعيمي و �شعادة حمد بن غليطة الغفلي ال�شكرتري اخلا�س ل�شاحب 
ال�شمو حاكم عجمان و�شعادة يو�شف حممد النعيمي مدير عام الت�شريفات و 

ال�شيافة و عدد من كبار امل�شوؤولني.

•• الفجرية -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ح��م��د ب���ن حم��م��د ال�����ش��رق��ي ع�شو 
الفجرية  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
بح�شور  بالرميلة  �شموه  ق�شر  يف 
بن  ح��م��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو 

ال��ع��اف��ي��ة و ع��ل��ى دول�����ة الإم�������ارات 
مبزيد من التقدم و الزدهار وعلى 
والإ�شلمية  ال��ع��رب��ي��ة  الأم����ت����ني 

باليمن واخلري والربكات.
ب�شهر  ال���ت���ه���اين  ����ش���م���وه  ت��ق��ب��ل  و 
رم�����ش��ان اأي�����ش��ا م��ن ف��ري��ق �شواعد 
زاي����د ال��ت��ط��وع��ي و ع���دد م���ن كبار 

حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية 
ب��ن حمد  ال��دك��ت��ور را���ش��د  و ال�شيخ 
الفجرية  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��رق��ي 
ال�شيخ مكتوم  و  والإع��لم  للثقافة 
املهنئني  جموع  ال�شرقي  حمد  ب��ن 

مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك.
حاكم  ال�شمو  ���ش��اح��ب  تقبل  ف��ق��د 

امل�������ش���وؤول���ني و رج�����الت ال���دول���ة و 
ال���دوائ���ر املحلية  روؤ����ش���اء و م����دراء 
اأع����ي����ان ال���ب���لد و  و الحت����ادي����ة و 
املواطنني و اأبناء اجلاليات العربية 
.. داعني  الأجنبية  و  الإ�شلمية  و 
على  اأن مي���ن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  اهلل 

�شموه مبوفور ال�شحة والعافية.

والتربيكات  ال���ت���ه���اين  ال���ف���ج���رية 
�شمو  من  الف�شيل  رم�شان  ب�شهر 
�شقر  بن  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ 
اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  القا�شمي 
تهانيه  اأط���ي���ب  ع���ن  اأع������رب  ال�����ذي 
وتربيكاته بهذه املنا�شبة الكرمية.

ك��م��ا ت��ل��ق��ى ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 

بن  �شيف  ال�شيخ  امل��ق��اب��لت  ح�شر 
حمد بن �شيف ال�شرقي رئي�س هيئة 
ال�شيخ  و  بالفجرية  املنطقة احلرة 
حممد بن حمد بن �شيف ال�شرقي 
رئي�س دائرة احلكومة الإلكرتونية 
ب��ال��ف��ج��رية و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
ال�����ش��رق��ي رئي�س  ���ش��ي��ف  ب���ن  ح��م��د 

املنا�شبة  ب��ه��ذه  ال��ت��ه��اين  ال��ف��ج��رية 
الكعبي  ����ش���امل  ع���ل���ي  م���ع���ايل  م����ن 
�شفري الدولة لدى اململكة املغربية 
الذي قدم لل�شلم على �شموه بهذه 
عز  امل��وىل  راجيا  الكرمية  املنا�شبة 
على  املنا�شبة  ه��ذه  يعيد  اأن  وج��ل 
دوام  و  ال�����ش��ح��ة  ���ش��م��وه مب���وف���ور 

الأج�شام  لبناء  الإم��ارات��ي  الحت��اد 
و القوة البدنية و ال�شيخ اأحمد بن 
حمد بن �شيف ال�شرقي اإىل جانب 
ال�شنحاين  �شعيد  حم��م��د  ���ش��ع��ادة 
مدير الديوان الأمريي بالفجرية 
و �شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب 

�شمو ويل عهد الفجرية.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ار�س احلرية لعمال 

CN البلط والرخام والبل�شرت رخ�شة رقم:1100379 
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حامد عبداملجيد حممد �شالح اخلوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شني ابراهيم ح�شني الها�شمي احلو�شني

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
خلدمات  ال�ش�����ادة/افاق  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN التوظيف وتوريد العمالة رخ�شة رقم:1850104 
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خديجة احمد �شامل مبارك اجلابري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل يو�شف نا�شر جا�شم الزعابي

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

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

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18 

اإعــــــــــالن
ورد  بيت  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2720845 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مرمي عبداهلل �شامل �شعيد الرا�شدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف امل عبداهلل �شامل �شعيد الرا�شدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
البخار  على  لتنظيف  ال�ش�����ادة/الفريد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1045698 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شمري ديفيندرا �شوجويل ديفيندرا بانا �شوجويل %100
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة �شعيد را�شد �شعيد املهدي الزعابي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف طاهره خاتون الطاف ح�شني عبدالرزاق
تعديل وكيل خدمات

حذف �شعيد را�شد �شعيد املهدي الزعابي
التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اك�شربت 
  CN 2132754:زون لتجارة العدد املعدنية رخ�شة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ماملو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 1969178:لل�شت�شارات القانونية رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اورتان�شيا 

  CN 1724818:للعطور رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فن وايف 

 CN 2116057:للرتفية رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا هوك للماأكولت 

البحرية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN-1507300  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ا�شم جتاري من/ كافترييا هوك للماأكولت البحرية ذ.م.م

CAFETERIA HOOK SEAFOOD & GRILLE LLC

اىل/كافترييا كريزي �شيف ذ.م.م

CRAZY CHEF CAFETERIA LLC

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

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

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18 

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/بن هزمي ل�صناعة البال�صتيك 

IN-1000228 :ذ.م.م  رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد ابدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

دخول ال�شريك:
عبدالقادر ا�صايل  • عبدالقادر 

لت�شبح الرخ�شة ال�شناعية بال�شماء:
%51 املهريي  طار�ش  هزمي  • خلفان 

%41 كوجنو  يو�صف  • اقبال 
%8 عبدالقادر  ا�صايل  • عبدالقادر 

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعله مراجعة مكتب 
واإل   ، الإعلن  ن�شر  تاريخ  اأربعة ع�شر يوماً من  ال�شناعه خلل  تنمية 

فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�شاء مدة الإعلن .
مكتب تنمية ال�صناعة

حكـــومــة دبـــــي- �صلطـة واحـة دبـي لل�صيليكـون
اإعــالن رقــم )2019/19(

بيانات  بع�س  تعديل  اإل��غ��اء/  عن  لل�شيلكون  دب��ي  واح��ة  �شلطة  تعلن 

الرخ�س ح�شبما هو حمدد بكل اإعلن، فعلى كل �شخ�س اأو جهة اأي 

حق اأو اإعرتا�س مراجعة املحكمة املخت�شة خلل اأ�شبوعني من تاريخ 

الإعلن دون حتمل ال�شلطة اأدنى م�شئولية جتاه حقوق الغري.

العنــــوان: دبي،  دولة الإمارات العربية املتحدة 
�صلطة واحـة دبــي لل�صيليكــون

تغيري الأ�صم التجاري /ال�صكل القانوين:
رقم الرخ�شة

597

3052

To                        ال�شم التجاري اجلديد
ONESPAN MIDDLE EAST – FZE

وان �شبان ميدل اي�شت - م م ح

Apex Africa – FZE
ابيك�س افريكا - م م ح

From                   ال�شم التجاري القدمي
Vasco Data Security Middle East FZE

فا�شكو داتا �شكيورتي ميدل اي�شت م م ح

APEX FOR CONSULTANCY – FZE
اأبيك�س فور كون�شلتن�شي - م م ح
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شكندراين لدارة 

CN-2468284:وتنظيم الفعاليات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ا�شم جتاري من/ ال�شكندراين لدارة وتنظيم الفعاليات
ISKANDRANI TO MANAGE AND ORGANIZE EVENTS

اىل/ماجك لند لتنظيم املعار�س وادارتها
MAGIC LAND ORGANISE AND MANAGE EXHIBITIANE

تعديل ن�شاط/ ا�شافة تنظيم املعار�س وادارتها )8230001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

رخ�شة رقم:CN-2683325 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ا�شم جتاري من/ اوغاريت للرخام 

UGARITE MARBLE
اىل/زهرة توليب للديكور

ZAHRAT TOLIB DECOR
تعديل ن�شاط/ ا�شافة اعمال الطلء والدهانات للمباين )4330003(

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال اجلب�س )4330010(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تنفيذ الت�شمم الداخلي )الديكور( )4330015(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة الرخام- باجلملة )4663007(
التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مكتبة جبل حفيت 
CN قد تقدموا الينا بطلب للقرطا�شية رخ�شة رقم:1120431 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل �شعيد �شامل بالعر�شة ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد �شيف حممد عامر العلوي

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

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

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم املدام

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1108114 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عادل عبداهلل �شيف احمد البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد عبداهلل �شعيد وهلن اجلابري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18 

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�شادة/ مطحنة �شبع قد 
اأبدوا رغبتهم يف الغاء العلن ال�شابق ال�شادر يف جريدة الوحدة 
العدد رقم 14050 بتاريخ 2019/01/25 بخ�شو�س الرخ�شة  يف 

رقم:CN 2611457 بال�شم التجاري مطحنة �شبع.
ثم تقدم بطلب اجراء التعديلت التالية:

اإعادة الو�شع كما كان عليه.
مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خلل  القت�شادية  التنمية  دائرة 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 18 مايو  2019 العدد 12634 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 18 مايو  2019 العدد 12634 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 18 مايو  2019 العدد 12634 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 18 مايو  2019 العدد 12634 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

نظمت الإدارة العامة لل�شوؤون الإدارية 
“برنامج  ف��ع��ال��ي��ة  دب�����ي  ����ش���رط���ة  يف 
ت�شمنت  وال��ت��ي  املعرفية”،  امل�����ش��اري��ع 
ور���ش��ة ع��م��ل ع��ن ال��ربن��ام��ج، وتكرمي 
املعرفة  م��ل��ت��ق��ى ح�����ش��اد  ع��م��ل  ف���ري���ق 
العاملي  ال��ي��وم  عمل  وف��ري��ق   ،2019
�شهادات  وت�شليم  ال��ف��ك��ري��ة،  للملكية 
يف  املعرفة،  اإدارة  اآي��زو  دورة  خلريجي 
قاعة حمدان بن حممد مببنى القيادة 
العميد  بح�شور  دبي،  ل�شرطة  العامة 
الإدارة  م��دي��ر  رف���ي���ع،  اأح���م���د حم��م��د 
والعقيد  الإداري������ة،  ل��ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام��ة 
م��ن�����ش��ور ي��و���ش��ف  ال���ق���رق���اوي، نائب 
مدير الإدارة العامة لل�شوؤون الإدارية، 
وامل��ق��دم دك��ت��ور اإب��راه��ي��م اأح��م��د املري، 
وعدد  والبتكار،  املعرفة  مركز  مدير 
خمتلف  من  واملوظفني  ال�شباط  من 
تو�شيح  ب���ه���دف  ال���ع���ام���ة،  الإدارات 
ب��رن��ام��ج امل�����ش��اري��ع امل��ع��رف��ي��ة، ومعايري 
التقييم والتكرمي للم�شاريع القادمة، 
املعرفية  امل�شاريع  ثقافة  ن�شر  واأهمية 

املوظفني  العامة، وتكرمي  الإدارات  يف 
امل����ب����ادرات. وقال  امل�����ش��اه��م��ني يف ه���ذه 
عمل  ور���ش��ة  تنظيم  اإن  رف��ي��ع،  العميد 
وما  املعرفية  امل�شاريع  بربنامج  ُتعنى 
ي�شاحبها من تكرمي لفرق العمل ذات 
�شرطة  لهتمام  ترجمة  ياأتي  ال�شلة، 
ا�شتمرار  ب��ه��ذا اجل��ان��ب، م���وؤك���داً  دب���ي 

الإدارة العامة لل�شوؤون الإدارية ممثلة 
كافة  والبتكار يف دعم  املعرفة  مبركز 
ال��ق��ط��اع��ات يف ���ش��رط��ة دب���ي يف اإجن���از 
امل�شاريع املعرفية، عرب التوا�شل املبا�شر 
معهم، وتقدمي ور�س العمل والدورات 
وال����ش���ت�������ش���ارات، وال�����ن�����زول امل���ي���داين 
واملمكنات  ال����ق����درات  ع��ل��ى  ل���لط���لع 

التي لديهم لإدارة املعرفة، والتي من 
خللها ميكن تنفيذ امل�شاريع املعرفية 
من  وتتخل�س  امل�شكلت،  تعالج  التي 
ال���ف���ج���وات، وت�����ش��م��ن ال����ش���ت���دام���ة يف 
الدكتور  املقدم  وا�شتعر�س  املوؤ�ش�شة. 
اإبراهيم املري، حماور ت�شمنت اأهمية 
اأع�شاء  فهم امل�شروع املقدم من جميع 

ال��ف��ري��ق ال��ق��ائ��م ع��ل��ى امل�������ش���روع، وما 
املطلوب من الإدارات العامة لربنامج 
 ،2019 ل��ل��ع��ام  امل��ع��رف��ي��ة  امل�������ش���اري���ع 
بتعريف  امل��ت��م��ث��ل��ة  امل�����ش��روع  وم���راح���ل 
ال��ف��ج��وة وحت��دي��ده��ا، والط����لع على 
اأف�شل املمار�شات والأبحاث يف امل�شاريع 
اأف�شل  ع��ن  وال��ب��ح��ث  تنفيذها،  امل���راد 

امل��ت��خ�����ش�����ش��ني، وك���ذل���ك و���ش��ائ��ل نقل 
امل��ع��رف��ة ون��وع��ي��ات��ه��ا، وت��وث��ي��ق املعرفة 
اجل���دي���دة ون�����ش��ره��ا، والط������لع على 
حتقيق  و  ال��ق��ي��ا���س،  واأدوات  ال��ن��ت��ائ��ج 
ال�شتدامة ل�شمان عدم ظهور الفجوة 
املعرفية التي مت معاجلتها من خلل 

امل�شروع.

تكرمي 
رفيع  العميد  ق��ام  ال��ور���ش��ة،  خ��ت��ام  ويف 
ب��ت��ك��رمي ف��ري��ق ع��م��ل م��ل��ت��ق��ى ح�شاد 
الإدارة  نظمته  الذي  املعرفة اخلام�س 
�شعار  حت��ت  الإداري����ة  لل�شوؤون  العامة 
اللواء  وح�����ش��ره  نبتكر”  “باملعرفة 
العام  ال��ق��ائ��د  امل����ري،  خليفة  ع��ب��داهلل 
العام،  القائد  وم�شاعدو  دبي،  ل�شرطة 
واخلرباء والعاملني يف جمال املعرفة، 
وطرح مو�شوع البتكار باملعرفة، ودور 
املعرفة،  �شناعة  يف  املعرفية  امل�شاريع 
و�شبل متكني ثقافة البتكار، واقت�شاد 
والعاملي،  امل��ح��ل��ي  وت����اأث����ريه  امل���ع���رف���ة 
دب��ي يف  ال���ذي قطعته �شرطة  وال���دور 

هذا املجال.

•• دبي-الفجر:

ال�����ل�����واء خ���ب���ري خليل  ����ش���ع���ادة  اك������د 
القائد  م�شاعد  املن�شوري،  اإب��راه��ي��م 
العام ل�شوؤون البحث اجلنائي، اأهمية 
�شرطة  م���رك���ز  م��ن��ط��ق��ة  اخ��ت�����ش��ا���س 
جتارية  م��ن��اط��ق  ت�شم  ك��ون��ه��ا  ن��اي��ف 
و���ش��ي��اح��ي��ة و���ش��ك��ن��ي��ة وت��غ��ط��ي رقعة 
اأربعة  ح����وايل  اإىل  ت�����ش��ل  ج��غ��راف��ي��ة 
ك��ي��ل��و م���رت م���رب���ع، ي��ق��ط��ن��ه��ا حوايل 
األف ن�شمة، وتتمثل يف مناطق   500
ن��اي��ف، ���ش��وق ال��ذه��ب، ���ش��وق مر�شد، 
عيال  منطقة  امل���رر،  ف��ري��ج  النخيل، 
بالإ�شافة  ال��راأ���س،  ومنطقة  نا�شر، 
احلكومية  ال��دوائ��ر  م��ن  العديد  اىل 
واملن�شاآت احلكومية وحمطات املرتو، 
ك��ان لب��د من تقدمي خدمات  لذلك 
القاطنني  لإ���ش��ع��اد  عالية  ج���ودة  ذات 
ومتعاملي  الخ��ت�����ش��ا���س  منطقة  يف 
اللواء  تفقد  خلل  ذلك  جاء  املركز. 
نايف، �شمن  �شرطة  ملركز  املن�شوري 
ب���رن���ام���ج ال��ت��ف��ت��ي�����س ال�������ش���ن���وي على 
ال�شرطة،  وم��راك��ز  ال��ع��ام��ة  الإدارات 
ب��ح�����ش��ور ال��ع��م��ي��د ال���دك���ت���ور ط���ارق 
املركز،  م���دي���ر  ت��ه��ل��ك،  ن����ور  حم��م��د 
احلمراين،  �شالح  الدكتور  والعقيد 

للتميز  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
عا�شور،  ع��م��ر  وال��ع��ق��ي��د  وال�����ري�����ادة، 
���ش��رط��ة نايف،  ن���ائ���ب م���دي���ر م���رك���ز 
وال��ع��ق��ي��د خ��ال��د ب��ن ���ش��ل��ي��م��ان، مدير 
واملقدم  وال��ت��ف��ت��ي�����س،  ال��رق��اب��ة  اإدارة 
�شالح املرزوقي، مدير مكتب م�شاعد 
القائد العام ل�شوؤون البحث اجلنائي، 
والرائد الدكتور عبد الرزاق املازمي، 

رئي�س ق�شم التفتي�س.
العام  القائد  م�شاعد  �شعادة  واط��ل��ع 
ل���������ش����وؤون ال���ب���ح���ث اجل���ن���ائ���ي خلل 
الح�شائيات  اآخ�������ر  ع���ل���ى  ج���ول���ت���ه 
ق�شم  واإح�����ش��ائ��ي��ات  ب��امل��رك��ز  املتعلقة 
خلل  واجل��ن��ائ��ي  امل���روري  الت�شجيل 
العام املا�شي التي ت�شمنت اإح�شائية 
املرورية  تقارير احلوادث والبلغات 
واجلنائية واملخالفات املرورية، حيث 
بن�شبة  املقلقة  اجل��رمي��ة  انخف�شت 
%13.15 يف العام 2018 مقارنة 
بالعام 2017، وذلك نتيجة لتطبيق 
ال���ربام���ج الأم���ن���ي���ة م��ث��ل ب��رن��ام��ج “ 
الأمني”  و”احلزم  نايف”  بو�شلة 

و”ال�شتمارة التحليلية«.

موؤ�صرات
ال�����ل�����واء خليل  ����ش���ع���ادة  ك���م���ا اط���ل���ع   

املركز  اأداء  موؤ�شرات  على  املن�شوري 
حيث  امل������ج������الت،  م�����ن  ال����ع����دي����د  يف 
من  املعلومة  البلغات  ن�شبة  و�شلت 
امل�شجلة  اجلنائية  البلغات  اجمايل 
�شرعة  م��وؤ���ش��ر  ويف   ،99،9% اىل 
وغري  الطارئة  للحالت  ال�شتجابة 
دقيقة   6،1 امل��رك��ز  ح��ق��ق  ال��ط��ارئ��ة، 
للو�شول  م�شتهدفة  دقيقة   12 من 
ب��ي��ن��م��ا حقق  ال����ط����ارئ����ة،  ل���ل���ح���الت 
دقيقة   30 م��ن  دق��ي��ق��ة   7.1 امل��رك��ز 
الطارئة،  غ��ري  ل��ل��ح��الت  م�شتهدفة 
تواجد  ح����الت  يف   100% ون�����ش��ب��ة 
البلغات  موقع  يف  املناوب  ال�شابط 
التغطية  ن�����ش��ب��ة  وارت��ف��ع��ت  ال��ه��ام��ة، 
اإىل  الخت�شا�س  منطقة  يف  الأمنية 
%4 يف العام 2018 مقارنة بنف�س 
الفرتة من العام 2017 لت�شل اىل 

.90% ا�شل  من   92%
احلملت املرورية 

ال��رغ��م م��ن زي���ادة ع��دد ال�شكان  على 
اأن مركز  اإل  الخت�شا�س  يف منطقة 
�شرطة نايف قد حافظ على ا�شتدامة 
خ��ف�����س وف��ي��ات ح����وادث ال�����ش��ري لكل 
وذلك  ال�شكان  من  ن�شمة  األف   100
من خلل 26 حملة توعوية يف العام 
باأمان،  اأع����رب  �شمنها  م���ن  امل��ا���ش��ي، 

ع����دم ت����رك م�����ش��اف��ة ك���اف���ي���ة، �شيف 
الهوائية،  ال����دراج����ات  ح�����وادث،  ب���ل 
الأخ����رى،  ال�شبطيات  م��ن  وغ��ريه��ا 
ودرا�شتني  م���روري���ة  �شبطية  و42 
على عدم وجود  حتليليتني، وحافظ 
وذلك  ح��وادث مرورية جمهولة،  اأي 
فريق   )307( ف���ري���ق  خ�����لل  م����ن 
�شباط  م��ع  املجهولة  امللفات  درا���ش��ة 

املباحث.
نتيجة  وف��اة  املركز حالتي  �شجل  كما 
احل���وادث امل��روري��ة يف ال��ع��ام 2018 
م��ق��اب��ل ���ش��ف��ر ح����الت وف����اة يف العام 
ال���ب���لغ���ات  ع������دد  وب����ل����غ   ،2017
مقابل  املا�شي  العام  يف   79 املرورية 
86 بلغا مروريا يف العام 2017.

ا�صعاد املتعاملني
مركز  حر�س  املن�شوري  اللواء  واك��د 
املتعاملني  ا�شعاد  على  نايف  �شرطة 
وتقدمي  الخ��ت�����ش��ا���س  م��ن��ط��ق��ة  يف 
عالية  ب��ج��ودة  لهم  اخل��دم��ات  اأف�شل 
ودق���ة واح��رتاف��ي��ة، ح��ي��ث ق���ام املركز 
ذكية  م��ع��ام��ل��ة   101204 ب���اإجن���از 
يف  ح�����ش��وري��ة  م��ع��ام��ل��ة  و17091 
 125277 م��ق��اب��ل   2018 ال���ع���ام 
معاملة  و38951  ذك��ي��ة  م��ع��ام��ل��ة 

قام  كما   ،2017 العام  يف  ح�شورية 
ودياً  �شيكات  بلغات  بت�شوية  املركز 
مليون   178 ح���وايل  قيمتها  بلغت 
درهم يف العام املا�شي، مقابل ت�شوية 
قيمتها  بلغت  ودي���اً  �شيكات  ب��لغ��ات 
العام  دره��م يف  169 مليون  ح��وايل 

.2017

اإجناز 
جهود  امل���ن�������ش���وري  ال�����ل�����واء  وث����م����ن 
ال��ع��ام��ل��ني يف ���ش��ع��ب��ة ال��ت��وا���ش��ل مع 
ال�شحية يف املركز، حيث قام العاملون 
اجلن�شية  م�����ن  �����ش����اب  مب���������ش����اع����ده 
ال�شيوية تعر�س لغيبوبة اإثر اعتداء 
عليه، فقام املركز بالتن�شيق مع �شركة 
�شياحية با�شتجلب والده اىل الدولة 
ل��زي��ارة ول���ده وم��ن ث��م ال��رج��وع معه 
بحل  امل��رك��ز  ق��ام  كما  موطنهما،  اىل 
الدولة  اىل  ج��اء  عربي  �شاب  م�شكلة 
وت��ع��ر���س لوعكة  ���ش��ي��اح��ة  ب��ت��اأ���ش��رية 
يف  ماله  اىل �شرف  ادى  �شحية مما 
ال��ع��لج، ف��ق��ام امل��رك��ز ب�����ش��راء تذكرة 

�شفر له وم�شاعده للعودة ملوطنه.
اأ���ش��اد ال��ل��واء امل��ن�����ش��وري ب�شعبة  ك��م��ا 
التوا�شل مع ال�شحية التي توا�شلت 
ب�شقيها  ����ش���ح���ي���ة   13609 م�����ع 

 ،2018 العام  وامل��روري يف  اجلنائي 
�شحية   12000 مع  توا�شل  بينما 
العام  يف  وامل����روري  اجلنائي  ب�شقيها 

 .2017

موؤ�صر ال�صعادة 
ك��م��ا واط���ل���ع ال���ل���واء امل��ن�����ش��وري على 
الإداري������ة،  ال�������ش���وؤون  اإدارة  اإجن������ازات 
ن�شبة  يف  ارت��ف��اع��ا  امل��رك��ز  حقق  حيث 
ال�شعادة الوظيفية لت�شل 92.2%، 
وذلك   ،88% امل�شتهدف  ك��ان  حيث 
م��ن خ��لل م��ب��ادرات امل��رك��ز يف ا�شعاد 
امل��وظ��ف��ني وال���ل���ق���اءات امل��ب��ا���ش��رة مع 
مرتب املركز مع املدير او نائب املدير 

ورحلت ال�شعادة غريها من الربامج 
امل���رك���ز بتدريب  ق���ام  ك��م��ا  الأخ������رى. 
العام  امل��رك��ز يف  م��رت��ب  م��ن   64%
مرتب  م��ن   42% مقابل   2018
ك��م��ا حقق   .2017 ال��ع��ام  امل��رك��ز يف 
املركز العديد من الإجنازات يف العام 
املا�شي منها املركز الأول يف اكت�شاف 
ن�شبة  وحتقيق  املجهولة،  البلغات 
املرا�شلت،  على  ال���رد  يف   100%
ال�شتجابة  زم���ن  يف  الأول  وامل���رك���ز 
الأول  وامل���رك���ز  ال���ط���ارئ���ة،  ل��ل��ح��الت 
يف زم���ن ال���ش��ت��ج��اب��ة ل��ل��ح��الت غري 
خف�س  يف  الأول  وامل���رك���ز  ال��ط��ارئ��ة، 

بلغات الوفيات حلوادث الطرق.

جولة ميدانية
ويف اخلتام قام اللواء املن�شوري بجولة 
ميدانية يف منطقة اخت�شا�س املركز 
ب��ه��دف الط����لع ع��ل��ى ���ش��ري اخلطط 
الأمنية امليدانية التي يطبقها املركز 
يف منطقة اخت�شا�شه، بالإ�شافة اىل 
تعزيز قنوات التوا�شل مع اجلمهور، 
ح��ي��ث ق���ام ���ش��ع��ادت��ه ب��ا���ش��ت��ط��لع راأي 
امل��ح��ال التجارية  اأ���ش��ح��اب  ع��دد م��ن 
و�شريحة من ال�شكان ب�شاأن اخلدمات 
امل��رك��ز، حيث  ال��ت��ي يقدمها  الأم��ن��ي��ة 
امل�����ش��ارك��ون ع��ن م���دى ر�شاهم  ع��رب 
عن تلك اخلدمات م�شيدين بتطوير 

اآلياتها الذكية.

ََ •• دبي-الفجر:

اأك�����د ال��ع��ق��ي��د ع���ب���داهلل ح�����ش��ن مطر 
حماية  م�����رك�����ز  م�����دي�����ر  اخل�������ي�������اط، 
العامة  ل�����������لإدارة  ال����ت����اب����ع  ال��������دويل 
اأن  دب���ي،  ب�شرطة  امل���خ���درات  ملكافحة 
اأ���ش��ا���س امل��ج��ت��م��ع ومنها  الأ����ش���رة ه��ي 
لواء  حامًل  مل�شتقبله  ال�شاب  ينطلق 
بالقيم  مت�شلحاً  وال��وق��اي��ة  احل��م��اي��ة 
من  تقيه  التي  والأ�شا�شيات  وامل��ب��ادئ 
م��غ��ب��ة ال����وق����وع يف ب���راث���ن امل���خ���درات 
يعمل مركز حماية  ولذلك  باأنواعها، 
ال������دويل ع��ل��ى ت��و���ش��ي��ع ن���ط���اق عمله 
واأولياء  الأ���ش��رة  حما�شراته  لت�شمل 
والعمال،  وامل��وظ��ف��ني  ال��ط��لب  اأم����ور 

بكافة  ال�����ط�����لب  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
م��راح��ل��ه��م ال��درا���ش��ي��ة ب��ال�����ش��راك��ة مع 
وزارة الرتبية والتعليم وهيئة املعرفة 
والتنمية الب�شرية، مو�شحا اأن الأ�شرة 
الطالب  منها  يخرج  التي  ال��ن��واة  هي 
مبوجبها  لي�شتطيع  بقيمه  مت�شلحا 
قوة  بكل  املجتمع  متغريات  يواجه  اأن 

وج�شارة.
ج��اء ذل��ك خ��لل ل��ق��اءه ب��اأول��ي��اء اأمور 
طلبة املدر�شة الرو�شية الدولية بدبي، 
ح��ي��ث ع��رف��ه��م ب��داي��ة مب��رك��ز حماية 
اإىل  اإ�شافة  املجتمعي،  ودوره  ال��دويل 
Hemaya. تطبيق وموقع حماية
ملتقى  خلل  اإطلقه  مت  والذي   ae
�شهر  ع�شر يف  ال��راب��ع  ال���دويل  حماية 

وفق  ا�شتحداثه  ومت   امل��ا���ش��ي  اأب��ري��ل 
اأح����دث ال��ن��ظ��م الإل��ك��رتون��ي��ة ويجيب 
الذكاء  اأنظمة  وف��ق  ال��ت�����ش��اوؤلت  على 
اإ�شتف�شارات  ك��اف��ة  على  ال�شطناعي 

املت�شفح.
اخلياط  اهلل  ع��ب��د  ال��ع��ق��ي��د  وت���ط���رق 
املخدرات  ق��ان��ون  م��ن   43 امل����ادة  اإىل 
امل��دم��ن من  الإم���ارات���ي وال��ت��ي تعفي 
العقوبة حني يقدم نف�شه اأو عرب اأحد 
اأقاربه حتى الدرجة الثانية اإىل وحدة 
اأو  ال��ع��ام��ة  النيابة  اأو  الإدم����ان  ع��لج 
للعلج،  طالبا  ال�شرطة  مراكز  لأح��د 
الت�شريعية  اجل��ه��ات  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
ل  الق�شائية  ل��لأح��ك��ام  وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
بقدر  ال�شجن  باملدمن يف  ال��زج  يهمها 

لي�شاهم  للمجتمع  واإرج��اع��ه  علجه 
املجتمع  وت��ن��م��ي��ة  ب��ب��ن��اء  اأق����ران����ه  م���ع 
عن�شر  ل  بناء  عن�شر  كذلك  وليكون 

هدم.
ولفت مدير مركز حماية الدويل اإىل 
التكوين  واأب���رزه���ا  الإدم����ان  م�شببات 
و�شديق  وتفككها،  للأ�شرة  املتهالك 
امل�شببات  اأب��رز  اأح��د  اَل��ذي يعد  ال�شوء 
والوقوع  ل��لإدم��ان  الطالب  ت��زج  التي 
يف ج����رف امل����خ����درات، ث���م ال��رغ��ب��ة يف 
ال��ت��ج��رب��ة وال��ف�����ش��ول، ح��ي��ث اأك����د اأن 
اجلهات املعنية يف �شرطة دبي ل تاألوا 
الإلكرتونية  امل��واق��ع  اإغ��لق  يف  جهدا 
التي تروج لتلك املواد املخدرات، فقد 
يتم حجبها  ال��ت��ي  امل��واق��ع  ع��دد  ي�شل 

موقعا   50 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  اإىل  �شنويا 
وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات املعنية 

بهذا املجال.
اإىل   اخل������ي������اط  ال����ع����ق����ي����د  وت������ط������رق 
املتعاطي  ع��ل��ى  ال��ظ��اه��ري��ة  ال��ع��لم��ات 
والكلم،  احل��رك��ة  ك��رة  يف  واملتمثلة 
“الإ�شرا�س”،  ببع�شها  الأ�شنان  حك 
الريق  ج���ف���اف  ب�������ش���راه���ة،  ال���ت���دخ���ني 
وت�������ش���ق���ق ال�����ش��ف��ت��ني وك������رة اإخ������راج 
ال�شهر،  وكرة  الأرق  مل�شحها،  الل�شان 
وع��ن��د ان��ت��ه��اء م��ف��ع��ول اجل���رع���ة ينام 
ال�����ش��خ�����س ل����ف����رتات ط���وي���ل���ة، كرة 
املخاطي  الغ�شاء  جلفاف  الأن���ف  ح��ك 
وظهور رائحة كريهة من الفم، �شعف 
وبعد  وتقيوؤ،  وغثيان  للطعام  ال�شهية 

للطعام،  ال�شهية  تزداد  املفعول  انتهاء 
اأ�شوات  و���ش��م��اع  احل���وا����س  ا���ش��ط��راب 
والع�شبية  “الت�شفري”  لها،  لوج��ود 
العينني،  يف  وزغللة  احمرار  ال��زائ��دة، 
بالإ�شافة اإىل ذلك �شعوبة يف التبول 
واأرقاً و�شداعاً ودوخة ورع�شة وارتفاع 

بالربودة  وال�����ش��ع��ور  اجل�����ش��م  ح�����رارة 
العني  ح���دق���ة  وت���و����ش���ع  ال�������ش���دي���دة، 
العرق  وت�شبب  ال��دم  �شغط  وارت��ف��اع 
وزيادة �شربات القلب وال�شعور بالآلم 

اخلا�شة بالذبحة ال�شدرية.
اآلية  ن�شر  اإىل  اخل��ي��اط  العقيد  دع���ا 

ل�شرطة  املجاين  الرقم  مع  التوا�شل 
دب���ي ل���ل���زوار وامل��ق��ي��م��ني وه���و 901، 
كان  اإذا  اأو  م��لح��ظ��ات��ه��م  وت��و���ش��ي��ح 
اأمر  اأو  ب�����ش��ل��وك  اإ���ش��ت��ب��اه  اأي  ل��دي��ه��م 
يتعلق باملخدرات و�شوف يتم التعامل 

مع املعلومة ب�شرية تامة.

•• دبي–الفجر:
�شاركت موا�شلت الإم��ارات يف حملة »رم�شان اأمان«، التي تنظمها جمعية الإح�شان 
الإفطار،  وقت  الطرق  ح��وادث  من  احلد  بهدف  التوايل  على  الثامن  للعام  اخلريية 
وذلك من خلل توزيع وجبات خفيفة ومن�شورات للتوعية باأهمية احلد من ال�شرعات، 
واللتزام بقواعد ال�شري واملرور على �شائقي املركبات يف التقاطعات املرورية يف خمتلف 
وتطبيق  تنفيذ  على  حر�شها  من  انطلقاً  املوؤ�ش�شة  م�شاركة  وت��اأت��ي  ال��دول��ة،  اأن��ح��اء 
التزاماتها املوؤ�ش�شية يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية جتاه املجتمع واملوظفني، وجت�شيد 
القيم النبيلة وروح العطاء.  وقال ال�شيد عبداهلل حممد مدير اإدارة الت�شال احلكومي 
املجتمعية  الفعاليات  دع��م  اإط��ار  ويف  الإم���ارات  موا�شلت  اأن  الإم����ارات،  مبوا�شلت 
يف  املوؤ�ش�شات  من  عدد  ل�شالح  الرعايات  تقدمي  على  الف�شيل  ال�شهر  خلل  حر�شت 

اخلريية  الإح�����ش��ان  جمعية  تطلقها  اأمان” التي  “رم�شان  حملة  بينها  م��ن  ال��دول��ة 
بعجمان، عرب توفري خدمات النقل لدعم اأهداف احلملة والتي يتم من خللها توزيع 
مليون و500 األف وجبة اإفطار يف كًل من الإم��ارات، ال�شعودية، الكويت، البحرين، 
اأن  الت�شال احلكومي  واأو�شح مدير  والبو�شنة وم�شر.  الأردن  اإىل  بالإ�شافة  ُعمان، 
اإمنا  م�شاركة موظفي موا�شلت الإمارات يف “رم�شان اأمان” �شمن فريق املتطوعني 
يعك�س احلر�س الذي تتبناه موا�شلت الإمارات على دعم الفعاليات املجتمعية والتي 
املوؤ�ش�شة،  وقيمها  اإ�شرتاتيجيتها  عليها  تقوم  التي  الرئي�شية  الركائز  اإحدى  تعد هي 
م�شرياً اأن رعاية حملة “رم�شان اأمان” وامل�شاركة يف فعالياته تعد اإ�شافة اإىل ر�شيد 
كبري تتمتع به موا�شلات الإمارات يف جمالت امل�شوؤولية املجتمعية، حيث فازت على 
اجلانب  بهذا  ال�شلة  ذات  املرموقة  اجلوائز  من  كبري  بعدد  املا�شية  ال�شنوات  امتداد 
حملياً واإقليمياً وعاملياً، وتعترب من املوؤ�ش�شات الرائدة جمتمعياً على م�شتوى الدولة.

موا�شلت الإمارات ت�شارك يف »رم�شان اأمان«

ثمن جهود العاملني يف �صعبة التوا�صل مع ال�صحية

اللواء املن�شوري يتفقد مركز �شرطة نايف 

قدمت �صرحًا حول مركز حماية الدويل ودوره املجتمعي

 مكافحة املخدرات يف �شرطة دبي تلتقي اأولياء اأمور طلبة املدر�شة  الرو�شية

»رافد« تطلق م�شروع »امل�شاعدة 
على الطرق« يف ال�شارقة

•• ال�شارقة-وام: 

اأطلقت رافد حللول املركبات التابعة ل�شركة ال�شارقة لإدارة الأ�شول - احدى 
ل�شرطة  العامة  القيادة  مع  بالتعاون  ال�شارقة  حلكومة  ال�شتثمارية  الذرع 
الرائدة  اخلدمة  تت�شمن  حيث  الطرق”  على  “امل�شاعدة  م�شروع  ال�شارقة 
اأ�شطول من  تخ�شي�س  الدولة  م�شتوى  على  نوعها  والأوىل من  يف جمالها 
قطر املركبات منوط بها �شحب املركبات املخالفة واملتعطلة على الطرقات يف 
مدن ومناطق امارة ال�شارقة املختلفة من اأجل حتقيق ان�شيابية حركة ال�شري 
املركبات  املتكاملة لأ�شحاب  اإىل جانب تقدمي حزمة من اخلدمات  بالطرق 
املتعطلة. وجاء اإطلق اخلدمة خلل حفل اأقيم م�شاء اأم�س الأول اخلمي�س 
يف نادي ال�شباط بال�شارقة بح�شور ال�شيخ حممد بن �شعود القا�شمي رئي�س 
دائرة املالية املركزية بال�شارقة و�شعادة اللواء �شيف الزري ال�شام�شي القائد 
عام  قائد  نائب  عامر  ب��ن  م��ب��ارك  ع��ب��داهلل  والعميد  ال�شارقة  ل�شرطة  ال��ع��ام 
�شرطة ال�شارقة و�شامل �شعيد املدفع مدير عام رافد حللول املركبات وعدد من 
كبار امل�شووؤلني يف �شرطة ال�شارقة و�شركة “رافد«. وقال �شامل �شعيد املدفع ان 
خدمة امل�شاعدة على الطرق التي د�شنتها ال�شركة �شمن التعاون ال�شرتاتيجي 
اأف�شل اخلدمات  املركبات وفق  اإىل تطوير عمليات نقل  مع �شركائها تهدف 
وبجودة عالية مبا ي�شمن اإ�شاعة مبداأ ال�شلمة على الطريق وحتقيق زمن 
ر�شا  م�شتوى  رفع  اأج��ل  من  واملخالفة  املتعطلة  للمركبات  قيا�شي  ا�شتجابة 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لروؤية  تنفيذاً  املتعاملني 
ال�شارقة  الهادفة اىل حتويل  ال�شارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�شمي ع�شو 
خدمات  �شناعة  يف  املتميزة  احل��ل��ول  توفري  خ��لل  م��ن  مبتكرة  مدينة  اإىل 
وبناء  املهنية  امللتزمة بجانب  وامل��ه��ارات  ك��ادر ميتلك اخل��ربات  املركبات عرب 
�شراكات ا�شرتاتيجية وا�شتخدام اأحدث الو�شائل التقنية واأف�شل املمار�شات يف 
ال�شناعة. واو�شح ان اخلدمة اجلديدة ت�شمن يف مرحلتها الوىل تخ�شي�س 
10 اآليات اإىل جانب اإطلق تطبيق ذكي ميكن حتميله عرب الهواتف الذكية 
خدمات  حتتاج  التي  حيث تقدم مركبات القطر “خدمة الطرق” لل�شيارات 
عاجلة مثل التزود بالوقود وتبديل الطارات والبطاريات وغريها كما تتيح 
اأو  الوكالت  اإىل  اأعطال كبرية  ب�شبب  املتوقفة  املركبات  اخلدمة فر�شة نقل 
اأن  اأ�شحابها بالإ�شافة اىل  اأي جهة يرغب فيها  اأو  الت�شليح املخت�شة  ور�س 
داخل  بها  املعمول  وامل��رور  ال�شري  لقوانني  املخالفة  املركبات  مُتكن  اخلدمة 
ادارة املرور والدوريات يف القيادة  الدولة نقلها بي�شر و�شهولة بالتن�شيق مع 

اإىل �شاحة احلجز املخ�ش�شة.

كرمت خاللها فريق عمل ملتقى ح�صاد املعرفة 2019

�شرطة دبي تنظم ور�شة عمل برنامج امل�شاريع املعرفية 

فقد املدعو / دانيل كولني 
�شي�شل      ، زف����ريي����ن  رال������ف 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )0127713N( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0508743437

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / واتانا بومنى 
اجلن�شية  ت�����اي�����لن�����د     ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )A B 1 6 8 5 8 5 3 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0562048598

فقدان جواز �شفر
ثات�شاوان   / امل���دع���و  ف��ق��د 
بومنى ، تايلند   اجلن�شية 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )1 0 9 9 1 5 4 A B (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

 0567316224

فقدان جواز �شفر
زي����ن����ب   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ال�شومال     ، حم���م���د  ب�����در 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )P00753120( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0506714527

فقدان جواز �شفر
احمد  عاتق   / امل��دع��و  فقد 
اليمن     ، احل�����������داد  ع����ل����ي 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )05593011( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0507726227

فقدان جواز �شفر
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
باك�شتان     ، داد  ك��رمي  ام��ني 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )CU1206982( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0507881148

فقدان جواز �شفر
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ق�شم التنفيذ  

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 3368 ل�شنة 2018    
الكهربائية واحلديدية واململوكة  اىل املحكوم عليهم / موؤ�ش�شة كوبنهاجن لتجارة الأدوات 
���ش��وري 4-  ك��اور  ���ش��وري 3- مامنيت  �شينغ  ارف��ي��ن��درب��ال   -2 ���ش��وري  ك��اور  لل�شيدة/ مامنيت 

كوبنهاجن انرتنا�شونال للتجارة - ذ م م  5- الكرنا كنج - �س م ح. 
حكما  بحقكم  ا�شدرت  قد  الإبتدائية  الحتادية  ال�شارقة  حمكمة  بان  لديكم  معلوما  ليكن 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )12519249( درهم ، بالإ�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 
من تاريخ 2016/1/10 حتى ال�شداد التام.  ل�شالح املحكوم له/ البنك العربي املتحد - �س م 
ع.  وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل برقم امل�شار اليه اعله، لذا 
يتوجب عليكم تنفيذ القرار خلل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�شر. ويف حال تخلفك 

عن احل�شور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �شتبا�شر النظر الق�شية يف غيابك.
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   
  اعالن بالن�شر

املرجع :  
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبدالهادي حممد عبداهلل ال�شوكه بن حماد 
- الإمارات اجلن�شية ب�شفته مالك : ا�شوان لتجارة الدراجات الهوائية ، رخ�شة 
رقم 535656 مقرها مدينة كلباء يرغب يف تنازل ح�شته البالغة 100% وذلك 
وعملبن�س  اجلن�شية.   بنجلدي�س  رحمن  ماك�شدر  رحمن  ازادر  ال�شيد/  اىل 
يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة 
يتم  �شوف  وانه  للعلم  العلن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب  �شان 
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 133

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد عمران حممد اياز - الهند اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�شته البالغة 50 %  وذلك اىل ال�شيد/ حممد مريان احمد ح�شني - الهند ، كما يرغب ال�شيد / حافظ 
حممد اياز عبدالوهاب - الهند اجلن�شية يف البيع والتنازل عن جزء من ح�شته )25%( من كامل ح�شته البالغة 
)50%( وذلك اىل ال�شيد/ حممد مزمل �شيخ ح�شني - الهند اجلن�شية ، كما يرغب ال�شيد/ حافظ حممد اياز 
عبدالوهاب - الهند اجلن�شية يف البيع والتنازل عن جزء من ح�شته )25%( من كامل ح�شته البالغة )%50( 
وذلك اىل ال�شيد/ حممد مريان احمد ح�شني - الهند اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة )مطعم مدينة ا�شلم اباد( 
بال�شارقة.   القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )531385( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت 
تعديلت اخرى : ليوجد. وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز اجنازات ال�شناعية 13

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : كيه ام كيه اي للخدمات الفنية - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب M010 ملك عبداهلل حممد عبداهلل املو�شى ال�شبيعي - عود ميثا 
- بردبي - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 680201 رقم 
التنمية القت�شادية  التجاري : 1106287 مبوجب هذا تعلن دائرة  بال�شجل  القيد 
بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحلل ال�شركة املذكورة اأعله 
العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق  بتاريخ 2002/1/22  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2002/1/22 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�شفي املعني اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة العنوان : مكتب رقم 204 - ملك 
عبداهلل ال�شعايل - ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 04-2389722 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

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

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
 - العنز  ه��ور   - دي���رة   - ال�شعايل  ع��ب��داهلل  204- ملك  رق��م  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
هاتف : 2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
كيه ام  اأع��له لت�شفية  باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور  القت�شادية بدبي 
دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  - �ش  الفنية  للخدمات  اي  كيه 
بتاريخ 2002/1/22 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2002/1/22 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  وعلى من لديه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   ، اأع��له  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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امللحق )اأ( 

اإ�شعار تبليغ دعوى حماكم مركز دبي املايل العاملي 
  CFI - 072-  2018 رقم

ال�شري( بخ�شو�س دعوى  )ال�شيد/  ال�شري  ال�شيد/ حممد عبداهلل جمعة  نبلغ مبوجبه 
حمكمة  ")ق�شية    CFI  -  072-   2018  : رقم  العاملي  املايل  دبي  مركز  حماكم 
مركز دبي املايل العاملي( املرفوعة �شده ب�شفته املدعي عليه الثاين لدى حماكم مركز دبي 
املايل العاملي.  �شدر منوذج الدعوى يف ق�شية حمكمة مركز دبي املايل العاملي بتاريخ 22 
املعدل( ومبوجب  الدعوى  بتاريخ 29 نوفمرب 2018 )منوذج  اأكتوبر 2018 وجرى تعديله 
اإ�شعار التبليغ املاثل ، يعترب ال�شيد/ ال�شري قد بلغ بن�شخة من "منوذج الدعوى املعدل" 
بتاريخ الن�شر ، مع الإ�شارة اىل اإمكانية احل�شول على ن�شخة من "منوذج الدعوى املعدل" 
من م�شجل حماكم مركز دبي املايل العاملي.  اإذا رغب ال�شيد ال�شري بتقدمي دفاعه يف هذه 
الق�شية ، فاإن عليه تقدمي "اإقرار بالتبليغ" خلل 28 يوما من تاريخ التبليغ. ويف حال عدم 

القيام بذلك ، ميكن اإ�شدار حكم مبثابة احل�شوري �شده. 

اإعـــــالن 
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يف الق�شية رقم )2018/2047( جتاري كلي - دبي 

املدعي : ابراهيم بن حممد بن احمد احلارثي 
املدعي عليه : و�شام جمال رعد 

اىل املدعي عليه يف الق�شية امل�شار اليها.  بناء على ما جاء باحلكم التمهيدي ال�شادر بتاريخ 2019/2/26 
عن حمكمة دبي يف الق�شية امل�شار اليها بعاليه انتدبتنا اإدارة اخلرباء لإعداد تقرير اخلربة احل�شابية 
املطلوب ، وبعد اإ�شتلمنا املهمة فقد قررنا عقد اجتماع اخلربة الأول يف متام ال�شاعة 10 �شباحا "يوم 
الربعاء املوافق 2019/5/29" مبقر مكتب اخلبري املنتدب والكائن يف �شارع بور�شعيد بدبي منطقة 
هاتف  لل�شتعلم   .)206( مكتب   )B( مبنى  �شتار  �شنتوريون  بربج  دي  تو  دي  مركز  خلف  ديرة 
: 0564734261.  وعليه يرجى التكرم من الأطراف املتقا�شية او وكيلهم القانوين ح�شور الإجتماع 
يف املوعد واملكان املحددين لتقدمي كل طرف مذكرة �شارحة مبو�شوع الدعوى مرفقا بها امل�شتندات 
 )Divider املوؤيدة ب�شكل وا�شح وم�شتقل لكل نقطة من نقاط املذكرة ال�شارحة )من خلل فوا�شل

لكل نقطة مبا يوؤكد اإدعاءكم امام اخلربة.  
اخلبرياحل�شابي املنتدب 
د. عبدالكرمي الزرعوين  

اإعالن بالن�شر 
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 اإعالن بالن�شر يف الدعوى التنفيذية رقم )2019/47( 
اىل املنفذ �شده/�شالح حممد عبداهلل علي الرئي�شي 

ب��ان حمكمة خ��ورف��ك��ان الإحت��ادي��ة الإب��ت��دائ��ي��ة قد  ل��دي��ك  ليكن معلوما م��ا 
ا�شدرت بحقك حكما يف الدعوى رقم 2018/119 جتاري جزئي من املنفذ لها 
/بنك دبي ال�شلمي يق�شي بالزامك بدفع مبلغ 292492.50 درهم �شامل 
الر�شوم وامل�شاريف. لذا انت مكلف ب�شداد املبلغ املحكوم به خلل 15 يوم من 
تاريخ الن�شر وقد حددت لها جل�شة بتاريخ 2019/5/28 ويف حالة تخلفك عن 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  الوقت  يف  وكيل عنك  اإر�شال  عدم  اأو  احل�شور 

نظر الدعوى يف غيابك.
القا�شي / �شليمان را�شد �شليمان الكعبي 
رئي�س حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية 

        دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل - قطاع العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية - ق�شم التنفيذ 
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حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

تبليغ حكم بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/3368 جتاري )جزئي(  

اىل املحكوم عليه : يو�شف حممد �شيف الكعبي / عجمان - احلميدية - فيل رقم 14 
- بالقرب من مدر�شة روي�شة العليا - هاتف متحرك : 0501606077 - رقم مكاين : 

5096911241   نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2019/2/21 م  
قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعله 

ل�شالح : دار التمويل - �س م ع  
درهم   12412.49 للمدعية  ي��وؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام   -  : املحكمة  : حكمت  بالتايل 

والر�شوم وامل�شاريف ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  
حكما قابل لل�شتئناف خلل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لعلنك بهذا التبليغ

حرر بتاريخ 2019/5/9 
مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مبح�شر حجز تنفيذي على عقارات 

عن طريق الن�شر 
حمكمة راأ�س اخليمة الإبتدائية - دائرة التنفيذ

2016/16 اإنابة 

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة - دائرة التنفيذ انه بناء على طالب احلاجز/ عائ�شة 
�شيف الغرير - انه مت توقيع احلجز التنفيذي على ن�شيب املحكوم عليه ال�شيد/ 
عارف علي حمد حممد العويد املهريي وذلك من اأملك املتوفى/ علي حمد 
حممد العويد املهريي بتاريخ 2019/4/2 يف متام ال�شاعة 8.18 �شباحا يف حدود 
مبلغ وقدره )2272499( درهم. نفاذا للأمر ال�شادر من قا�شي التنفيذ يف امللف 

النابة رقم )2016/16( وذلك للعلم واتخاذ اللزم.   
 �شعيد ال�شحي  
 مندوب التنفيذ 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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  اإعالن بالن�شر يف اإنذار عديل 

 رقم 2019/1/90731      
املنذر : موؤ�ش�شة ارنكو للعقارات 

املنذر اليه : م�شنع البريق ل�شناعة الثاث - ذ م م  
فان املنذرة تخطر املنذر اليه ب�شداد مبلغ )55409 درهم( ، واملرت�شدة  بذمتها من 
القيمة اليجارية لغاية 2019/3/5 وما ي�شتجد من ايجار بالإ�شافة اىل فواتري 
املاء والكهرباء والت�شالت وال�شرائب وذلك خلل موعد اق�شاها ثلثون يوما 
الجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذر  �شي�شطر  وال   ، الإخ��ط��ار  ه��ذا  ن�شر  تاريخ  من 
املادة  لن�س  طبقا  العقار  ب��اخ��لء  واملطالبة   ، حقها  لها  حتفظ  ال��ت��ي  القانونية 
تلقاء نف�شه،  العقد منتهيا من  ل�شنة 2007 واعتبار  القانون رقم 26  )1/25( من 

ورفع الدعوى املو�شوعية. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اإعالن بالن�شر

رقم )2019/3672(
املنذر : عبدالرحمن خليل عبداهلل حممود البناي 

املنذر اليه : عبداهلل علي حممد علي نقي 
ولكل ما تقدم ينبه املنذر - على املنذر اليه - ب�شرورة �شداد مبلغ )390.000( 
تاريخ  م��ن  اي��ام  �شبعة  اق�شاه  موعد  يف  بذمته  املرت�شد  املبلغ  قيمة  دره��م 
ات��خ��اذ كافة  امل��ن��ذر اىل   ���ش��وف ي�شطر  الن����ذار وال  ه��ذا  بالن�شر  الع���لن 
مع  املذكورة  املبلغ  وا�شتيفاء  حقوقه  بحفظ  الكفيلة  القانونية  الج���راءات 

كافة امل�شروفات والتعوي�شات والفوائد القانونية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3705( 

رقم املحرر 2019/1/93942 
املنذر : ورثة علي حممد خلفان ال�شويدي - وال�شكوك العقارية 

املنذر اليه : 1/ ايه كي اف للمجوهرات - �س ذ م م  2/ غلم جمتبى م�شعود 
فاإننا نطلب ما يلي : فان املنذر يوجه هذا النذار القانوين عن طريق كاتب العدل بدبي اىل املنذر 
القيمة  من   19500 البالغة  عليكم  املتاأخرة  اليجارية  امل�شتحقات  �شداد  ب�شرورة  اي��اه  خمطرا  اليه 
اليجاية وذلك خلل فرتة 30 يوم من تاريخ ن�شر لهذا النذار القانوين ، وننذركم باأنه يف حالة عدم 
ا�شتجابتكم لهذا النذار بال�شداد خلل الجل املمنوح لكم فاإنه يتوجب عليكم اخلء العني املوؤجرة 
امل�شتحقات  ل�شداد  املتبعة  القانونية  الج��راءات  كافة  اتخاذ  يتم  �شوف  وان��ه  امل�شتحقات  كافة  و�شداد 
من  خاليا  للموؤجر  وت�شليمه  املاأجور  باخلء  الزامكم  اىل  بالإ�شافة   ، تاريخه  حتى  عليكم  املتاأخرة 

ال�شواغل بالإ�شافة اىل الزامكم بالفوائد القانونية والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن بالن�شر

رقم )2019/2499(
املنذر : م�شعا عوي�شه �شعد الحبابي - اإماراتية 

املنذر اليه : حممد عبدالكرمي حممد عبدالكرمي اهلي - اإماراتي اجلن�شية 
املو�شوع / الإنذار العديل رقم حمرر )2019/1/48562( 

ينذر املنذر / املنذر اليه ب�شرورة اإخلء العني املوؤجرة املذكورة وت�شليمها املنذرة باحلالة التي 
ت�شلمها عليها ، و�شداد امل�شتحقات اليجارية واأي مبالغ اخرى مرت�شدة بذمته مع اإ�شلح ما 
للعني  �شغلة  مدة  والكهرباء وغريها عن  امل��اء  وت�شوية ح�شاب  تلف  بالعني من  يكون حلق  قد 
حتى تاريخ الخلء التام وذلك يف خلل مدة اق�شاها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا الإنذار 
العديل ، وال �شي�شطر املنذر اآ�شف اىل اتخاذ الجراءات الق�شائية اللزمة للمطالبة مبا ذكر 
وما ي�شتجد من قيمة ايجارية والتعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر ، وحتميل املنذر اليه بكافة 

ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3677 (

املنذر : احمد حممد بن �شلوم الفل�شي - بوكالة ق�شر امللوك للعقارات - �س م خ 
املنذر اليه : حمد حاجي ل�شلح الدراجات الهوائية

درهم   10.000 مبلغ  �شداد  بطلب  ويخطره  اليه  املنذر  اىل  املاثل  العديل  الن��ذار  املنذر  يوجه 
ال�شداد وذلك خلل ثلثون يوما من تاريخ  امل�شتحقة  )ع�شر الف درهم( القيمة اليجارية 
ا�شتلم واإع��لن الن��ذار العديل املاثل  ويطالبه املنذر �شداد الزيادة اليجارية ويخطر املنذر 
املنذر اليه انه بعد انتهاء املهلة القانونية دون �شداد القيمة اليجارية )10.000 درهم( يحق 
ب�شداد  املطالبة  مع  ب��الخ��لء  املطالبة  بخ�شو�س  القانونية  الج���راءات  كافة  اتخاذ  للمنذر 
القيمة اليجارية حتى تاريخ الخلء التام او مطالبة املنذر اليه كامل القيمة اليجارية مببلغ 
وقدره )30.000 درهم( التي متثل القيمة اليجارية لعام كامل والزيادة القانونية مع حتميل 

املنذر اليه الر�شوم وامل�شروفات.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3726(

املنذرة : موؤ�ش�شة �شيغما انتيجريتد للخدمات الفنية 
املنذر اليه : حممد افتخار حممد انور  - هندي اجلن�شية 

توجه املنذرة النذار العديل املاثل اىل املنذر اليه وتخطره بطلب �شداد مبلغ 
املرجتعة  ال�شيكات  قيمة  دره���م(  ال��ف  )ثلثمائة  دره���م(   300.000( وق���دره 
�شيك  كل  ا�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  املبلغ  ذلك  على  القانونية  والفائدة 
اي��ام من تاريخ الن��ذار بالن�شر ، ويف حالة  وحتى متام ال�شداد وذل��ك خلل 5 
امتناعه عن الوفاء �شوف ت�شطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية 
احلقوق  كافة  حفظ  مع   ، اداء  امر  ا�شت�شدار  ومنها  حقوقها  بحفظ  الكفيلة 

القانونية الخرى للمنذرة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2018/434 تنفيذ عمايل 
مو�شوع الق�شية :  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى العمالية رقم 2017/2931 
عمايل جزئي ، ب�شداد املبالغ املنفذ بها وقدرها )134230 درهم( ل�شالح العامل 

، ومبلغ )6779 درهم( ر�شوم ل�شالح املحكمة.   
طالب العلن : طالب التنفيذ : براديب كومار ديفاكاران  

اند�شرتيز - جمهول  اإي�����ش��رتن   - اأجن��ل��و   -1  : ���ش��ده  املنفذ   : اع��لن��ه  املطلوب 
حمل القامة.  مو�شوع الإعلن : نعلنكم بانه مت ا�شراك احلجز ال�شابق برقم 
353/2017 حجز حتفظي جتاري وا�شتمرار احلرا�شة وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ 

مفعوله قانونا بناء على قرار قا�شي التنفيذ. 
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/993  تنفيذ مدين  
القامة  �شيكار جمهول حمل  �شاندره  يرنال  �شده/1-  املنفذ  اىل 
ويل  وب�شفته  نف�شه  ع��ن  ماكت  التنفيذ/جوفريد  طالب  ان  مب��ا 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  رهبا   ليلى  ابنته  طبيعي على 
به وقدره )1139950(  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/323  ا�شتئناف عمايل    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-لين حللول تقنية املعلومات جمهول حمل 
العنني   اب���و  امل�����ش��ت��اأن��ف /ع��ل��ي عبداحلميد حم��م��د  ان  الق��ام��ة مب��ا 
عمايل   2018/10353 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف    قد 
املوافق  الثلثاء  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت   2019/2/3 بتاريخ  جزئي 
 ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2019/5/21
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/14  التما�س اإعادة نظر جتاري - ا�شتئناف 
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-فرناز فريربز اطمنيان جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�شتاأنف /�شركة امب�شيبل لعمال الت�شميم الداخلي وميثله / را�شد 
بالدعوى  ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف  قد  تهلك   عبدالرزاق حممد 
رقم : 2017/2143 اإ�شتئناف جتاري. وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 
وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة  10.00 �شباحا   ال�شاعة   2019/5/26
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/23 ا�شتئناف تنفيذ عمايل 
اىل امل�شتاأنف �شده/1-حممد حممد عبدالغني بلل  جمهول حمل 
م وميثله /  م  ذ  - �س  للمقاولت  امل�شتاأنف /رب��دان  ان  القامة مبا 
بالدعوى  ال�شادر  ا�شتاأنف احلكم  قد   - احمد  حممود ح�شني علي 
الربعاء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت  ع��م��ايل  ا���ش��ك��ال   2018/109 رق��م 
 ch1.B.7 املوافق 2019/6/12  ال�شاعة 17.30 م�شاءا بالقاعة رقم
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/330  ا�شتئناف تنفيذ جتاري   
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1 - عثمان �شكندر خان �شكندر حميد خان  2-�شوبني 
عمر  راوت��ر  حميد  �شابوراما  رحمن  جميب   -3 عبدالكرمي  الدين  زي��ن 
الدين  /زي��ن  امل�شتاأنف  ان  القامة مبا  اوداي���ان جمهول حمل  بيبني   -4
عبدالكرمي - قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2017/394 تنفيذ 
ال�شاعة   2019/5/22 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شه  وح���ددت  جت���اري. 
ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من  17.30 م�شاءا بالقاعة رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/5 ا�شتئناف تنفيذ عمايل    

حمل  جمهول  زاده   ا�شغر  1-مانو�شيهر  ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
ملتد وميثله  غلوبال هولدينغز  /ايليت  امل�شتاأنف  ان  القامة مبا 
/ ���ش��م��رية ع��ب��داهلل ع��ل��ي ق��رق��ا���س ق��د ا���ش��ت��اأن��ف احل��ك��م ال�شادر 
يوم  جل�شه  لها  وح��ددت  عمايل  ا�شكال   2019/28 رق��م  بالدعوى 
الربعاء  املوافق 2019/6/12 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  بالقاعة رقم 
ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   
اعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/4986 جتاري جزئي  
اىل املدعي عليه / 1-فهد هادف جمعة زايد  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك دبي التجاري - �س م ع  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )222.176.29 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.  وحددت لها جل�شة 
 Ch1.C.14 يوم الربعاء  املوافق 2019/5/30 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان ـ الفجر 

وا���ش��ل��ت ج��م��ع��ي��ة ب��ي��ت اخل���ري فرع 
عجمان تنفيذ م�شاريعها الرئي�شية 
واملنبثقة  رم�������ش���ان  ���ش��ه��ر  خ�����لل 
“فرحة”  ال��رئ��ي�����س  ال��ربن��ام��ج  م��ن 
على  العيد  ك�شوة  بتوزيع  واملتمثل 
املتعففة واملعوزة يف  الأ�شر املواطنة 

كافة مناطق عجمان.
مدير  �شاكر  حممد  اأم���رية  وق��ال��ت 
فرع جمعية بيت اخلري يف عجمان 
األف درهم   110 اإنه مت تخ�شي�س 
املواطنة  الأ�شر  على  توزيعها  ليتم 
ال�����ف�����رع، �شمن  ل�����دى  وامل���ك���ف���ول���ة 
ت�شمل  والتي  العيد  ك�شوة  م�شروع 
كذلك عدد من اأ�شر نزلء املوؤ�ش�شة 
ر�شم  بهدف  والإ�شلحية  العقابية 
�شهر  يف  عليهم  وال��ف��رح��ة  الب�شمة 
الت�شامح،  ب��ع��ام  وال���ربك���ات  اخل���ري 
والذي  برنامج فرحة  وذلك �شمن 
بيت  جمعية  اإدارة  جمل�س  يحر�س 
اخل���ري ع��ل��ى اإجن���اح���ه م��ن ك��ل عام 
لتعزيز  له  التابعة  الأف���رع  كافة  يف 
ال��ك��رمي للأ�شر  ال��ع��ي�����س  م��ق��وم��ات 

املواطنة امل�شتحقة.
اخل���ري  ب���ي���ت  ف������رع  اأن  واأ�����ش����اف����ت 
ب���ع���ج���م���ان ق������ام ب���ت���ق���دمي ال���دع���م 
ال�������ش���ح���ي ل����ك����ب����ار امل�����واط�����ن�����ني يف 
تزويدهم  خ�����لل  م����ن  م���ن���ازل���ه���م 
التي  العلجية  الأج��ه��زة  بعدد من 
ه���م ب��ح��اج��ة ل���ه���ا، وذل�����ك يف اإط����ار 
امل��ع��ي�����ش��ي��ة ب�شكل  ت��غ��ط��ي��ة ح��ي��ات��ه��م 
اجلوانب  مل��خ��ت��ل��ف  و���ش��ام��ل  ك���ام���ل 
الفرع  اأن  مو�شحة  ب��ه��م،  املحيطة 
 392 بدعم  �شهري  وب�شكل  يقوم 
�شحياً  م��ت��ع��ف��ف��ة  م���واط���ن���ة  اأ�����ش����رة 

وتاأثيثها  م��ن��ازل  و���ش��ي��ان��ة  وم���ادي���اً 
الإجتماعية  احل��ال��ة  بح�شب  ك���ًل 

واحلاجة ليد امل�شاعدة.
واأ�شارت اأمرية حممد �شاكر اإىل اأن 
التابع للفرع يت�شمن  العمل  فريق 
ال���ك���وادر املواطنة  وج���ود ع���دد م��ن 
اللواتي  ال��ن�����ش��ائ��ي  ال��ع��ن�����ش��ر  م���ن 
وكفاءة  وا����ش���ع���ة  ب���خ���ربة  ي��ت��م��ت��ع��ن 
العمل  بيئة  تعزيز  ُت�شهم يف  عملية 
كافة  واإجن���اح  واخل���ريي  التطوعي 
اخل��ط��ط وال��ربام��ج مب��ا ُي��ع��زز قيم 
ال��ت��ك��اف��ل وال����رتاح����م ب���ني خمتلف 
بروح  ال��ع��م��ل  وان  امل��ج��ت��م��ع،  ف��ئ��ات 
الفرع  م���ك���ن���ت  ال�����واح�����د  ال���ف���ري���ق 
الأ�شر  احتياجات  و���ش��د  تلبية  م��ن 
م�����ش��ت��وى عجمان  ع��ل��ى  امل���واط���ن���ة 
من  ُيعزز  وب�شكل  املناطق  مبختلف 
والجتماعي  الأُ���ش��ري  ا�شتقرارهم 
لُنكمل  ال��ك��رمي��ة  احل���ي���اة  ل��ت��وف��ري 
الواحدة  الوطنية  العمل  منظومة 
والتي جُت�شد روؤى واأهداف قيادتنا 
ال���وط���ن���ي���ة احل��ك��ي��م��ة ع���ل���ى اأر������س 
الإم��ارات يف وطن زايد اخلري بعام 

الت�شامح.

•• راأ�ص اخليمة. . الفجر 

اإ�شهاماً  تفعيلها  على  حتر�س  التي  املجتمعية  مبادراتها  اإط��ار  يف 
منها يف التوا�شل مع خمتلف �شرائح املجتمع والهيئات واملوؤ�ش�شات 
بالدولة ، وتعزيزاً ملد ج�شور التوا�شل معهم ، �شاركت اإدارة املرور 
العامة  القيادة  املركزية يف  للعمليات  العامة  ب��الإدارة  وال��دوري��ات 
املروري  والإع���لم  التوعية  بفريق  ممثلة  اخليمة  راأ���س  ل�شرطة 
امل��رور وال��دوري��ات يف توزيع ع��دداً من الهدايا الرم�شانية  وق�شم 
400 ه��دي��ة �شمن  اأك���ر ع��ن  على امل��ن��ازل وال��ب��ال��غ ع��دده��ا نحو 
خلل  “حياكم” من  بعنوان  دب��ي   2020 اأك�شبو  مكتب  م��ب��ادرة 

ب�شكل  املختارة  املنازل  خمتلف  على  �شندوق   20.200 توزيع 
ع�شوائي يف جميع اأنحاء الدولة ملدة ع�شرة اأيام تزامناً مع حلول 
�شهر رم�شان املبارك بهدف اإدخال البهجة وال�شرور على املجتمع 
، ومتا�شياً  الف�شيل  ال�شهر  بهذا  الروحانية  الأج��واء  وم�شاركتهم 

مع عام الت�شامح 2019 .
املكونني  امل��ب��ادرة  اأع�شاء  بتاأمني حركة  ال��دوري��ات  قامت     حيث 
واملرور  ال�شري  ح��رك��ة  وتنظيم   ، اجلن�شني  م��ن  �شخ�س   18 م��ن 
توزيع  يف  مهمتهم  لت�شهيل  ال�شكنية  الأح��ي��اء  نحو  وتوجيههم 
 2020 لإك�شبو  الإن�شاين  اجلانب  لإظهار   ، املنازل  على  الهدايا 
ب���اإب���راز اأه��م��ي��ة ال���رتاب���ط الج��ت��م��اع��ي وم���ث���ال ع��ل��ى اإح�����دى قيم 

دولة الإم��ارات يف ال�شيافة والكرم ، وقد لقت املبادرة ا�شتح�شان 
وت��رح��ي��ب اجل��م��ي��ع م��ع��ربي��ن ع��ن �شكرهم وت��ق��دي��ره��م ع��ل��ى هذه 
“ البيت  اللفتة الكرمية التي تت�شامن مع ال�شعب ويحقق مبداأ 
ب��ن �شلطان  امل��ق��دم ال�شيخ حممد  .    واأك���د  ال��ق��ادة  متوحد” م��ع 
�شرطة  حر�س  بالإنابة  وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارة  مدير  القا�شمي 
راأ�س اخليمة يف تنظيم وم�شاركة ملثل هذه املبادرات اخلريية والتي 
 ، املجتمع  ودوره��ا يف خدمة  لل�شرطة  الجتماعي  اجلانب  تعك�س 
اأف�شل  ل�شمان  املوؤ�ش�شات  لكافة  التوا�شل  ج�شور  مد  اإىل  م�شرياً 
بيئة من خلل تعزيز وتوثيق العلقات معهم وم�شاركة املجتمع 

حلظاتهم لإتاحة لهم الروح املعنوية العالية .

•• دبي-الفجر:

ووقاية  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ا���ش��ت�����ش��اف��ت 
م���وؤخ���راً يف م��ق��ره��ا بدبي،  امل��ج��ت��م��ع 
اأع���م���ال ور���ش��ة وط��ن��ي��ة ل��و���ش��ع اإطار 
ل��ل��دول��ة، ف��ي��م��ا يتعلق  ا���ش��رتات��ي��ج��ي 
ال�شحة،  على  امل��ن��اخ��ي  التغري  ب��اأث��ر 
مب�������ش���ارك���ة وا�����ش����ع����ة م�����ن اجل���ه���ات 
والهيئات  امل���ع���ن���ي���ة   وال����ق����ط����اع����ات 
املناخي  ال��ت��غ��ري  ووزارة  وال����دوائ����ر 
الدكتور  ���ش��ع��ادة  بح�شور  وال��ب��ي��ئ��ة. 
الوكيل  ال��رن��د  عبدالرحمن  ح�شني 
والعيادات  امل���راك���ز  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��اع��د 
املرزوقي  ندى  والدكتورة  ال�شحية، 
مدير اإدارة الطب الوقائي بالوزارة.

هذه  اأن  اإىل  ال��رن��د  ح�شني  د  واأ���ش��ار 
اجلهود  ل��ت��وح��ي��د  ت���ه���دف  ال���ور����ش���ة 
التزام  وت���وؤك���د  ال���دول���ة  امل��ب��ذول��ة يف 
ا�شرتاتيجي  اط����ار  ب��و���ش��ع  ال������وزارة 
وطني وخطة عمل باأهداف وا�شحة 
للحد من النتائج ال�شحية الناجمة 
عن التغري املناخي يف الدولة، موؤكداً 
ح��ر���س ال������وزارة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز كفاءة 
وزيادة  الوقائية  ال�شحية  ال��ربام��ج 
ال����ق����درة ع���ل���ى ال���ت���ك���ّي���ف م����ع امل���ن���اخ، 
ال�شحية  ال���ت���غ���رّيات  ع���ن  وال��ك�����ش��ف 

باملناخ  امل��ت�����ش��ل��ة  الأم���را����س  واأع���ب���اء 
ملقت�شياتها  وال���ش��ت��ج��اب��ة  ور���ش��ده��ا 

والتاأّهب ملواجهتها. 

ونقل  القلب  مر�صى  على  تاأثري 
العدوى

مو�شحاً اأن الآثار ال�شحية املرتبطة 
امل�شرتكة  ال���ك���رب���ون���ي���ة  ب���امل���ل���وث���ات 
اأمرا�س القلب  تظهر جلية يف حالة 
اجلهاز  واأمرا�س  الدموية  والأوعية 
التنف�شي، ف�شل عن الآثار ال�شحية 

ال���ن���اج���م���ة ع����ن ت���غ���ري امل�����ن�����اخ، مثل 
التغذية،  امل��ع��دي��ة، و���ش��وء  الأم��را���س 
والإجهاد احلراري الناجت عن ارتفاع 
درج���ات احل����رارة، وال���ذي ي���وؤدي اإىل 
التكاليف  وارت���ف���اع  الإن��ت��اج��ي��ة  ق��ل��ة 

ال�شحية. 
و�شلط ال�شوء على تداعيات التغيري 
حتديات  على  تنطوي  التي  املناخي 
القرن  ال��ع��امل��ي��ة يف  ل��ل�����ش��ح��ة  ك���ربى 
امل�شتويني  على  والع�شرين  احل���ادي 
ال��وط��ن��ي وال��ع��امل��ي، وت��ط��رح خماطر 

الوفاة  احتمال  من  ع��دي��دة،  �شحية 
ب�شبب درجات احلرارة الق�شوى اإىل 
التغرّي احلا�شل يف اأمناط الأمرا�س 
املعدية حيث توؤدي التغريات املناخية 
املتطلبات  على  هائلة  ت��اأث��ريات  اإىل 

الأ�شا�شية لل�شحة.

�صيا�صات ا�صتباقية لالإمارات
اأولت  اأن دول���ة الإم����ارات  اإىل  لف��ت��اً  
تاأثريه  و  امل���ن���اخ���ي  ال��ت��غ��ري  ق�����ش��ي��ة 
مبكراً، وتبنت  اهتماماً  ال�شحة  على 

ال�شيا�شات  م����ن  م��ه��م��ة  جم���م���وع���ة 
القت�شادي  التنويع  �شيا�شة  �شملت 
الأخ�شر،  القت�شاد  على  والرتكيز 
بالرتكيز  ال��ط��اق��ة  م�����ش��ادر  وت��ن��وي��ع 
 . والنظيفة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  على 
كما ق��ام��ت ال��دول��ة ب��اإط��لق اخلطة 
-2017 امل��ن��اخ��ي  للتغري  الوطنية 
طريق  خارطة  متثل  التي    2050
الوطنية  وامل��ب��ادرات  الأن�شطة  لدعم 
املناخ  حتديات  مواجهة  اإىل  الرامية 
لهذه  ال��ت�����ش��دي  اإدراج  خ����لل  م���ن 
الرئي�شة  الأه����داف  ك��اأح��د  ال��ظ��اه��رة 
لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة. 

التداعيات امل�صتقبلية
اأن  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��وق��ع��ات  وت�����ش��ري 
املبا�شرة  الأ����ش���رار  ت��ك��ال��ي��ف  ح��ج��م  
ع��ل��ى ال�����ش��ح��ة  ال��ن��اجت��ة ع��ن التغري 
 4-2 ب��ني  م��ا  اإىل  �شت�شل  امل��ن��اخ��ي 
 ،2030 مليارات �شنويا بحلول عام 
املناخ  تغري  يف�شي  اأن  املتوّقع  وم��ن 
 2030 ع������ام  ب����ني  م����ا  ال����ف����رتة  يف 
األ����ف   250 ن���ح���و  اإىل  و2050 
�شوء  من ج��راء  �شنوياً  اإ�شافية  وف��اة 
التغذية وامللريا والإ�شهال والإجهاد 

احلراري.

•• اإ�شالم اآباد-وام:

اأكد معايل اأ�شد قي�شر رئي�س الربملان الباك�شتاين اأن العلقات الباك�شتانية 
اأ�ش�س  على  ترتكز  املتطورة  الثنائية  للعلقات  منوذجا  متثل  الإماراتية   -
اإدراك متبادل بني قيادتي الدولتني على تعزيزها وتنميتها  ثابتة و هناك 

يف املجالت كافة.
واأعرب عن تقديره لدولة الإمارات وقيادتها احلكيمة على الدعم املتوا�شل 
وامل�شاعدات  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال��رع��اي��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  ل��دف��ع  ل��ب��لده 
تطوير  جانب  اإىل  وال�شحة  التعليم  قطاعي  دعم  على  املرتكزة  الإن�شانية 

البنية التحتية خا�شة يف املناطق النائية.
جاء ذلك خلل ا�شتقباله �شعادة حمد عبيد ابراهيم �شامل الزعابي �شفري 
يف  الوطنية  اجلمعية  مبقر  الإ�شلمية  باك�شتان  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة 

اإ�شلم اآباد.

واأكد �شفري الدولة خلل اللقاء اهتمام القيادة الر�شيدة يف دولة الإمارات 
على  تقوم  والتي  البلدين  جتمع  التي  التاريخية  الروابط  وتعزيز  بتوثيق 
وجهات  يف  والتطابق  املتبادلة  والثقة  الح��رتام  على  مبنية  را�شخة  اأ�ش�س 

النظر جتاه جممل الق�شايا الإقليمية والدولية.
اأن العلقات الثنائية بني البلدين منوذج مميز ومتطور يرتكز  واأ�شار اإىل 
عرب  خ�شو�شيتها  لها  م�شرتكة  واجتماعية  وثقافية  اأخ��وي��ة  رواب���ط  على 
اإىل  والثقافة  وال�شتثمار  والتجارة  القت�شاد  من  اآث��اره��ا  ومتتد  التاريخ 
التعاون املثمر والقوي يف جمالت الأمن والدفاع ..لفتا اإىل التزام الإمارات 
ذاته  الوقت  يف  وتعمل  باك�شتان  يف  والتنموية  الإن�شانية  م�شاريعها  بتنفيذ 

على تطويرها وا�شتدامتها.
اأهمية العمل على تبادل الوفود الربملانية والتجارية الذي من  اإىل  ولفت 
�شاأنه امل�شاهمة يف توطيد املزيد من العلقات الثنائية بني البلدين ودفعها 

اإىل م�شتويات اأف�شل.
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  الإم���ارات عملت، منذ عهد  اأن  واأ���ش��اف 
وزارة  واأعلنت  الت�شامح،  قيم  تر�شيخ  اأج��ل  من  ثابتة  بخطوات  نهيان،  اآل 
متخ�ش�شة يف الت�شامح، ما جعلها مثال يحتذى يف العامل يف جمال قبول 
�شتى بقاع  الب�شر من  الآخ��ر والتعاي�س معه، وباتت وجهة مف�شلة ملليني 
التي  والإن�شانية  اخلريية  امل�شاريع  اأن  اإىل  ال��دول��ة  �شفري  واأ���ش��ار  الأر����س. 

تنفذها ال�شفارة يف اإ�شلم اآباد بال�شراكة مع املوؤ�ش�شات اخلريية والإن�شانية 
الت�شامح،  روح  لن�شر  فر�شة  تعد  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  خ��لل  ال��دول��ة  يف 
واإظهار ال�شورة احلقيقية للعتدال واحرتام الآخر، فالت�شامح اأ�شا�س بناء 

املجتمعات وترابطها، ون�شر قيم ال�شلم والتعاي�س فيها.
الإماراتي  ال�شعبني  بني  جتمع  التي  الروابط  اإن  قي�شر  اأ�شد  معايل  وق��ال 
والباك�شتاين وطيدة وتاريخية، وكان املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
وبادله  باك�شتان  ل�شعب  قلبه  ثراه” يكن حبا خا�شا يف  اهلل  “طيب  نهيان، 
“رحمه اهلل” مبكانة  يتمتع  اليوم  اح���رتام، وحتى  بكل  احل��ب  ه��ذا  �شعبها 

كبرية وعميقة يف قلوب جميع الباك�شتانيني.
واأ�شاد بالزيارة الأخرية التي قام بها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ونتائجها 
اأثمرت عنها، وو�شفها بالتاريخية التي توؤكد مدى ترابط  الإيجابية التي 

قيادة و�شعبي البلدين .

••  راأ�ص اخليمة. . الفجر 

يف  مم��ث��ل��ة  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ط��ب��ق��ت 
اخليمة  راأ���س  ل�شرطة  العامة  القيادة 
الإلكرتونية  ال�شرطية  املراقبة  نظام 
م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة م���ن خلل 
الأول  اأم�������س  ي����وم  ����ش���در  ح��ك��م  اأول 
اخليمة  راأ�����س  حم��اك��م  م��ن  اخلمي�س 
املراقبة  ع��ل��ي��ه حت���ت  ب��و���ش��ع حم��ك��وم 
متهمني  حب�س  ومتديد  اللكرتونية 
ال�شرتاطات  ج��م��ي��ع  ا���ش��ت��ي��ف��اء  ب��ع��د 
احلثيثة  للجهود  تتويجا  القانونية، 
وال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر وال��ب��ن��اء ب��ني وزارة 
العامة  ب��ال��ق��ي��ادة  مم��ث��ل��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
ل�شرطة راأ�س اخليمة ودائرتي النيابة 

العامة واملحاكم بالإمارة.
ن�شو�س  تطبيق  ���ش��وء  يف  ه���ذا  ي��اأت��ي 
لقانون  الأخ������ري  ال��ت��ع��دي��ل  واح����ك����ام 
الإج������راءات اجل��زائ��ي��ة، ال���ذي يعك�س 
وتطبيقها  للدولة،  احل�شاري  الوجه 
الق�شائية  املمار�شات  واأف�شل  لأحدث 
�شاأنها  من  التي  والدولية،  الإقليمية 
احلفاظ على كرامة الإن�شان وحتقيق 

مقا�شد العقوبة يف ذات الوقت.

ال��ل��واء علي عبداهلل بن علوان  واأك���د  
النعيمي قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة 
ياأتي  الإلكرتونية  املراقبة  تطبيق  ان 
حت����ت م��ن��ظ��وم��ة الأم�������ن وال���ع���دال���ة، 
رائد  وا�شرتاتيجي  وطني  وكم�شروع 
الهدف منه مراعاة اجلانب الن�شاين 
وتعزيز  املجتمع  و�شعادة  ثقة  وك�شب 
واملحافظة  الأ���ش��ري  التلحم  اأوا���ش��ر 
يعي�س  من  لكل  العامة  ال�شكينة  على 
اأر�����س دول����ة الإم�������ارات، م�شيدا  ع��ل��ى 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واهتمام  بدعم 
�شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم اإمارة راأ�س اخليمة لهذا 
املبا�شر  والإ���ش��راف  الوطني،  امل�شروع 
�شيف  ال�شيخ  �شمو  ال��ف��ري��ق  قبل  م��ن 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال�����وزراء وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة م��ن��ذ بداية 
اأر�س  ع��ل��ى  تطبيقه  وح��ت��ى  امل�����ش��روع 
ال����واق����ع، مم���ا ���ش��اه��م يف اإجن�����اح هذه 
عن  وعرب  بالإمارة،  الرائدة  التجربة 

�شعود  بن  حممد  ال�شيخ  ل�شمو  �شكره 
القا�شمي ويل عهد اإمارة راأ�س اخليمة 
التي  امل�شتمره  ومتابعته  لتوجيهاته 
عمليا من  امل�����ش��روع  �شاهمت يف جن��اح 
ب��ني وزارة  امل�����ش��رتك   التن�شيق  خ��لل 
باإمارة  الق�شائية  واجلهات  الداخلية 

راأ�س اخليمة.

�صخ�صية العقوبة..
وم����ن ج��ان��ب��ه اأك�����د  امل�����ش��ت�����ش��ار ح�شن 

جمل�س  واأم��ني  العام  النائب  حميمد 
اأن تطبيق  اخل��ي��م��ة،  ب��راأ���س  ال��ق�����ش��اء 
امل���راق���ب���ة الل��ك��رتون��ي��ة ح��ظ��ي بدعم 
كبري من �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
ب���ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي -ح��ف��ظ��ه اهلل- 
التدبري  هذا  تطبيق  باأثر  منه  اإمياناً 
على �شون الأ�شرة وحمايتها. واأ�شاف 
امل��ب��ادرة ج��اء مبتابعة  اأن تطبيق ه��ذه 
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  م��ن  مبا�شرة 
رئي�س  ال��ع��ه��د  ال��ق��ا���ش��م��ي ويل  ���ش��ع��ود 
بت�شخري  اأم��ر  ال��ذي  الق�شاء  جمل�س 
كافة الإمكانات ل�شمان جناح تطبيق 
م�شيدا   ، اللكرتونية  املراقبة  تدبري 
ال�شرتاتيجية  ب��ال�����ش��راك��ة  ب��ن��ج��اح 
الداخلية.   وزارة  مع  الكبري  والتعاون 
املراقبة  ت��ط��ب��ي��ق  اأن  حم��ي��م��د  واأك������د 
للدولة  نوعية  نقلة  يعد  اللكرتونية 
كونه  والق�شاء  الت�شريعي  امل��ج��ال  يف 
�شخ�شية  م�����ب�����داأ  حت���ق���ي���ق  ي�������ش���م���ن 
العقوبة دون اأن يتعدى اأثرها لأ�شرته 
املحكوم  او  املتهم  ملنحه  وذوي��ه ف�شل 
املجتمع  حل�شن  ال��ع��ودة  فر�شة  عليه 

كعن�شر فعال.
 

اأرقى التدابري ..
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال امل�����ش��ت�����ش��ار  اأحمد 
حممد اخلاطري رئي�س دائرة املحاكم 
بتدبري  احل��ك��م  اإن  اخل��ي��م��ة  راأ������س  يف 
امل���راق���ب���ة الل���ك���رتون���ي���ة ي��ع��ت��رب من 
الق�شاء  عرفها  ال��ذي  التدابري  اأرق��ى 
عديدة  حم��ا���ش��ن  وي��ج��م��ع  احل���دي���ث 
املتهم  ال����لزم م��ن ردع  ال��ق��در  حت��ق��ق 
وي�شاهم اإ�شلح منحريف ال�شلوك دون 
اآثار �شلبية مادية اأو اجتماعية تنعك�س 
ع��ل��ى م��ن ي��ع��ول��ه��م امل��ت��ه��م ف�����ش��ًل عن 
امل�شرع  ي�شع  احل��دي��ث  ال��ت��دب��ري  ك��ون 
املتقدمة  ال��دول  م�شاف  يف  والق�شاء 

ح�شارياً.

اأ�شاد قائد عام �شرطة  اأخ��رى  من جه 
راأ�س اخليمة مب�شتوى التعاون القائم 
مع كل من دائرة حماكم راأ�س اخليمة 
ال��ذي متخ�س  العامة  النيابة  ودائ��رة 
الإلكرتونية  املراقبة  تفعيل  ب��دء  عن 
على  اإم���ارة  ك��اأول  واملوقوفني  للنزلء 

م�شتوى الدولة .
ال�شرطية  الرقابة  تد�شني  اأن  واأو�شح 
ونزلء  امل��وق��وف��ني  على  الإل��ك��رتون��ي��ة 
والإ�شلحية  ال��ع��ق��اب��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ع���ام ال��ت�����ش��ام��ح يعك�س 
لقيادتنا  احلانية  الإن�شانية  النظرة 
ت�شع  ال���ت���ي  ال���ر����ش���ي���دة  وح���ك���وم���ت���ن���ا 
ك���رام���ة وح���ق���وق الإن�������ش���ان ع��ل��ى �شلم 

اأولوياتها وت�شعى دائما لت�شخري كافة 
الإمكانيات املادية واخلربات الب�شرية 
ل��لرت��ق��اء مب�����ش��ت��وي��ات اخل���دم���ة. كما 
عرب عن فخره بالدور الفعال لوزارة 
ت��ب��ن��ي مثل  وت��ف��وق��ه��ا يف  ال���داخ���ل���ي���ة 
والبتكارية،  الإب��داع��ي��ة  احللول  ه��ذه 
وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ع��ل��ى اأر������س ال���واق���ع بكل 
ك��ف��اءة وف��اع��ل��ي��ة وم���ن خ���لل �شرطة 
راأ�س اخليمة كاأول قيادة على م�شتوى 
التطبيق  ع��م��ل��ي��ة  يف  ت����ب����داأ  ال����دول����ة 
بعد  الإل��ك��رتون��ي��ة  للمراقبة  الفعلي 
التعديلت  واأح��ك��ام  ن�شو�س  �شريان 
الأخرية لقانون الإج��راءات اجلزائية 
ال�شرطية  امل��راق��ب��ة  ب��ن��ظ��ام  اخل��ا���ش��ة 

رئي�س الربملان الباك�شتاين ي�شتقبل �شفري الدولة

حتت مبادرة »حياكم « اك�صبو 2020 دبي

التوعية املروري والدوريات يوزعان الهدايا الرم�شانية منزليا

وزارة ال�شحة ت�شت�شيف ور�شة وطنية حول اأثر التغري املناخي على ال�شحة

�شرطة راأ�س اخليمة تطبق  املراقبة ال�شرطية اللكرتونية 

�صمن م�صروع ك�صوة العيد

بيت اخلري فرع عجمان ُيخ�ش�س 110 األف درهم لإ�شعاد 
الأ�شر املتعففة وعدد من نزلء املوؤ�ش�شة العقابية

اإعــــالن 
 ليكن معلوما لدى اجلميع ان ال�شم التجاري 
ل�شركتنا هو امل�شرق للعقارات فرنجو من لديه 
اعرتا�س اعلمنا  خلل 15 يوم من تاريخ 

العلن يف مقرنا الكائن يف ال�شارقة القا�شمية 
برج عمران مكتب رقم 605

ف��ق��د امل���دع���و / ن��ق��ي��ب اهلل 
افغان�شتان     ، اك���رب  ���ش��خ��ى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )O1672253( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0509882025

فقدان جواز �شفر
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العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/997   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- توبي نيكول�س روبرت�س جمهول حمل القامة مبا 
التنفيذ/امل�شت�شفى الأمريكي - دبي )فرع من حممد وعبيد  ان طالب 
املل ( �س ذ م م - وميثله / طلل حممد ح�شن التميمي  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )49292.20(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/1717  تنفيذ جتاري  
م م  جمهول حمل  ذ  البناء - �س  املنفذ �شده/1-طنب ملقاولت  اىل 
الرخام وميثله  لتجارة  ال�شرق  التنفيذ/�شحر  ان طالب  القامة مبا 
/ خالد خليفة حممد �شيف حثبور قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )230503.056( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/1573   تنفيذ جتاري  
م  جمهول  م  ذ  �س   - البناء  ملقاولت  ديفيلوبرز  املنفذ �شده/1-  اىل 
م  م  ذ   - لتجارة احلديد  التنفيذ/النمر  ان طالب  القامة مبا  حمل 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  امل�شلم   وميثله / حممد حمد م�شعود علي 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)285094.12( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/1567   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- اميلني واردي مارتينيز جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/دار التمويل - �س م ع وميثله / �شيخه حممد 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  امل��ح��رزي   علي  �شيف 
درهم  وق��دره )135087.17(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعله 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/1617   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ ���ش��ده/1- ���ش��ادي احمد اب��راه��ي��م اب��و ه��وا���س  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة الروابي لللبان - �س ذ م م وميثله 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  ابراهيم اجلرمن   اإ�شماعيل  علي   /
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )166842.21( درهم 
بالت�شامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/1799   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- جلوبريز انرتتاينمنت�س  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بينكى رامي�س جاجريا وميثله/مرمي احمد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  �شامل م�شلم املحرمي  قد 
اع��له وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )39822( دره��م اىل 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/712  تنفيذ عمايل 
املنفذ �شده/1- �شوبر غالريي لل�شحن - �س ذ م م  جمهول حمل  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شرافت �شلطاين حممد عبداهلل   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )14160( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
اىل مبلغ 1205 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4217  تنفيذ عمايل 
�شابقا  م  م  ذ  ���س   - الفنية  للخدمات  جيت  ل��ي��ون  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
وحاليا احمد بخ�س للخدمات الفنية - �س ذ م م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ ممتاز علي ريا�س احمد قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10725( 
 951 مبلغ  اىل  بال�شافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/694 جتاري كلي 
م �س جمهول حمل  د  م   - 1- نامييك�س برتوليوم  املدعي عليه /  اىل 
الدعوى  اأق����ام عليك  ق��د  امل��دع��ي/ عظمت حم��م��ود   ان  الق��ام��ة مب��ا 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  ال�شركة  وت�شفية  بحل  املطالبة  ومو�شوعها 
ال��ث��لث��اء املوافق  ي��وم  امل��ح��ام��اة.  وح���ددت لها جل�شة  ات��ع��اب  وم��ق��اب��ل 
2019/6/11 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى  2019/1853 جتاري جزئي                    

اىل امل��دع��ي عليه / 1-داف��ي��د ب��ات��ري��ك لم���ب  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املحرزي    علي  �شيف  حممد  �شيخه   / وميثله  ع  م  ���س   - التمويل  دار  امل��دع��ي/ 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)175.718.98 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  15% وفقا 
لك�شف احل�شاب املرفق وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء  
املوافق  2019/5/28  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1135  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه/1-يامنة لكروين  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اب��وال��ك��ا���س  ح�شن  حممد  ح�شن 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن باداء مبلغ وقدره )354.282.58 
درهم( مع الفائدة القانونية مع الزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2019/5/23  
ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/3757  عمايل جزئي              

م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - املن�شاآت  اإدارة  غوتا خلدمات  عليه/1-  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/بوبودو �شاتورانقا ويجيناياكا جاما ارا�ش�شيجي قد اأقام 
 217964( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )22000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف ورقم ال�شكوى 
املوافق  اخلمي�س  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB193155642AE(
2019/6/11 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

 يف  الدعوى 2019/522 جتاري كلي                      
م م( وميثلها قانونا  ذ  الفنية )�س  املدعي عليه/ 1-اإك�شبيديت للخدمات           اىل 
ال�شيد/راو �شبورعلي خان راو ، 2- �شريتيفايد لإدارة العقارات ملالكها احمد �شعيد �شامل عو�س 
راو  على  �شم�شمري   -4  ، م(  م  ذ  )���س  وامل��راف��ق  املن�شاآت  لإدارة  اي�شت  ميدل  برونتو   -3  ، الكعبي 
�شم�شماد على خان ب�شخ�شه وب�شفته مدير �شركة برونتو ميدل لإدارة املن�شات واملرافق )�س ذ م 
م( ، 5- ايديل كون�شبت لإدارة املن�شاأت - �س ذ م م ، 6- �شريتي�س خلدمات احلرا�شة - �س ذ م م ، 7- 
بلت فورمز للتجارة العامة - �س ذ م م ، 8- يونايتد للأملنيوم والهند�شة - �س ذ م م ، 9- انرتفيت 
انترييرز - �س ذ م م ، 10- ذا لوندرى زون للتنظيف على البخار - �س ذ م م ، 11- �شنتو�س كومار 
للخدمات الفنية - �س ذ م م ، 12- بران فودز - �س ذ م م ، 13- تالنتد للخدمات الفنية - �س ذ م م 
، 14- كوندور فورمورك ال�شقالت - �س ذ م م ، 15- �شيتى اك�شي�س - �س ذ م م ، 16- على بن علي 
للمقاولت - ذ م م ، 17- مطعم زمزم - فرع ، 18- دكتربو للحدادة - �س ذ م م ، جمهويل حمل 
القامة  مبا ان املدعي/ الدار العربية للمقاولت - �س ذ م م وميثله / �شعيد حممد عبداهلل �شامل 
ال�شايغ الغافري  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  والت�شامم  مببلغ وقدره )1670533.53 درهم( 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة   وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء  
املوافق 2019/5/21 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1278 جتاري كلي 

                              اىل املحكوم عليهم/1- هاريت لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م - �شابقا ال�شم حاليا هاريت 
للتجارة العامة - �س ذ م م 2-كي�شرو وال بانكاج كومار برافني �شاندرا - ب�شفته كفيل �شخ�شيا 3- �شركة 
هاريت للتجارة العامة )م م ح راأ�س اخليمة( ب�شفتها كفيل 4- �شركة ريلتبل انرتنا�شيونال لتجارة )�س ذ م 
م ( 5- �شركة املرحبة للتجارة العامة - �س م ح راأ�س اخليمة 6- �شركة اللوؤلوؤ ال�شود للتجارة العامة )�س ذ م 

م( 7- مطعم براتا كنج - جمهويل حمل القامة
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/2/11 يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/ امل�شرف 

العربي لل�شتثمار والتجارة اخلارجية )امل�شرف( 2 فرع دبي 
اأول : بالزام املدعي عليهم الأوىل والثاين والثالث بالت�شامن بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ )5.424.265( 
خم�شة مليني واربعمائة واربعة وع�شرون الف ومائتان وخم�شة و�شتون درهم( والفائدة بواقع 9% �شنويا 

من تاريخ 2018/6/4 وحتى متام ال�شداد. 
ثانيا : بالزام املدعي عليها الوىل واملدعي عليها الرابعة بالت�شامن بان يوؤدوا للبنك املدعي مببلغ 270.000 
درهم قيمة ال�شيكات املظهرة من جملة املبلغ املحكوم به بالبند الأول ف�شل عن فائدة 9% من تاريخ اليوم 

التايل لقيد الدعوى وحتى متام ال�شداد. 
مببلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدوا  ب��ان  بالت�شامن  اخلام�شة  عليها  واملدعي  الوىل  عليهما  املدعي  بالزام   : ثالثا 
1.052.481 درهم قيمة ال�شيكات املظهرة من جملة املبلغ املحكوم به بالبند الأول ف�شل عن فائدة 9% من 

تاريخ اليوم التايل لقيد الدعوى الدعوى وحتى متام ال�شداد 
مببلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدوا  بان  بالت�شامن  ال�شاد�شة  عليها  واملدعي  الأوىل  عليهما  املدعي  بالزام   : رابعا  

980.423 درهم قيمة ال�شيكات 
حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن 

�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 12634 بتاريخ 2019/5/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3481  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-امل�شتقبل ل�شيانة املباين �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد �شريف خليفة احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11250 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ 
 MB185540573AE:2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى(
�س   09.30 ال�����ش��اع��ة   2019/5/22 امل��واف��ق  الرب���ع���اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام 

على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/260  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/1- زميل ح�شنني �شودري جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املذكورة  الدعوى  يف    2019/3/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
بالزام  خا�شة(  )م�شاهمة  للتمويل  ال�شلمي  امل�شرق  ل�شالح/�شركة  اع��له 
املدعي عليه ان ي�شدد لل�شركة املدعية مبلغا وقدره )168.718( درهم والزمت 
املدعي عليه بامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة 
احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل  هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/4403  جتاري جزئي
بان  نعلنكم  نارجوترا جمهول حمل القامة  اومت كمار  املحكوم عليه/1-  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف    2019/4/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
اعله ل�شالح/بنك امل�شرق �شركة م�شاهمة عامة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعي مبلغ )196.347.00( درهم والفائدة بواقع 9% �شنويا على ذلك املبلغ 
وخم�شمائة  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزمته  ال�شداد  وحتى   2018/11/22 من 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �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 12634 بتاريخ 2019/5/18   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/3426  مدين جزئي
اىل املدعي عليه/1- بدور حممد ها�شم جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/القرق 
بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  قانونيون  وم�شت�شارون  حمامون  واملطرو�شي 
واملطرو�شي  ل�شالح/القرق  اع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2019/3/6 بتاريخ  املنعقدة 
حمامون وم�شت�شارون قانونيون بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )90000( 
الق�شائية وحتى متام  املطالبة  تاريخ  �شنويا من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم 
درهم  وخم�شمائة  امل�شاريف  والزمتها  به  املق�شي  املبلغ  ا�شل  تتجاوز  ال  على  ال�شداد 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �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 12634 بتاريخ 2019/5/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1435  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جمموعة 54 اي�شت جلوبال لل�شتثمارات ذ.م.م 2- �شركة رونداب 
وورلد �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/رفيعة عبداهلل حممد �شعيد املل 
عن نف�شها وب�شفتها �شريكة ب�شركة راونداب وورلد �س.ذ.م.م وميثله:حممود ح�شني 
�شركة/ وت�شفية  بحل  احلكم  ا�شدار  مو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احمد  علي 

ال�شركات  ال��دور يف ج��دول ت�شفية  ����س.ذ.م.م ون��دب امل�شفي �شاحب  راون���داب وورل��د 
م�شفيا لها الزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شاريف.وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة ���س  ال�����ش��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2019/5/21 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/407  جتاري كلي
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  ������س.ذ.م.م  امل��ب��اين  ل�شيانة  1-ان���رتاك���ت   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ابراهيم  ا�شماعيل  وميثله:علي  �����س.ذ.م.م  اي�شت  ميدل  ج��ي  اي  امل��دع��ي/ا���س  ان  مب��ا 
اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى مو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )1112713.57(
بالنفاذ املعجل بل كفالة.وحددت لها  التام و�شمول احلكم  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى 
جل�شة يوم الثنني املوافق:2019/5/27 ال�شاعة:09:30 �س بالقاعة:ch2.E.22  لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/308  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شيفيل ارك فيت اوت للخدمات الفنية �س.ذ.م.م )�شابقا( �شيفيل 
املدعي/�شركة  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  )حاليا(  ����س.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  ارك 
اأقام  كازا�شاموزى انرتيورز ���س.ذ.م.م وميثله:ب�شار عبداهلل علي ابراهيم امل�شايبة قد 
عليك الدعوى مو�شوعها الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )170.000( درهم مع 
الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�شائية والر�شوم وامل�شاريف.وحددت 
  ch1.C.13:لها جل�شة يوم الثنني املوافق:2019/5/20 ال�شاعة:09:30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ، علما بان مت احالة الدعوى 

من حمكمة ال�شتئناف اىل املحكمة اول درجة .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/938  مدين جزئي

حممود  �شيد  علي  غامن  �شيد   -2 �شرينا  كامبا  اأيك�شينيا  1-ماريا   / عليه  املدعي  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  ����س.ذ.م.م  الوطني  املدعي/املتجر  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  علي 
والت�شامم  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  مو�شوعها  ال��دع��وى 
مببلغ وقدره )559.499( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.وحددت لها 
  ch2.D.18:بالقاعة �س  ال�شاعة:09:30  املوافق:2019/5/23  اخلمي�س  يوم  جل�شة 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1445  جتاري جزئي
ب�شفته  عنيزان  علي  يو�شف   -2 ����س.ذ.م.م  للتجارة  ال�شام  1-�شماء   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  الوىل  عليها  املدعي  لل�شركة  مت�شامن  كفيل 

عليك  اأق��ام  قد  ال�شام�شي  جابر  �شليمان  حمد  وميثله:نا�شر  ����س.م.ع  الهلل  م�شرف 
درهم   )47291.08( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  مو�شوعها  ال��دع��وى 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
ب��ل ك��ف��ال��ة.وح��ددت لها جل�شة ي��وم الرب��ع��اء امل����واف����ق:2019/5/29 ال�����ش��اع��ة:09:30 �س 
بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12634 بتاريخ 2019/5/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/131  عقاري جزئي

)�شركة  ال�شلمي  دب��ي  املدعي/بنك  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ت��او  �شيه  تينج  1-لي�شلى   / عليه  املدعي  اىل 
م�شاهمة عامة( وميثله:نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي قد اأقام عليك الدعوى مو�شوعها احلكم بف�شخ اتفاقية 
الجارة املنتهية بالتملك املوؤرخة يف 30 اكتوبر 2013 املربمة بني املدعي واملدعي عليها عن متويل العقار الكائن يف 
امارة دبي يف منطقة جبل علي - قطعة ار�س رقم 4857 - ا�شم العقار دي�شكفري جاردن 2 رقم البناية 1 2 ا�شم البناية 
لهذه  ا�شارة  اي  ل�شطب  بدبي  والم��لك  الرا�شي  دائ��رة  208 وخماطبة  الوحدة  رقم   -2 الطابق   MOG190
التفاقية موذوع الدعوى من �شهادة امللكية اخلا�شة بالعقار مو�شوع التفاقية املطلوب ف�شخها - ثالثا:الزام املدعي 
عليها باداء مبلغ وقدره )31.800( درهم وهو القيمة اليجارية للعقار من تاريخ التوقف عن �شداد الق�شاط حتى 
تاريخ رفع الدعوى وكذلك �شداد اية قيمة ايجارية او ر�شوم مرتتبة على الوحدة كر�شوم اخلدمة ور�شوم ا�شتهلك 
الكهرباء واملياه او اية ر�شوم اخرى تكون م�شتحقة على الوحدة حتى تاريخ الخلء الفعلي - رابعا:الزام املدعي 
عليه بكافه الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبل كفالة.وحددت لها جل�شة 
يوم اخلمي�س املوافق:2019/5/23 ال�شاعة:09:30 �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 بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• دبي – الفجر:

 نظمت جمارك دبي ملتقى ال�شحور 
على  الأول  ال��ن�����ش��ائ��ي  ال��رم�����ش��اين 
دبي،  يف  احلكومية  الدوائر  م�شتوى 
الدوائر  موظفات  من  عدد  بح�شور 
احلكومية يف الإمارة، وذلك يف قاعة 

امللتقى مبركز دبي التجاري العاملي.
الرم�شاين  ال�����ش��ح��ور  تنظيم  وج���اء 
اللجنة  من  مببادرة  الأول  الن�شائي 
الن�شائية يف جمارك دبي كاأول جتمع 
مل���وظ���ف���ات ال�����دوائ�����ر احل���ك���وم���ي���ة يف 
ال��ود والتوا�شل  اإم��ارة دبي لبث روح 
املوظفات  ب��ني  الإي��ج��اب��ي  وال��ت��ف��اع��ل 
رم�شان  ���ش��ه��ر  يف  واح�������دة  ك���اأ����ش���رة 

املبارك.
مللتقى  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ب���رن���ام���ج  ���ش��م��ل 
الن�شائي  ال���رم�������ش���اين  ال�������ش���ح���ور 
الع�شاء  �شلتي  اأداء  للدائرة  الأول 
حما�شرة  واإق������ام������ة  وال�������رتاوي�������ح، 
كانت  الأوىل  جزئيني  اإىل  انق�شمت 
الإماراتي  البيت  “مقومات  بعنوان 
الدينية”  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن  ال�����ش��ع��ي��د 
الرحمن  عبد  ال�شيخ  ف�شيلة  قدمها 
عبد اهلل املل اأخ�شائي رئي�شي وعظ 
الإ�شلمية  ال�شوؤون  بدائرة  واإر���ش��اد 

فيها  تناول  بدبي،  اخل��ريي  والعمل 
“ح�شن  اأه��م��ه��ا  امل���ح���اور  م���ن  ع�����دداً 
ال�شعيد،  ال��ب��ي��ت  اأ���ش�����س  الخ���ت���ي���ار، 
والت�شحية،  التنازل  الأب��ن��اء،  �شلح 
امل�شوؤوليات  واأخ���رياً  والرحمة  امل��ودة 

وتوزيع الأدوار بني اأفراد الأ�شرة« 
 ف���ي���م���ا ����ش���ه���د اجل�������زء ال�����ث�����اين من 
املحا�شرة “مقومات البيت الإماراتي 
الأ�شرية”  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن  ال�����ش��ع��ي��د 
قدمها عبد العزيز حممد احلمادي 

هيئة  الأ���ش��ري  التلحم  اإدارة  مدير 
تنمية املجتمع، واحلديث عن الكفاءة 
م����ن خلل  الأ������ش�����رة  وال����ت����واف����ق يف 
التوا�شل  م���ع  وال����ت����وازن  الع���ت���دال 
الأ�شري واحلوار مع الأبناء، وكيفية 
الأ�شرية  امل�����ش��ك��لت  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
الق�ش�س  م����ن  من������اذج  ع���ر����س  م����ع 
الأ���ش��ري��ة م��ن واق���ع ال��ع��م��ل، ك��م��ا مت 
اإقامة  الرتفيهية  ال��ف��ق��رات  �شملت 
ملوظفات  املوجهة  املتنوعة  امل�شابقات 

ال�����دوائ�����ر احل���ك���وم���ي���ة، م����ن خلل 
لغز  منها  خمتلفة  وم�شابقات  األعاب 
اأعرف من  الكنز، وفقرة  البحث عن 
خلل  م��ن  و�شتكون  ال�شخ�شية  ه��ي 
م�شهورة  �شخ�شيات  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات 
املُ��دن وع��دد من  اإىل لعبة  بالإ�شافة 

الألعاب املختلفة. 
ال�شام�شي  خ��ل��ي��ف��ة  م�����رمي  وق����ال����ت 
جمارك  يف  الن�شائية  اللجنة  رئي�شة 
دبي: يعد ملتقى ال�شحور الرم�شاين 

الن�شائي الأول جتربة مميزة لتغيري 
اأجواء العمل يف هذا ال�شهر الف�شيل، 
ال�شامية  واملعاين  القيم  اإىل  م�شريًة 
التي يتميز بها �شهر رم�شان املبارك 
حيث تنفيذ مبادرات اإن�شانية وخريية 
بني  وال��رتاح��م  التكاتف  اإىل  تهدف 
ك��اف��ة ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع، وق���د �شربت 
الإمارات اأروع الأمثلة يف عمل اخلري 
داخل  م��ب��ادرات  خ��لل  م��ن  وتنفيذه 

وخارج الدولة.

 واأ�شارت اإىل دور جمارك دبي يف زيادة 
الوعي والإدراك العام بقيم امل�شوؤولية 
واأهمية  ومب��ف��ه��وم��ه��ا،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ال�شراكة التنموية امل�شتدامة والعمل 
واجلهات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع  امل�����ش��رتك 
احلكومية واخلا�شة لإ�شعاد املجتمع 
ن�شر  واخلارجي من خلل  الداخلي 
فيها،  وامل�����ش��ارك��ة  الإي���ج���اب���ي���ة،  روح 
م�شرياً اإىل اأهمية تعزيز دور املراأة يف 
واملبادرات  والربامج  اخلطط  تنفيذ 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا يف زي����ادة 
الوعي املجتمعي.

بال�شكر والتقدير ملوظفات  وتقدمت 
دعوة  لتلبيتهم  احلكومية  ال��دوائ��ر 
وح�شورهن  ال��رم�����ش��اين،  ال�����ش��ح��ور 

لهذه الأم�شية الطيبة.
الرم�شاين  ال�شحور  و�شاحب  ه��ذا   
بجمع  احل�����ش��ور  م�شاهمة  الن�شائي 
العيد  ل���ك�������ش���وة  ن���ق���دي���ة  ت�����ربع�����ات 
“ح�شالة  مبادرة  للأيتام من خلل 

اإىل  ري��ع��ه��ا  ت��ذه��ب  وال��ت��ي  الأيتام” 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��لل  جمعية 
ف�����رع دب������ي، ك���م���ا مت اأي�������ش���ا اإط�����لق 
امل�شتعملة  ب��امل��لب�����س  ال��ت��ربع  حملة 
ال�����ش��احل��ة ل��ل���ش��ت��ع��م��ال وذل����ك من 
لهيئة  تابعة  �شناديق  توفري  خ��لل 
الأعمال اخلريية يف دبي، حيث �شيتم 
و�شع ال�شناديق يف مقر جمارك دبي 
الرئي�شي ودعوة املوظفني للم�شاهمة 

يف احلملة.

•• العني-الفجر:

نظمت جمعية اأ�شدقاء البيئة م�شاء 
اأهل  فعالية  الأول  اأم�س  اخلمي�س  
ال�شرطة  �شباط  ن���ادي  يف  رم�شان 
- ال��ع��ني و ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ب��رع��اي��ة و 
���ش��امل بن  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ح�����ش��ور 
املجل�س  ع�����ش��و  ال���ع���ام���ري  رك���ا����س 

الحتادي الوطني ال�شابق .
�شهدت الفعالية اإقامة جمموعة من 
�شارك فيها  التي  املتنوعة  الأن�شطة 
اأف��راد املجتمع  جمموعة كبرية من 

الذي  البيئي اخل��ريي  ال��ب��ازار  مثل 
و  عندنا  �شحورك  �شعار  حتت  اأقيم 

اأقيم باإ�شراف تريز بريوتي.
اإب��راه��ي��م علي رئي�س  ال��دك��ت��ور  اأك���د 
جمل�س اإدارة جمعية اأ�شدقاء البيئة 
اأن اجلمعية حتر�س با�شتمرار على 
م�����ش��ارك��ة ك��اف��ة اأف������راد امل��ج��ت��م��ع يف 
ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��ن��وع��ة و ال��ت��ي تعمل 

على احلفاظ على البيئة.
اأ�شارت رو�شة حممد مدير فعاليات 
العني و ع�شو جمل�س اإدارة اجلمعية 
مل�شاركة  ف��ر���ش��ة  رم�����ش��ان  �شهر  اأن 

اجلميع يف تعزيز ثقافة الت�شامح.
اأمي����ن ال��ن��ق��ي��ب من�شق  اأك����د  ب��ي��ن��م��ا 
اجلمعية  ح���ر����س  ع��ل��ى  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
البيئة  ت��ع��زز  فعاليات  ت��ق��دمي  على 
العتماد  و  امل��ج��ت��م��ع  يف  ال��ن��ف�����ش��ي��ة 
طلب  �شريحة  على  اأ�شا�شي  ب�شكل 
احلفل  فقدم  اجلامعات  و  امل��دار���س 
مدر�شة  م��ن  جمعة  نا�شر  الطالب 
اأي�شا  ����ش���ارك���ت  ال���ت���ي  و  ال���ده���م���اء 
يف ال��ت��ن��ظ��ي��م و ت��ق��دمي ف��ع��ال��ي��ات و 
الهوية  روح  تعزز  تراثية  م�شابقات 
ال��وط��ن��ي��ة ق��دم��ه��ا الأ����ش���ت���اذ خالد 

ال���ط���ال���ب حممد  ق�����دم  و  ال��ك��ع��ب��ي 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال���ق���راآن ال��ك��رمي كما 
دينية  اأن�شودة  نعمة  مدر�شة  قدمت 
و  احل��رب��ي  م��رية  الطالبة  قدمتها 
الأ����ش���ت���اذة جن����لء حم��م��د ث���م قدم 
جمموعة  الكعبي  م�شطفي  الفنان 
قدم  كذلك  و  البيئة  امل�شابقات  من 
فعالية  عبدالبديع  حممد  الأ�شتاذ 
الأن�شطة  م��ن  و غ��ريه��ا  احل��ك��وات��ي 

املمتعة .
الأن�شطة  م����ع  الأط�����ف�����ال  ت���ف���اع���ل 
الر�شم على  املقدمة للأطفال مثل 

الوجوه و الر�شم .
اأق��ي��م م��ع��ر���س ال�����ش��ور البيئة  ك��م��ا 
امل�شاركة يف م�شابقة جمعية اأ�شدقاء 
و  ال��ف��وت��وغ��رايف  للت�شوير  ال��ب��ي��ئ��ة 
فيها  الفائزين  تكرمي  �شيقام  التي 
الكرمي  القراآن  مل�شابقات  بالإ�شافة 
و ال�شباحة و فوازير رم�شان خلل 
�شتنظمه  ال��ذي  الرم�شاين  امللتقى 
اجلمعية يوم اجلمعة القادم برعاية 
و ح�شور ال�شيخ الدكتور حممد بن 

م�شلم بن حم العامري.
فريق  احل���ف���ل  ت��ن��ظ��ي��م  يف  �����ش����ارك 

كبرية  جمموعة  و  الأحمر  الهلل 
م���ن امل��ت��ط��وع��ني ك��م��ا ���ش��ه��د احلفل 
تكرمي فريق التنظيم املتميز فمهم 

الأ�شتاذ  و  النعيم  ���ش��ال��ح  الأ���ش��ت��اذ 
اإي��ه��اب رف��ع��ت و ال��دك��ت��ورة هبة اهلل 
حم���م���د ع���ب���دال���ف���ت���اح و الأ�����ش����ت����اذة 

تنظيم  فريق  و  قر�شيفي  مي�شون 
جورج  املبتكر  و  ال��ده��م��اء  م��در���ش��ة 

عبداهلل.

قدمتها الكاتبة والر�صامة عليا ال�صام�صي والدكتورة مار�صيال تريي�صو
»الإماراتي لكتب اليافعني« ينظم جل�شات قرائية وور�س عمل فنية لأطفال تورينو 

•• تورينو-الفجر:

�شمن م�شاركته يف معر�س تورينو الدويل للكتاب، الذي يحتفي بال�شارقة، 
احلالية،  دورت��ه  على  �شرف  �شيف   ،2019 للعام  للكتاب  العاملية  العا�شمة 
نظم املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني، وبالتعاون مع نظريه الإيطايل، زيارة 
خا�شة ملدر�شة De Amicis البتدائية يف املدينة، قدم من خللها جل�شة 
قراءة ق�ش�شية وور�شة فنية باللغتني العربية و اليطالية للكاتبة والر�شامة 
الإماراتية عليا ال�شام�شي والدكتورة مار�شيل تريي�شو من املجل�س الإيطايل 
والأدب  الق�ش�س  جماليات  على  الأط��ف��ال  تعريف  ب��ه��دف  اليافعني  لكتب 

والفنون الإبداعية.  وتتجلى اأهداف املجل�س يف تنظيم هذه الزيارة اإىل تبادل 
الثقافات واملعارف وفتح نافذة اأمام الأطفال واليافعني للتعرف على الكنوز 
الإبداعية التي حتتويها الق�ش�س واحلكايات، ومّد ج�شور املعرفة والثقافة 
التي حتتويها الق�ش�س وتعريف الأطفال على عواملها وجمالياتها عن كثب 
اأكر. وحول هذه الزيارة عرّبت الكاتبة عليا ال�شام�شي عن �شعادتها الغامرة 
مثمنة  ال��ور���ش��ة،  خ��لل  معها  تفاعلوا  ال��ذي��ن  اليطاليني  الأط��ف��ال  للقاء 
اإ�شراك  يف  اليافعني  لكتب  الإماراتي  املجل�س  يقودها  التي  الكبرية  اجلهود 
املجال  يفتح  ما  العاملية  الثقافية  الأح��داث  يف  الإماراتيني  والأدب���اء  الكتاب 

للمثقفني من خمتلف الدول للتعرف على خرباتهم واإبداعاتهم. 

مل�شت  بال�شغف،  ومليئة  بالأ�شئلة  غنية  كانت  اجلل�شة  ال�شام�شي:”  وتابعت 
الرغبة يف عيون الأطفال لكت�شاف العوامل الرية التي تت�شمنها الق�ش�س، 
اأن تقراأ للأطفال هي مبثابة اأن تفتح النوافذ ملخيلة يقظة، وت�شري يف طرق 
نف�شه  للكاتب  يقدم  ذات��ه  بحد  وه��ذا  واجلماليات،  وال��روؤى  بامل�شاهد  كثيفة 
فر�شة التعرف عن قرب على هذه املخيلة الوا�شعة وال�شتفادة من الأ�شئلة 
من  بالكثري  ال��ق��ادم  عمله  اإث���راء  على  ق���ادراً  ليكون  ال�شغار،  يطرحها  التي 

اخليارات اجلديدة والإبداعية«. 
اليافعني،  الإماراتي لكتب  املجل�س  اأع�شاء  كّل من  و�شهدت اجلل�شة ح�شور 
من  م�شوؤولني  جانب  اإىل  اليافعني،  لكتب  الإي��ط��ايل  املجل�س  من  واأع�شاء 

املدر�شة.  ويعد املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني الفرع الوطني من املجل�س 
من  عاملية  �شبكة  متّثل  ربحية  غ��ري  منظمة  وه��و  اليافعني،  لكتب  ال���دويل 
الأ���ش��خ��ا���س ح��ول ال��ع��امل مم��ن ت��ع��ّه��دوا ب��ت��اأم��ني الكتب ل��لأط��ف��ال، وت�شعى 
هذه املنظمة اإىل الرتويج للوعي العاملي من خلل كتب الأطفال ومنحهم 
اإمكانية الو�شول اإىل الكتب ذات املعايري الأدبية والفنية العالية، بالإ�شافة 
اإىل تاأمني الدعم والتدريب اللزمني للموؤلفني والر�شامني املهتمني باأدب 
اأيدي  اإىل  الكتب  و�شول  �شمان  على  الإم��ارات��ي  املجل�س  ويعمل  الأط��ف��ال، 
ويعمل  العالية،  القيمة  ذات  الكتب  وتوزيع  ن�شر  على  ي�شجع  كما  الأطفال، 

على ترويج القراءة بني الأطفال.

برعاية و ح�صور بن ركا�ش

اأ�شدقاء البيئة تنظم فعالية اأهل رم�شان

•• اأبوظبي-الفجر:

انتهت م�شاء اأم�س الأول اخلمي�س مناف�شات اجلولة 
الكرمي  للقراآن  ُمرتل  اأف�شل  م�شابقة  من  الثالثة 
اأبوظبي مبنطقة كا�شر الأم��واج، �شمن  على م�شرح 
الذي  ع�شر  ال��راب��ع  الرم�شاين  امل��ه��رج��ان  فعاليات 
ال�شيخ  �شمو  برعاية  الإم����ارات  ت��راث  ن��ادي  ينظمه 
ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س ال���ن���ادي، ب��ال��ت��ع��اون م��ع عدد 
وذلك  والداعمة،  الراعية  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  من 
بح�شور حمد �شالح احلمريي مدير اإدارة ال�شوؤون 
الإدارية واخلدمات يف النادي، وعدد من امل�شوؤولني 
من  غفري  وجمهور  املت�شابقني،  وذوي  ال��ن��ادي،  يف 

متابعي امل�شابقة.
ع�شر  �شبعة  امل�شابقة  م��ن  اجل��ول��ة  ه��ذه  يف  و���ش��ارك 
وال�شباب،  الأ���ش��ب��ال،  امل�شابقة؛  فئتي  م��ن  مت�شابقا 
الإم�����ارات، م�شر.  ه��ي:  دول���ة  اإح���دى ع�شرة  مثلوا  
موريتانيا،  ال�������ش���ودان،  امل���غ���رب،  الأردن،  ����ش���وري���ا، 
باك�شتان،  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان،  ال��ق��م��ر،  ج���زر  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، 
وال��ه��ن��د، ق��دم��وا م��ن م��ن��اط��ق متنوعة م��ن اإم����ارات 
العني،  اخليمة،  راأ���س  دب��ي،  اأبوظبي،  �شملت  الدولة 

الكرمي  ال���ق���راآن  بحفظ  بع�شهم  ومت��ي��ز  ال��ظ��ف��رة، 
امل�شابقة يف ت�شجيع  اأه��داف  كامل، مبا ين�شجم مع 
ال�شباب على ترتيل القراآن الكرمي وحفظه يف اإطار 
قاعدة  تاأ�شي�س  على  والعمل  التجويد،  اأحكام  اإتقان 

من املرتلني ال�شباب.
وك���ان���ت م��ن��اف�����ش��ات امل�����ش��اب��ق��ة ق���د ���ش��ه��دت يف الأي����ام 
امل��ا���ش��ي��ة م���ن امل���ه���رج���ان ال��رم�����ش��اين امل��م��ت��د حتى 
ال��ع�����ش��ري��ن م���ن ال�����ش��ه��ر ال��ف�����ش��ي��ل ج��ول��ت��ني �شارك 
عربية  دول  ثماين  مثلوا   مت�شابقا  اأرب��ع��ون  فيهما 
املغرب،  اليمن،  م�شر،  الإم�����ارات،  ه��ي:  واإ���ش��لم��ي��ة 
فيما  وباك�شتان،  بنغلد�س،  اأفغان�شتان،  ال�شومال، 
قادمة،  ج���ولت  لأرب���ع  املناف�شات  ج���ولت  تتوا�شل 
اجلدد  امل�شلمني  من  للم�شاركني  ها  اآخ��ر  تخ�ش�س 

ومن اأ�شحاب الهمم.
على  الط���لع  بفر�شة  امل��ه��رج��ان  ح�شور  ويحظى 
امل�شكوكات  “معر�س  للمهرجان،  امل�شاحب  املعر�س 
زايد  م��رك��ز  ينظمه  ال���ذي  والإ�شلمية”  ال��ع��رب��ي��ة 
ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث ال��ت��اب��ع ل��ل��ن��ادي ط��ي��ل��ة اأي���ام 
امل�شكوكات  م��ن  مقتنياته  م��ن  ملجموعة  امل��ه��رج��ان 
التي متثل مراحل ازدهار وتطور الدولة الإ�شلمية 
مبختلف ع�شورها منذ العهد النبوي وحتى العهد 

والعبا�شي،  الأم����وي  بالعهدين  م����رورا  ال��ع��ث��م��اين، 
امل��رك��ز احلديثة،  اإ����ش���دارات  وك��ذل��ك الط���لع على 
مب���ا ي����ري امل���ه���رج���ان ب���ج���زء م���ن ت��راث��ن��ا العربي 
بق�شاء  احل�شور  اأط��ف��ال  يحظى  كما  والإ���ش��لم��ي، 
اإ�شعاد الطفل املقام على  وقت ممتع ومفيد يف ركن 

هام�س املهرجان.
الرم�شانية  الفعاليات  توا�شلت  اأخ��رى،  جهة  ومن 
تراث  لنادي  التابعة  ال�شبابية  املراكز  تنظمها  التي 
الإم��ارات بالتزامن مع املهرجان الرم�شاين الرابع 

ع�شر .
ففي مركز ال�شمحة، انطلق دوري الألعاب ال�شعبية 
، حيث اأو�شح ال�شيد �شلطان الرميثي مدير املركز، 
اأن الدوري ي�شارك فيه فريق من طلب املركز وفرق 
من اأبناء املنطقة للمناف�شة يف لعبة “قبة م�شطاع”، 
و�شهد م�شاركة طلب مركز اأبوظبي التابع للنادي 
يوم  ���ش��ي��خ��ت��ت��م  ال������دوري  اأن  م��ب��ي��ن��اً  ان��ط��لق��ت��ه،  يف 

اخلمي�س املقبل.
ا�شتمرار م�شاركاتهم ملتقى  اإىل  الرميثي  اأ�شار  كما 
�شمن  ب��ال�����ش��اخم��ة  للت�شامح  املجتمعية  ال�����ش��رط��ة 
يف  املختلفة  الإم����ارات  ت���راث  ن���ادي  اإدارات  م�شاركة 
امللتقى حيث قدم املركز بع�س الفعاليات الطلبية.

���ش��م��ن فعالياته  ن��ظ��م   امل��رك��ز  اأن  ال��رم��ي��ث��ي  وق����ال 
امل�شاحبة حما�شرة عن الرتاث، قدمها الوالد عبد 
اهلل ب��ن ي��ول��ه ال��ق��م��زي، وح�����ش��ره��ا ط���لب مركزي 
التي  الأن�شطة  بقية  غري  ه��ذا  واأب��وظ��ب��ي،  ال�شمحة 
تقنية  مكتبة  بينها  وم��ن  للطلب  امل��رك��ز  يقدمها 
املعلومات، ومعر�س الرتاث الربي، وفعالية ال�شحور 

اجلماعي الذي يقام يوم الأحد املقبل.
الرماية  ب���ط���ول���ة  ت���وا����ش���ل���ت  ال����ع����ني،  م���رك���ز  ويف 
الرم�شانية يف ن�شختها الثالثة التي ينظمها املركز 
ل��ل��رم��اي��ة مب�شازركة60  ال��ع��ني  ن���ادي  ب��ال��ت��ع��اون م��ع 
راميا ، وت�شتمر حتى ال�شاد�س والع�شرين من ال�شهر 

الف�شيل. 
ك��م��ا ن��ظ��م م��رك��ز اأب��وظ��ب��ي اأم�������س اخل��م��ي�����س �شمن 
م�شرح  اإىل  ل��ل��ط��لب  زي����ارة  الرم�شانية  فعالياته 

اأبوظبي حل�شور فعاليات املهرجان الرم�شاين.

توا�شل فعاليات املهرجان الرم�شاين الرابع ع�شر يف 
املراكز الن�شائية. 

توا�شلت فعاليات الهرجان الرم�شاين الرابع ع�شر 
الإمارات.  ت��راث  لنادي  التابعة  الن�شائية  املراكز  يف 
ففي مركز ال�شمحة الن�شائي بداأت فعاليات الأ�شبوع 

ال���ث���اين، ح��ي��ث اأق��ي��م��ت داخ���ل امل��رك��ز ور����س احلرف 
اليدوية كال�شدو والتلي والغزل، والألعاب ال�شعبية، 
بامل�شميات  الطالبات  لتعريف  خا�شة  ور�س  واأقيمت 
الرتاثية. و�شرح خا�س عن )الكاجوجه( وم�شابقات 
تراثية، بالإ�شافة اإىل ور�شة تدوير فواني�س رم�شان 
بهدف زرع حب ال�شهر الف�شيل يف نفو�س الطالبات 

وتعريفهن بقيمة ال�شهر الف�شيل. 
وزارت طالبات املركز برفقة مدرباتهن م�شجد علي 
البلو�شي يف منطقة ال�شمحة بهدف تعليم الطالبات 

اآداب زيارة امل�شاجد، وكيفية اأداء ال�شلة. 
ال�شحي  ال�شمحة  م��رك��ز  ال��ط��ال��ب��ات  زارت  واأي�����ش��اً 
وذلك حل�شور ور�شة توعوية �شحية تثقيفية حول 
العناية بالنف�س يف ال�شيام واأهمية ال�شيام وفوائده 
ال�شحي واملنا�شب يف  الأكل  للج�شم، وكيفية اختيار 

هذا ال�شهر الف�شيل. 
، حما�شرة  الن�شائي   العني  نظم مركز  العني   ويف 
الواعظة  األقتها  رم�شان”،  “اأتاكم  بعنوان  دينية 
اإىل  املحا�شرة  تطرقت  ال�شبو�شي،  خليفة  و�شحا 

ف�شل ال�شيام واأهميته يف التقرب اإىل اهلل تعاىل، 
الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  امل��رك��ز  موظفات  وزارت 
“مركز رماح” حل�شور جل�شة حوارية بعنوان “حياة 

اأ�شرية م�شتقرة”، قدمتها الأ�شتاذة موزة القبي�شي، 
وذلك من اأجل حياة اأ�شرية م�شتقرة و �شعيدة.

حلقة  الن�شائي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  نظم  اأب��وظ��ب��ي  ويف 
لطيفة  الأ���ش��ت��اذة  اأدارت��ه��ا  الت�شامح،  ح��ول  نقا�شية 
املركز  منت�شبات  احل��ل��ق��ة  ح�����ش��ر  ال��ن��ع��ي��م��ي،  داوود 
للدرا�شات  زاي�����د  م���رك���ز  م���وظ���ف���ات  م���ن  وال���ع���دي���د 
والبحوث، واأكدت احللقة النقا�شية على اإن الت�شامح 
الإ�شلمية  وامل��ب��ادئ  الراقية،  الإن�شانية  القيم  من 
الفا�شلة، وحقيقته: حب اخلري للنا�س، واحرتامهم 
ومقابلتهم  معهم،  التعامل  يف  واللني  وتقديرهم، 
بالإح�شان، وروؤية ف�شلهم وح�شناتهم، وال�شفح عن 

اأخطائهم وزلتهم.
اأي�شاً حما�شرة حتت  اأبوظبي الن�شائي  واأقام مركز 
اعتدال  الواعظة  األقتها  رم�شان”،  “اأتاكم  عنوان 
الإ�شلمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  من  ال�شام�شي 
ال�شام�شي يف حما�شرتها  والأوق��اف، حيث تطرقت 
اإىل  التقرب  واأه��م��ي��ة  ال��ك��رمي،  ال�شهر  ف�شائل  اإىل 
فعاليات  املركز �شمن  واأق��ام  اخل��رية،  بالأعمال  اهلل 
املهرجان الرم�شاين ور�س احلرف اليدوية كور�شة 
لتعزيز  املنت�شبات،  لل�شيدات  ال�شوف  وغ��زل  ال�شدو 

حب الرتاث الإماراتي العريق يف نفو�شهن.

م�شابقة اأف�شل مرتل للقراآن الكرمي تختتم جولتها الثالثة بنادي تراث الإمارات

جمارك دبي تنظم امللتقى الرم�شاين الن�شائي الأول للدوائر احلكومية يف دبي  
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عربي ودويل

الزعيم بورقيبة حمور جدل جديد

جلول يهدد بالق�صاء عبري مو�صي بورقيبة ي�صتع�صي على الت�صويه

العزابي  نب�ش للقبورالراحل �صالح بن يو�صف

اأردوغان ي�شطر للتودد خل�شومه الأكراد
•• لندن-وكاالت:

راأت جملة "ذا اإيكونومي�شت" الربيطانية اأن الرئي�س الرتكي رجب طيب 
اإذا كان  اإذ يحتاج اإىل الأك���راد  اأردوغ���ان ب��ات جم��رباً على ج��ذب خ�شومه، 
ياأمل يف فوز حزبه احلاكم العدالة والتنمية يف النتخابات البلدية املعادة 
تركيا  لعدو  ُي�شمح  �شنوات، مل  ثماين  "ملدة  املجلة:  وتقول  اإ�شطنبول.  يف 
الأول عبد اهلل اأوجلن، زعيم حزب العمال الكرد�شتاين امل�شجون مبقابلة 
حماميه، وذلك رغم اإ�شراب مئات ال�شجناء الأكراد الآخرين عن الطعام 
يف اأواخر 2018، وانتحار ثمانية على الأقل منهم، لإنهاء عزلته اإذ ليزال 
2 مايو"اأيار" اجلاري،  20 عاماً. ولكن يف  اأوج��لن حمتجزاً منذ قرابة 
قبالة  اإمي���رايل  بجزيرة  حمب�شه  يف  ب��زي��ارت��ه  حماميه  م��ن  لثنني  �ُشمح 

اإ�شطنبول على بحر مرمرة".  و�شرعان ما طغت على هذه الأخبار الدراما 
ال�شيا�شية، وبعد اأربعة اأيام فقط من مقابلة اأوجلن مع حماميه، �شوت 
البلدية  النتخابات  نتيجة  اإلغاء  على  تركيا  يف  النتخابات  اإدارة  جمل�س 
يف اإ�شطنبول التي فازت فيها املعار�شة على احلزب احلاكم، وقرر املجل�س 
اإعادة النتخابات.  وبح�شب املجلة، فاإن قراري اإعادة فتح قنوات التوا�شل 
دون  يحدثا  مل  اإ�شطنبول،  انتخابات  نتيجة  اإلغاء  وحماولة  اأوج��لن  مع 
تدخل من الرئي�س الرتكي اأردوغان، ويتفق على ذلك الكثري من املحللني 
وجه  على  الأك��راد  الناخبني  اأن  الربيطانية  املجلة  وتعترب  ال�شيا�شيني.  
اأكرم  املعار�شة  مر�شح  ف��وز  على  �شاعدت  التي  الفئات  اأك��ر  هم  التحديد 
اإمام اأوغلو مبن�شب عمدة اإ�شطنبول بفارق �شئيل يف اأواخر مار�س"اآذار" 
املا�شي.  وي�شتقر مليني الأكراد يف غرب تركيا بعد نزوحهم من القرى 

والبلدات يف جنوب �شرق تركيا نتيجة عقود من احلرب بني حزب العمال 
مدينة  �شكان  وي�شم  الفقر.   عن  ف�شًل  الرتكي،  واجلي�س  الكرد�شتاين 
15 مليون ن�شمة، ما ليقل عن مليون كردي،  اإ�شطنبول، البالغ عددهم 
اأي مدينة يف اجلنوب ال�شرقي الذي تقطنه الأغلبية  اأي اأكر من تعداد 
الكردية.  ويدعم معظم الأكراد حزب ال�شعوب الدميقراطي، وهو حتالف 
من الليرباليني والقوميني الأكراد، ولكنه مل يخ�س انتخابات اإ�شطنبول، 
وبدل ذلك كان يوؤيد اأكرم اإمام اأوغلو.  ويف يوم النتخابات اأيد اأكر من 
البقية  اأن  ويبدو  اأوغلو،  الدميقراطي  ال�شعوب  حزب  ناخبي  من   80%
اأبحاث  مركز  اأج���راه  بحث  نتيجة  بح�شب  وذل��ك  الت�شويت،  عن  امتنعوا 

 .TEPAV
وتلفت جملة "ذا اإيكونومي�شت" اإىل اأنه من اأجل الفوز يف اإعادة النتخابات، 

الأقل  على  اأردوغ���ان  يتزعمه  ال��ذي  والتنمية  العدالة  ي�شطر حزب  رمبا 
ل�شمان  املحافظني،  والأك���راد  الت�شويت،  عن  املمتنعني  بع�س  ل�شتمالة 

انتخاب مر�شحه بنعلي يلدرمي رئي�س الوزراء ال�شابق.
اأيدينتا�شبا�س، زميلة املجل�س الأوروبي للعلقات  اأ�شلي  وتنقل املجلة عن 
اخلارجية، قولها "خ�شارة اأردوغان يف النتخابات كانت لها علقة كاملة 
على  الرتكيز  على  الآن  جم��رباً  يكون  رمب��ا  ول��ذل��ك  ال��ك��ردي��ة،  باملعار�شة 
الأكراد للحفاظ على ال�شلطة".  وتعترب اأ�شلي اأن قرار ال�شماح لأوجلن 
مبقابلة حماميه يبدو جزءاً من هذا التوا�شل، خا�شًة لأن هذه اخلطوة 
اأخرياً  التقوا  الأت���راك  املخابرات  رج��ال  اأن  مفادها  �شائعات  و�شط  ج��اءت 
باأع�شاء حزب العمال الكرد�شتاين يف �شوريا املعروفة با�شم "وحدات حماية 

ال�شعب الكردية" ملناق�شة اإن�شاء "منطقة اآمنة" يف �شمال �شرق �شوريا. 

مت تاأجيل النظر يف الق�صية:

تون�س: الزعيم احلبيب بورقيبة يف قف�س التهام...

  واعتربت اأن تقدمي هذه الق�شية 
الآجال  خ��ارج  مّت  بورقيبة  لإدان��ة 
القانونية مبينة اأن اأعمال الهيئة 
ما  وف��ق   2018 م��اي��و  يف  انتهت 
�شرح به حماميها والق�شية وقع 
رفعها يف يونيو 2018 ومّت حفظ 

التهمة يف دي�شمرب 2018 .
القيادي  ان���ت���ق���د  ج��ه��ت��ه  م����ن      
بحركة حتيا تون�س �شليم العزابي 
م�������ش���ار ال���ع���دال���ة الن���ت���ق���ال���ي���ة يف 
امل�شار  ه����ذا  اأّن  م��ع��ت��ربا  ت��ون�����س، 
عدالة  اإىل  ل���ي���ت���ح���ّول  ان����ح����رف 
للنب�س  ''ت�����ش��ت��ع��م��ل  ان���ت���ق���ام���ي���ة 
اأغ����را�����س  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال���ق���ب���ور  يف 
الوحيد  هدفها  دنيئة  �شيا�شوية 

"ابن منا�شل د�شتوري".
   ون���دد ع���ادل اجل��رب��وع��ي رئي�س 
ل���ن���داء تون�س  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  امل��ك��ت��ب 
ال�شابق  ال���رئ���ي�������س  مب���ح���اك���م���ة 
بورقيبة  احل��ب��ي��ب  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة 
قائل " اإن ما يقدم عليه البع�س 
بائ�شة  ي���ائ�������ش���ة  حم����������اولت  يف 
�شرب  ت�شتهدف  �شورية  ملحاكمة 
ال�شاملة  الوطنية  امل�شاحلة  روح 
دوما  ب��ه��ا  متم�شكون  ن��ح��ن  ال��ت��ي 
اأف�شل  م�شتقبل  اىل  متطلعني 
ل��ب��لدن��ا مب��ح��ب��ة ���ش��ادق��ة وب���روح 
ال�شلم  و  والإخ���������اء  ال��ت�����ش��ام��ح 

والت�شامن بني اأبنائها ".
مرزوق  حم�شن  راأى  ح��ني  يف      

للزعيم  ال�شرعية  واملحاكمة غري 
اأثار  م��ن  اأن  م�شيفة  ب��ورق��ي��ب��ة''، 
هذه الق�شية ''لن ينال من قيمة 
"لن  بالقول  و���ش��ددت  بورقيبة''، 
الزعيم احلبيب  قيمة  تنالوا من 
�شوهتم..�شتبقى  مهما  بورقيبة 
تون�س بورقيبية رغم اأنف الإخوان 

امل�شلمني..''، وفق تعبريها.
   وهاجمت عبري مو�شي منظومة 
واعتربت  الن��ت��ق��ال��ي��ة  ال���ع���دال���ة 
وي���خ���رق  ف���ا����ش���ي  ق���ان���ون���ه���ا  اأن 
الإن�شان  ح���ق���وق  اأب���ج���دي���ات  ك���ل 
واملحاكمة العادلة م�شّددة على اأن 
خّلف  بورقيبة  الزعيم  حماكمة 

�شدمة يف ال�شارع التون�شي.

ال���وط���ن���ي���ة ال�����ش��ام��ل��ة وال���ع���دال���ة 
الإنتقالية، التي تَتطّلب ا�شتكمال 
م�شارها على اأ�ش�ٍس �شليمة، والتي 
لبناء  الوحيدة  الو�شيلة  نعتربها 
ال�شعب  اأب����ن����اء  مي���ّك���ن  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
الوحدة  ك��ن��ف  يف  ال��ّت��ع��اي�����س  م���ن 

الوطنية.''
   واأع��ل��ن ن��اج��ي ج��ل��ول ام��ني عام 
ح���زب ح��رك��ة ن���داء ت��ون�����س، جناح 
اعتزامه  ال�شب�شي،  ق��ائ��د  ح��اف��ظ 
يحاولون  من  على  ق�شية  "رفع 

ت�شويه �شمعة بورقيبة ورفاقه".
   واب��رز جلول يف تدوينة ن�شرها 
فاي�شبوك  مب��وق��ع  �شفحته  على 
باعتباره  ال��ق�����ش��ي��ة  ���ش��ريف��ع  ان���ه 

يو�شف  ب��ن  �شالح  الزعيم  عائلة 
ملب�شات  حقيقة  عن  الك�شف  يف 
ُنلفت نظر  الغتيال كاملة، فاإننا 
ا�شتغلل  خل���ط���ورة  ال��ت��ون�����ش��ي��ني 
امل�شاحلة  لإف�شال  الق�شية  ه��ذه 

الزعيم  ون�����ش��ال  م�شرية  ت�شويه 
احلبيب بورقيبة''، ح�شب ما جاء 
ع��ل��ى ح�شابه  ن�����ش��ره��ا  ت��دوي��ن��ة  يف 

بفي�شبوك.
''نتفّهم  رغبة  العزابي  وق���ال      

اإل���ي���ه���م  امل���ن�������ش���وب  اأّن  وي�����ذك�����ر 
''ع���ب���د اهلل بن  الن���ت���ه���اك وه����م 
مربوك ال��ورداين'' و''حممد بن 
خليفة'' و''حميدة بن طرهوت''، 
ب�شبب  اجل��ل�����ش��ة  ي���ح�������ش���روا  مل 
الهوية  لإقت�شاب  تبليغهم،  تعّذر 
ما  املقر، وفق  ولكونهم جمهويل 
فيما  املحكمة،  رئي�س  عنه  اأع��ل��ن 
طالب القائمون باحلق ال�شخ�شي 

بتاأخري الق�شية.
   هذه املحاكمة اأث��ارت �شيل من 
واملدافعة  امل�شتنكرة  الفعل  ردود 
احلبيب  ال����راح����ل  ال���زع���ي���م  ع����ن 
بورقيبة، معتربة اأن ما يجري هو 
بهدف  املوتى  لقبور  نب�س  عملية 
التوظيف ال�شيا�شي ، واأن الهدف 
الإ�شاءة  ه��و  امل��ح��اك��م��ة  ه���ذه  م��ن 
بورقيبة  احلبيب  الزعيم  لتاريخ 
وحملة  ب���ال���غ���ي���اب،  وحم���اك���م���ت���ه 

�شيطنته .
  وق������د ع���ل���ق���ت رئ���ي�������ش���ة احل����زب 
الد�شتوري احلر عبري مو�شي يف 
على  احل��زب  �شفحة  على  فيديو 
و�شفته  م���ا  ع��ل��ى  ال��ف��اي�����ش��ب��وك، 
ب''حم����اك����م����ة ال���زع���ي���م ال���راح���ل 
احل���ب���ي���ب ب����ورق����ي����ب����ة''، وق���ال���ت 
اإنها لن تعرتف ''باملهزلة  مو�شي 

ان  تون�س  م�����ش��روع  ح��رك��ة  رئي�س 
"حماكمة قتلة �شالح بن يو�شف 
ب��ه��ا حم��اك��م��ة الزعيم  وامل��ق�����ش��ود 
اخلالد احلبيب بورقيبة هو عمل 
ق�شائي عبثي وله دوافع �شيا�شية 
الفنت  ل������زرع  ت���ه���دف  ت��خ��ري��ب��ي��ة 

وتغذية الأحقاد.
  و���ش��دد م���رزوق على  ان حركته 
ن�شاط  اأو  ع��م��ل  ب����اأي  ت��ع��رتف  ل 
بعد  �شدرين  بن  بهيئة  له علقة 
الربملان.  طرف  من  عملها  اإنهاء 
وحّمل الأطراف التي وقفت وراء 
تاأ�شي�س هذه الهيئة بذلك ال�شكل 
ال�شيا�شية  امل�شوؤولية  �شنوات  منذ 
التامة للأن�شطة التخريبية التي 

تقوم بها.
   واأ����ش���ار رئ��ي�����س م�����ش��روع تون�س 
يو�شف  وب����ن  "بورقيبة  ان  اىل 
التون�شية  وال���دول���ة  د���ش��ت��وري��ان 
اأع�����ادت الع��ت��ب��ار ل���ن ي��و���ش��ف يف 
اإع����ادة فتح  ف��ل��م��اذا  ب��ن علي  عهد 

اجلروح؟
قائل  تدوينته  م���رزوق  وخ��ت��م     
ذكراه  ي�شري  فلن  بورقيبة  "اأما 
موؤ�ش�س  ك����اأب  وت��اري��خ��ه  وم���غ���زاه 
التون�شية  ال���وط���ن���ي���ة  ل���ل���دول���ة 

�شيء".

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

نظرت الدائرة الق�صائية املخت�صة بالعدالة النتقالية يف اأول 
جل�صة يف ق�صية اغتيال �صالح بن يو�صف ومن بني املتهمني فيها 

الزعيم الراحل احلبيب بورقيبة .
بن  �صالح  اغتيال  ق�صية  يف  النظر  تاأجيل  الدائرة  وقــّررت     
�صهادة  اإىل  ا�صتمعت  كانت  اأن  بعد  لحــق،  موعد  اإىل  يو�صف 

لطفي بن يون�ش جنل �صالح بن يو�صف وطلبات هيئة الدفاع.
   وقال لطفي بن يون�ش جنل �صالح بن يو�صف امام هيئة املحكمة 
ان العائلة تطلب من الدولة العرتاف بجرمية اغتيال والده،  
لتوّرط ''اأجهزة وزارة الداخلية ووزارة اخلارجية يف جرمية 
بالإعدام  الأحكام  واإلغاء  قوله،  ح�صب  باأملانيا''،  الغتيال 

ال�صادرة �صد بن يو�صف يف 1957.
بن  اإغتيال  بورقيبة يف  الزعيم احلبيب  ''تــوّرط  اإىل  واأ�صار    
يو�صف، واإىل اأّن بورقيبة اعرتف بذلك خالل حما�صرة مبعهد 

ال�صحافة يف الثمانينات''، ح�صب قوله. 

 عبري مو�شي: �شتبقى تون�س بورقيبية
 رغم اأنف الإخوان امل�شلمني 
 ناجي جلول: �شاأقا�شي من 

يحاول ت�شويه �شمعة بورقيبة ورفاقه

 عائلة �شالح بن يو�شف 
تطلب من الدولة 

العرتاف بجرمية الغتيال 

 العزابي: عدالة انتقامية ت�شتعمل للنب�س
 يف القبور لتحقيق اأغرا�س �شيا�شوية دنيئة
 مرزوق: املحاكمة عمل ق�شائي عبثي وله دوافع 

�شيا�شية تخريبية تهدف لزرع الفنت وتغذية الأحقاد 
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عربي ودويل

يف  ُقتلن  ك��ردي��ات  نا�شطات   3 اأ���ش��ر  ق��ال م�شدر ق�شائي وحم��ام��ي 
اأعاد فتح التحقيق يف الق�شية التي قد  الفرن�شي  اإن الدعاء   2013

توؤثر على العلقات الدبلوما�شية الفرن�شية مع تركيا.
الإجراءات  2017 جميع  عام  اأوائ��ل  يف  اأ�شقطت  قد  فرن�شا  وكانت 
الق�شائية املتعلقة بجرمية القتل التي وقعت يف باري�س، وذلك بعد 
 34 العمر  من  يبلغ  تركي  مواطن  وه��و  الرئي�س،  به  امل�شتبه  وف��اة 
املخ قبل �شهر من موعد  عاماً، ج��راء م�شاعفات ناجتة عن ورم يف 
�شمنياً  فرن�شيون  حمققون  اأ�شار  الوقت،  ذل��ك  ويف  حماكمته.  ب��دء 
اأن امل�شتبه به عمر جوين رمبا كان يت�شرف بناء على تعليمات  اإىل 
اأي  الرتكية  املخابرات  اأجهزة  الرتكية. ونفت  املخابرات  اأجهزة  من 
�شلة لها بجرمية القتل، واأ�شارت اإىل اأنها مرتبطة بخلفات داخل 
اأجل  م��ن  ح��ارب��ت  التي  امل�شلحة  الكرد�شتاين  العمال  ح��زب  جماعة 
م��ن ثلثة  اأك��ر  م��ن تركيا طيلة  ذات��ي  الأك����راد على حكم  ح�شول 
على  للتعليق  طلب  على  الرتكية  اخلارجية  وزارة  ت��رد  ومل  عقود. 
اإعادة فتح التحقيق الفرن�شي. وُعر على جثة �شكينة جان�شيز، وهي 
من موؤ�ش�شي حزب العمال الكرد�شتاين يف اأوائل الثمانينيات، وجثتي 
نا�شطتني كرديتني اأخريني يف املركز الكردي للمعلومات يف باري�س يف 

يناير- كانون الثاين 2013 وبها اإ�شابات باأعرية نارية يف الراأ�س.
وقال امل�شدر الق�شائي اإن "التحقيق اجلديد �شيتوله قا�شي حتقيق 
واأ�شاف  العام"،  املدعي  ملكتب  التابعة  الإره���اب  مكافحة  وح��دة  من 
الثلث �شد  النا�شطات  اأق��ارب  بناء على بلغ مقدم من  "ياأتي  اأن��ه 
بعملية  تتعلق  قتل  جرائم  يف  بال�شلوع  فيه  "جمهولني" اتهموهم 

اإرهابية .

اج��ت��م��ع وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ش��ي ���ش��ريج��ي لف�����روف م���ع نظريه 
البولندي جا�شيك ت�شابوتوفيت�س ام�س اجلمعة يف هل�شنكي بفنلندا 

على هام�س اجتماع جمل�س اأوروبا.
وتو�شل وزراء خارجية جمل�س اأوروبا اإىل اتفاق يفتح الطريق اأمام 
عودة رو�شيا اإىل املنظمة، وحل النزاع الذي بداأ بعد ا�شتيلء مو�شكو 

على �شبه جزيرة القرم.
اأعقاب اجلهود التي بذلتها فرن�شا واأملانيا لإيجاد  وياأتي التفاق يف 
حل و�شط بني املجموعة التي ت�شم 47 دولة ويعني اأنه من املرجح 
اأن ت�شارك رو�شيا يف اجتماع للجمعية الربملانية للمجل�س يف يونيو 
اأنها  اإىل  رو�شيا  واأ���ش��ارت  تعيينات جديدة.  عندما جت��رى  ح��زي��ران، 
�شت�شتاأنف دفع م�شتحقات ع�شويتها نتيجة لذلك. وكانت قد توقفت 
عن الدفع قبل عامني تقريبا بعد تعليق حقها يف الت�شويت باملجل�س 

ب�شبب �شم القرم من اأوكرانيا عام 2014.

�شّلم ع�شرة �شفراء بعد اأ�شبوع على قيام �شبعة من نظرائهم بالأمر 
نف�شه، اأوراق اعتمادهم للرئي�س اجلزائري النتقايل عبد القادر بن 
للرئي�س  ال�شحي  الو�شع  ب�شبب  تنظيمها  تعذر  مرا�شم  يف  �شالح، 

امل�شتقيل عبد العزيز بوتفليقة، وفق وكالة الأنباء اجلزائرية.
اإجراء  وفق  بروتوكويل،  حفل  خلل  ال�شفراء  اعتماد  اأوراق  وت�شلم 
الدولة  يف  ر�شمياً  مهامهم  بت�شلم  ي��وؤذن  فيينا  اتفاقية  عليه  ت  ن�شّ
اخلارجية،  ل��وزارة  الأوراق  ه��ذه  عن  ن�شخ  ت�شليم  وي�شمح  امل�شيفة. 
هذا  يف  ميكنهم  ل  لكن  احل��ف��ل،  اإق��ام��ة  قبل  عملهم  ببدء  لل�شفراء 
الأخرية،  ال�شنوات  ويف  الر�شمية.  امل��ع��ام��لت  بع�س  اإج���راء  ال��وق��ت 
تراجعت �شحة الرئي�س بوتفليقة املنتخب منذ العام 1999 والذي 
ا�شتقال يف الثاين من ني�شان-اأبريل اإثر حركة احتجاج غري م�شبوقة، 
خ�شو�شاً منذ تعر�شه جللطة دماغية يف 2013 اأقعدته على كر�شي 
وت���رية تنظيم  وت��راج��ع��ت  ال��ك��لم.  ال��ق��درة على  واأف��ق��دت��ه  متحرك 
بروتوكولت ت�شليم اأوراق العتماد منذ العام 2013 ومل ُينظم اأي 
اعتمادهم،  اأوراق  �شفراء  ع�شرة  و�شّلم اخلمي�س   .2016 منذ  منها 
بينهم حل�شن عبد اخلالق، �شفري املغرب اخل�شم الإقليمي الرئي�شي 
ال�شتعمارية  ال��ق��وة  فرن�شا  �شفري  دري��ان��ك��ور،  وكزافييه  للجزائر، 
اإىل  و�شولهما  منذ  ينتظرانه  كانا  ال��ذي  الأم��ر  للجزائر،  ال�شابقة 
ومت��وز-  2016 الثاين-نوفمرب  ت�شرين  يف  التوايل  على  اجلزائر 
الهند وبنغلد�س واليمن  الآخرون  ال�شفراء  يوليو 2017. وميثل 
م�شاهد  واأظهرت  بي�شاو.  وغينيا  وفيتنام  و�شربيا  وبنني  وناميبيا 
ال�شفراء  م�شتقبًل  �شالح  بن  الوطني،  التلفزيون  بّثها  احلفل  من 
اخلارجية  وزي��ر  بح�شور  الرئا�شي،  الق�شر  يف  الآخ���ر  تلو  ال��واح��د 

اجلزائري �شربي بوقادوم.

عوا�شم

باري�س

هل�سنكي 

اجلزائر

اجتماع يف ال�شويد لإن�شاء حمكمة ملقاتلي داع�س 
•• �شتوكهومل-وكاالت:

ت�شت�شيف ال�شويد اجتماعاً دولياً يف الثالث من يونيو "حزيران" يهدف اإىل 
اإن�شاء حمكمة ملحاكمة امل�شلحني الذين قاتلوا مع تنظيم داع�س يف العراق 

و�شوريا، بح�شب ما اأعلنت احلكومة .
و�شرح وزير الداخلية ال�شويدي ميكائيل دامربغ، باأنه من امل�شتح�شن اإن�شاء 

هذه املحكمة يف مكان ما يف ال�شرق الأو�شط.
اإن�شاء املحكمة يف املنطقة بدًل من ال�شويد وبريطانيا  اأن  اإنه يعتقد  وقال، 

�شي�شهل النظر يف الق�شايا واإ�شدار الأحكام.
وه��و ما  وال�شهود  الأدل��ة  اإىل  اأق��رب  �شتكون  اإقليمية  اآلية  "اأي  اأن  واأ���ش��اف، 

�شيوؤدي اإىل زيادة عدد الإدانات".
واأو�شح، اأن العديد من الدول تدر�س هذه امل�شاألة، ولذلك تعتقد احلكومة 

ال�شويدية اأن الوقت حان ل�شت�شافة اجتماع خلرباء وم�شوؤولني حكوميني 
ب�شكل  الجت��اه  بهذه  التحرك  ميكن  ك��ان  اإذا  ما  وحتديد  املعلومات  لتبادل 
اإىل  تتجه  وبلجيكا  وفرن�شا  وبريطانيا  هولندا  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  م�شرتك. 

امل�شاركة يف اجتماع �شتوكهومل.
للأطراف  ���ش��ي��رتك  املحكمة  ف��ي��ه  �شتنظر  ال���ذي  اجل��رائ��م  ن���وع  اإن  وق����ال، 
امل�شاركني يف الجتماع لبحثه، وقد اختارت ال�شويد عدم طرح منوذجها يف 

هذه املرحلة.
واأقر باأن ت�شكيل املحكمة ل يزال بعيد املنال و�شيكون معقداً.

واأ�شار اإىل اأنه �شيتم تطوير اآلية قانونية مع البلد املعني، ولكن التعاون مع 
النظام ال�شوري غري وارد.

وقال، "ل ال�شويد ول ممثلي اأي بلد ممن حتدثت معه مهتمون بالتعاون مع 
نظام الأ�شد. هذا يجعل الأمر اأكر تعقيداً".

اغتيال خام�س �شحايف باملك�شيك يف 2019
•• املك�شيك-اأ ف ب:

اأعلنت �شلطات ولية كوينتانا رو يف �شرق املك�شيك اأن �شحافيا اغتيل 
اخلام�س  ه��و  الكاريبي،  البحر  على  الواقعة  ال�شاحلية  املنطقة  يف 
الذي ي�شقط منذ بداية 2019 يف هذا البلد الذي يعد من اأخطر 

دول العامل للمرا�شلني.
واأعلنت ال�شلطات الق�شائية يف الولية اأنه عر على جثة فران�شي�شكو 
ب��ال��ق��رب من  ب��لي��ا دي��ل ك��ارم��ن  روم���ريو دي���از اخلمي�س يف منتجع 
ب�شكوى  "تقدم  ال�شحايف  اأن  بيانها  ال�شلطات يف  واأو�شحت  كانكون. 
فتحت  اأنها  موؤكدة  تلقاها"،  تهديدات  ب�شاأن  ني�شان-ابريل   12 يف 

حتقيقا يف الق�شية.

ال�شحيفة  م��ع  خ�شو�شا  يعمل  م�شتقل  �شحافيا  ك���ان  وروم����ريو 
اليومية "كينتانا رو هوي". وذكرت بالبينا فلوري�س م�شوؤولة جمعية 
الدفاع عن الئحافة "مرا�شلون بل حدود" يف املك�شيك، كان "ي�شتفيد 

من برنامج حلماية ال�شحافيني منذ 2018".
وكان رومريو يدير �شفحة اإخبارية على موقع في�شبوك حتمل ا�شم 
�شخ�س  األف   17 من  اأكر  هنا" يتابعها  اآكوي" "حدث  "اوكوريو 

ومتخ�ش�س بالأخبار املنوعة.
اإنه  بر�س  لفران�س  عاما"   40" رودريغيز  فريونيكا  اأرملته  وقالت 
"التهديد  واأ�شافت  منها".  الكثري  التهديدات،  من  الكثري  "تلقى 
اإذا مل ينفذ ما يطلبونه  اإن��ه  له  15 يوما. قالوا  الأخ��ري ج��اء قبل 

ف�شيقومون بقتلي قالوا له اإنهم يعرفون اأين يدر�س ابنه".

العمل الع�صكري ل ي�صتبعد يف "الظروف املنا�صبة

هل تتجه الوليات املتحدة للحرب مع اإيران؟
•• لندن-وكاالت:

ماركو�س  جوناثان  الكاتب  عر�س 
للطرق  ل�"بي.بي.�شي" احتمالني 
الرئي�س  لإدارة  مي���ك���ن  ال����ت����ي 
التعامل  الأمريكي دونالد ترامب 

بها مع اإيران.
الأول هو ما تف�شله اإدارة ترامب، 
للمفاو�شات  ت�شلح  ل  اإي����ران  اأن 
ل�شن هجوم  وال���ش��ت��ع��دادات مت��ت 
اأمريكية،  اأه�����داف  ع��ل��ى  حم��ت��م��ل 
اإل عن  الك�شف  ي��ت��م  اأن���ه مل  رغ���م 

القليل من التفا�شيل علناً.
وبادرت الوليات املتحدة باإجراءات 
اح�����رتازي�����ة م��ن��ه��ا ت���ع���زي���زات اإىل 
املوظفيها  وت���ق���ل���ي���ل  امل���ن���ط���ق���ة؛ 
الأ�شا�شيني  غ��ري  الدبلوما�شيني 

يف العراق.

ر�صالة وا�صحة
وت����ب����دو ال���ر����ش���ال���ة امل���وج���ه���ة اإىل 
"اأي  م�شمونها  وا�شحة،  طهران 
ه��ج��وم ع��ل��ى ه����دف اأم���ري���ك���ي من 
اأي م�����ش��در، ���ش��واء ك���ان ذل���ك من 
اأو حلفائها  اأو اأحد وكلئها  اإيران 
ع�شكري  برد  �شيواجه  املنطقة،  يف 

كبري".
ال�شيناريو  اأن  اإىل  واأ�شار ماركو�س 
الأخ���������ر ي���ل���ق���ي ب����ال����ل����وم يف ه���ذه 

القوى  م���ع   2015 ع����ام  ن�����ووي 
العاملية.

اأنها قد ل تلتزم  وق��د ح��ذرت من 
اأن�شطتها  على  املفرو�شة  بالقيود 
بالفعل  م���ا ح����دث  ال���ن���ووي���ة وه����و 
تخ�شيب  رف������ع  ع����ن  ب���اإع���لن���ه���ا 
يتعار�س  ل  مب�����ا  ال����ي����وران����ي����وم 
م����ع الت����ف����اق ال����ن����ووي ع���ل���ى حد 
ت��ع��ب��ريه��ا. وب��ه��ذه اخل��ط��وة تدفع 
اإي��ران الأوروب��ي��ني اإىل بذل املزيد 
اقت�شادها  مل�����ش��اع��دة  اجل��ه��د  م���ن 
من  بالن�شحاب  والتهديد  املتعر 
التفاق النووي اإن مل يفعلوا ذلك 
اأو �شتم�شي قدماّ يف خرق التفاق 

النووي.

ذخرية اإ�صافية
يعتمد الكثري الآن على التطورات 
اتعامل  ح��ول  ت��رام��ب  اإدارة  داخ��ل 
م��ع اإي�����ران وي���راه���ن اأخ�����رون على 

تقييم طهران ملا يجري هناك.
يف اجلهة املقابلة من هذا كله �شعى 
اأهمية  م��ن  التقليل  اإىل  ت��رام��ب 
فكرة اأن م�شوؤوليه منق�شمون ب�شاأن 
اأنه  اإىل  ال��ت��ق��اري��ر  وت�شري  اإي����ران، 
غري متحم�س ب�شكل كبري للحرب 
اإي���ران، لكن من غري املرجح  على 
اأو  قواته  تعر�شت  اإذا  يرتاجع  اأن 

املن�شاآت الأمريكية لهجوم ما.

القرار  الأزم��ة على عا�شمة �شنع 
الأمريكي وا�شنطن.

النقد  املحللني  العديد من  ووجه 
مع  بالتعامل  ت��رام��ب  اإدارة  لنهج 
الأزمة الإيرانية، ويتقا�شم العديد 
من حلفاء ترامب من الأوروبيني 

بع�س هذه املخاوف.
لل�شيناريو  وف��ق��اً  اإيران"  "�شقور 
م�شت�شار  اأب��رزه��م  ترامب  اإدارة  يف 
اأو  ب��ول��ت��ون،  الأم���ن القومي ج��ون 
بومبيو  م��اي��ك  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر 
املنا�شبة  ب���ال���ف���ر����ش���ة  ي�������ش���ع���رون 
للحرب وهدفهم، هو تغيري النظام 
يف طهران. واإذا مل ينجح ال�شغط 
ل  الع�شكري  فالعمل  القت�شادي، 

ي�شتبعد يف "الظروف املنا�شبة".
تف�شريات  تعك�س  ال�شيناريوهات 
هي  واحل��ق��ي��ق��ة  ل��ل��واق��ع،  خمتلفة 
املتحدة  ال��ولي��ات  بني  ال�شراع  اأن 
طريق  ع����ن  ك�����ان  "واإن  واإي���������ران 
هو  الت�شميم"  ول��ي�����س  ال�����ش��دف��ة 
الأرج���ح ال��ي��وم اأك��ر م��ن اأي وقت 
ترامب  ال�شيد  ت���وىل  م��ن��ذ  م�شى 

ملن�شبه.

توترات مت�صاعدة
الق��ت�����ش��اد الإي�������راين ي��ع��اين من 
الأمريكية  العقوبات  فر�س  اإع��ادة 
اتفاق  مب���وج���ب  رف��ع��ه��ا  مت  ال���ت���ي 

اإيران  ب��ني  ال�����ش��راع  �شيبدو  كيف 
املقارنة  لكن  املتحدة؟  وال��ولي��ات 
ب���ني م��ث��ل ه����ذا ال�������ش���راع وح���رب 
2003 غ��ري مفيدة  ال��ع��راق ع��ام 

على الأرجح.
الق�������رتاح ب���احل���رب ع��ل��ى اإي�����ران 
خم���ت���ل���ف مت������ام الخ�����ت�����لف عن 
احل�����������رب ال�����ع�����راق�����ي�����ة وت�����ذه�����ب 
يكون  ل���ن  اأن����ه  اإىل  ال��رتج��ي��ح��ات 
لإيران  النطاق  وا�شع  غ��زو  هناك 
و�شتذهب الأمور اإىل �شراع جوي 
وبحري مع جرعة كبرية من عدم 

التماثل يف الرد الإيراين.
تتك�شف  اأزم��ة  اإىل  ي�شري  كله  ه��ذا 
العديد  ت�����ش��م  الأب����ع����اد  م���ت���ع���ددة 
الو�شع  ويو�شحها  العنا�شر،  من 

يف  لوا�شنطن  الرئي�شيني  احللفاء 
اإ�شرائيل  اأبرزهم  الأو�شط  ال�شرق 
يوؤيدون التعامل احلازم والذهاب 
اإي�����ران  اإىل ع��م��ل ع�����ش��ك��ري ���ش��د 
على الرغم من اأن �شركاء ترامب 
الأوروبيني ي�شعرون بعدم الرتياح 
بها  ت�����ش��ري  ال���ت���ي  ال��ط��ري��ق��ة  اإزاء 
اإ�شبانيا  من  كل  واتخذت  الأم���ور. 
لتعليق  خطوات  وهولندا  واأملانيا 
املنطقة  يف  الع�شكرية  الأن�����ش��ط��ة 
اإ�شارة  يف  الأمريكيني،  جانب  اإىل 

وا�شحة اإىل التوترات املتزايدة.

تكرار ال�صيناريو
وب���ح�������ش���ب ال���ك���ات���ب ل��ي�����ش��ت هذه 
للت�شاوؤل..  املنا�شبة  اللحظة  ه��ي 

يف الإي���������راين م��ن��ه��ا م����ا ه����و كره 
العتماد  ال��دول��ي��ة:  ل��لت��ف��اق��ي��ات 
الإقليميني،  احللفاء  على  املفرط 
�شركاء  م���ع  ال���ت���وت���رات  ت�����ش��اع��د 
الناتو، وفوق هذا كله، عدم القدرة 
ع��ل��ى حت���دي���د وت��رت��ي��ب اأول���وي���ات 
احلقيقية  ال�شرتاتيجية  امل�شالح 

لوا�شنطن.
وط�������رح ال���ك���ات���ب ت���������ش����اوؤًل ح���ول 
الإي�����راين  ال��ت��ه��دي��د  ي�شتحق  ه���ل 
اإىل  ك��ب��رياً؟ م�شرياً  ���ش��راع��اً  ح��ق��اً 
تعمل  اأن  ي��ق��ب��ل��ون  ال��ك��ث��ريي��ن  اأن 
اح���ت���واء طهران،  ع��ل��ى  وا���ش��ن��ط��ن 
الوليات  مقدرة  على  التاأكيد  مع 
اإذا  ال�����ش��دي��د  ب��الن��ت��ق��ام  امل��ت��ح��دة 

تعر�شت م�شاحلها للخطر.

�شواريخ اإيرانية يف البحر �شبب التعزيزات الأمريكية

ك���ان���ت ال���ت���ق���دي���رات الأم���ريك���ي���ة 
اإي���ران م�شتمرة يف دعم  ب��اأن  تفيد 
العربية،  ال����دول  يف  ميلي�شياتها 

حدث تغري دراماتيكي مع ح�شول 
املعلومات  على  املتحدة  ال��ولي��ات 
ال�شتخبارية اجلديدة، ما اأدى اإىل 

ال���ت���ورط يف  ت�����ش��ع��ى اإىل  ل��ك��ن��ه��ا ل 
القتال بنف�شها.

"اأيار"،  م���اي���و   3 يف  ذل�����ك،  ب��ع��د 

•• وا�شنطن-وكاالت:

ك�شفت �شحيفة "نيويورك تاميز" 
املعلومات  ط��ب��ي��ع��ة  الأم���ري���ك���ي���ة، 
البيت  دف��ع��ت  ال��ت��ي  ال�شتخبارية 
ع�شكرية  قوة  اإر�شال  اإىل  الأبي�س 
الأو�����ش����ط،  ال�������ش���رق  اإىل  ����ش���ارب���ة 

حت�شبا لهجوم اإيراين و�شيك.
ون����ق����ل����ت ال���������ش����ح����ي����ف����ة، ع������ن 3 
م�شوؤولني اأمريكيني، اأن املعلومات 
�شور  يف  مت��ث��ل��ت  ال����ش���ت���خ���ب���اري���ة 
اأظ������ه������رت حت���م���ي���ل الإي����ران����ي����ني 
�شواريخ على منت قوارب �شغرية 
يف اخلليج العربي، فيما بدا موؤ�شراً 

على هجوم اإيراين و�شيك.
ور�شدت ال�شور، التي التقطت من 
ال�شواريخ جممعة  الف�شاء، قطع 
بالكامل، الأمر الذي اأثار خماوف 
احلر�س  ي��ط��ل��ق  اأن  اح��ت��م��ال  م���ن 
ال�شواريخ  ه��ذه  الإي���راين  الثوري 
ع��ل��ى ق��ط��ع ب��ح��ري��ة اأم��ري��ك��ي��ة يف 

اخلليج.
ا�شتخبارية  م��ع��ل��وم��ات  ور����ش���دت 
اأخ�����رى ت��ه��دي��د ���ش��ف��ن جت���اري���ة يف 
احتمال  ع����ن  ف�������ش���ًل  امل���ن���ط���ق���ة، 
باإيران  مرتبطة  ميلي�شيات  �شن 
الأمريكية  ال��ق��وات  على  هجمات 

يف العراق.
واع�����ت�����ربت ال�������ش���ور دل����ي����ًل على 
يختلف  اإي���ران  م��ن  جديد  تهديد 
عن التهديدات املعهودة منها، وفق 
الذين  الثلثة  امل�شوؤولون  قال  ما 
رف�شوا ك�شف اأ�شمائهم، ذلك اأنهم 

غري خمولني باحلديث علناً.
ال�شور،  اأن  اإىل  امل�شوؤولون  واأ���ش��ار 
وم��ع��ل��وم��ات ا���ش��ت��خ��ب��اري��ة اأخ����رى، 
عازمة  تكون  ق��د  اإي���ران  اأن  تظهر 
الأمريكية،  القوات  مهاجمة  على 
لفتني اإىل اأن هذا الأمر كان راأي 
م�شت�شار الأمن القومي الأمريكي 

جون بولتون.
مايو"اأيار"اجلاري،  مطلع  وحتى 

للتهديد  البنتاغون  تقييم  تغيري 
الفوري الذي ت�شكله اإيران.

طلبت  املعلومات  ه��ذه  على  وب��ن��اًء 
الو�شطى  الأم����ريك����ي����ة  ال���ق���ي���ادة 
الطائرات  حاملة  اإر�شال  �شنتكوم، 
اأبراهام لينكولن، وقاذفات بي 52 
اإىل املنطقة، يف حماولة لبناء قوة 
ردع، عرب م�شوؤولون عن اعتقادهم 
باأنها تاآكلت مع الرتاجع الأخري يف 

عدد القوات الأمريكية باملنطقة.
ال�شتخبارات  يف  م�شوؤولون  ورف��ع 
"نيويورك  وف������ق  الأم�����ريك�����ي�����ة، 
قارب  ���ش��ورة  ع��ن  تاميز" ال�شرية 
�شاروخاً  يحمل  اإن��ه  قالوا  �شغري، 

اإيرانياً.
اإن  قال  اأمريكيني  م�شوؤولني  لكن 
ال�شورة مل تكن مقنعة مبا يكفي، 
واأ�شافا اأن ن�شر �شور اأخرى داعمة 
يعر�س  ق���د  الإي�������راين  ل��ل��ت��ه��دي��د 
واأ�شاليب  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  م�����ش��ادر 

جمع املعلومات للخطر.

بلجيكا ت�شلم 
مهدي منو�س اإىل فرن�شا 

•• باري�ص-اأ ف ب:

ن��ق��ل م��ه��دي من��و���س ال���ذي ح��ك��م عليه يف اآذار/م����ار�����س امل��ا���ش��ي يف بلجيكا 
بال�شجن مدى احلياة بعد اإدانته باعتداء على املتحف اليهودي يف بروك�شل، 
اإىل فرن�شا كما اأعلن م�شدر ق�شائي موؤكدا نباأ ن�شرته جملة ليك�شربي�س 

الفرن�شية الأ�شبوعية.
فرن�شا  اإىل  ع��ام��ا   34 العمر  م��ن  البالغ  الفرن�شي  اجل��ه��ادي  ت�شليم  ومت 
ملوا�شلة التحقيق يف دوره املفرت�س يف احتجاز اأربعة �شحافيني فرن�شيني 

يف �شوريا يف 2013 و2014.
وقال م�شدر يف اإدارة �شجن مو-�شوكونان اإنه و�شع يف التوقيف الحرتازي 

يف هذا ال�شجن.
وقال م�شدر ق�شائي بلجيكي لوكالة فران�س بر�س اإن "ت�شليمه كان اأرجىء 
ب�شبب حماكمته يف بروك�شل"، مو�شحا اأن اجلهادي "انتهى من حيث املبداأ 

من مرحلة الق�شاء".
ومت نقل منو�س مبوجب مذكرة توقيف اأوروبية اأ�شدرها الق�شاء الفرن�شي 
لوكالة  الق�شائي  امل�شدر  ذكر  كما   ،2016 30 حزيران/يونيو  يف  بحقه 

فران�س بر�س.

قرب�شي تركي قد ينتخب نائبا يف الربملان الأوروبي 
•• نيقو�شيا-اأ ف ب:

مع ال�شتعدادات للنتخابات الأوروبية املرتقبة اأواخر ال�شهر احلايل والتي 
ل حتظى عموما باهتمام �شعبي كبري، ي�شعى اأ�شتاذ جامعي قرب�شي تركي 
القرب�شية  املجموعتني  باأ�شوات  نيابي  مقعد  وت��ويل  املحرمات  خرق  اإىل 

الرتكية والقرب�شية اليونانية للمرة الأوىل يف تاريخ اجلزيرة املق�شومة.
وفيما ل تزال جهود الأمم املتحدة لإعادة توحيد اجلزيرة يف طريق م�شدود 
منذ �شنتني، ميكن اأن ينتخب قرب�شي تركي للمرة الأوىل نائبا يف الربملان 

الأوروبي يف 26 اأيار-مايو م�شتفيدا من اأ�شوات املجموعتني.
تر�شح ال�شتاذ يف جامعة قرب�س نيازي كيزيليورك على لئحة اأبرز حزب 

معار�شة قرب�شي يوناين، ال�شيوعي "اأكيل".
باعتبارها  انتقد احلزب القرب�شي احلاكم املحافظ "دي�شي" هذه اخلطوة 
لكن  ال��رتك��ي  القرب�شي  ال�شمايل  ال�شطر  يف  اأ���ش��وات  ك�شب  اىل  ت��ه��دف 

اآخرين راأوا يف ذلك نقطة حتول يف �شيا�شة البلد التي ت�شهد انق�شاما.
على  تركي  قرب�شي  "تر�شيح  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  كيزليورك  وق��ال 
لئحة حزب قرب�شي يوناين هو اأكيل هو اأمر فريد يف تاريخنا، لكنني اأريد 

اأن اأتوجه اىل كل القبار�شة".
واأ�شاف "هي املرة الأوىل التي يتمكن فيها قبار�شة يونانيون واأتراك من 

الت�شويت معا، كما نحن نخو�س احلملة معا وهو اأمر فريد اأي�شا".
القبار�شة الأتراك يعتربون مواطنني اأوروبيني ولديهم احلق يف الرت�شح 
الد�شتور احلايل ل  اأنه مبوجب  والت�شويت يف النتخابات الأوروبية رغم 

ميكنهم امل�شاركة يف عمليات النتخاب يف ال�شطر اجلنوبي من اجلزيرة.
وهناك ت�شعة مر�شحني قبار�شة اأتراك للنتخابات الأوروبية وهو اأمر غري 
م�شبوق بينهم ال�شحايف والنا�شر �شينري ليفنت املعروف بتحديه �شيا�شات 
الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان اىل جانب خم�شة مر�شحني اآخرين 

من حركته "اليا�شمني".
ال�شمايل من اجلزيرة منذ اجتياحه  ال�شطر  اآلف اجلنود يف  تن�شر تركيا 
يف العام 1974 ردا على انقلب قام به قوميون قبار�شة يونانيون بهدف 

اإحلاق اجلزيرة باليونان.
"جمهورية �شمال قرب�س الرتكية" التي ل  ال�شمايل قيام  واأعلن ال�شطر 
تعرتف بها �شوى انقرة. كما ان تركيا ل تعرتف بجمهورية قرب�س الع�شو 

يف الحتاد الوروبي.
وف�شلت جهود الأمم املتحدة لعادة توحيد اجلزيرة خلل قمة يف متوز/
امل��ب��ادرات لح��ي��اء حمادثات  ك��ل  ذل��ك احل��ني تعرت  2017 ومنذ  يوليو 
ال�شلم.  و�شيكون على كل القبار�شة الأتراك الراغبني يف الت�شويت العبور 
اىل الق�شم اجلنوبي من اجلزيرة للت�شويت يف النتخابات الوروبية يف 26 

اأيار/مايو.
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وزارة القت�شاد
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• جان كواترمري  

دون   .... و�شمويل   مهيمن،  "اإمرباطوري،  اإن��ه    
الت�شريح ب��ذل��ك، ورغ��م الع���رتاف ال��ق��دمي بحق 
 2019 ع��ام  يف  فاإننا  تقريرامل�شري،  يف  ال�شعوب 
�شد  للإمرباطوريات  ال�شحيق  ال�شراع  ن�شتعيد 
الأمة، والحتاد الأوروبي للجمهوريات ال�شرتاكية 
عادت  ال�شرا�شة،  بهذه  دولنا"،  �شد  ال�شوفياتية 
خطاب  اإىل  م���اي���و،  م���ن  الأول  يف  ل���وب���ان  م���اري���ن 
مناه�س لأوروبا عنيف �شبق اأن ا�شتخدمه حزبها 
معاهدة  ح���ول   2005 ع���ام  ا���ش��ت��ف��ت��اء  يف  ب��ن��ج��اح 

الد�شتور الأوروبي.
   والأكر طرافة: اأوروبا هذه التي ، ح�شب رئي�شة 
التجمع الوطني ، اأ�ّش�شها عملء خلدمة "امل�شالح 
ت�شخر  التي  هي  الأمريكية،  واملالية"  ال�شيا�شية 
اإىل  اإ�شافة   ، امل��ف��ردات  بنف�س  ت��رام��ب  اإدارة  منها 
ملارين  والن�شيحة  امل�شورة  يقدم  بانون  �شتيف  اأّن 
لوبان، وهو الذي �شنع فوز الرئي�س الأمريكي ...  
بالطبع ،هذه املقارنة ل ت�شتقيم: الإمرباطورية، 
ت�شتخدم  دولة مهيمنة  ، تفرت�س  تعريفها  بحكم 
القوة الع�شكرية لإجبار دول اأخرى على اخل�شوع 

ل�شلطتها. 
   والحت���اد، هو احت��اد طوعي ل��دول ذات ال�شيادة 
قررت تقا�شم بع�س �شلحياتها: ل يوجد جي�س 
اأوروبي حتت قيادة "بروك�شل" من �شاأنه اأن يجرب 
فاإن  ذل��ك،  على  ع��لوة  الن�شمام.  على  دول��ة  اأي 
اإىل الحت��اد منذ عام  التي ان�شمت  ال��دول  جميع 
 ، ا�شتفتاء )با�شتثناء قرب�س(  اأجرت  1973، قد 
اأن تغزوها دبابات  ، دون  و�شوتت الرنويج مرتني 

بروك�شل.
اإّن املقارنة مع احتاد اجلمهوريات ال�شرتاكية      
ال�شوفياتية هي اأكر غباء: الحتاد لي�س �شمولًيا، 

امل��ن��اه�����ش��ني لأوروب�����ا يف الربملان  ان��ت��خ��اب  ب��دل��ي��ل 
دولة  اأي  اأّن  ت��دم��ريه، وخ�شو�شا،  ي��ري��دون  ال��ذي 
مت��ل��ك ح��ري��ة اخل����روج والن�����ش��ح��اب، وق���د قررت 
بالتاأكيد،  ذلك.   2016 يونيو  املتحدة يف  اململكة 
ل  ال���ذي  امل�شل�شل  م��ن  يت�شح  كما   ، معقد  الأم���ر 
عدم  يف  يكمن  اخل��ط��اأ  لكن   ، للربيك�شيت  ينتهي 
التوافق حول كيفية  الوطنيني على  النواب  قدرة 

اخلروج.
   ل���ق���د دف�����ع الأمل���������ان ال�������ش���رق���ي���ون وامل���ج���ري���ون 
والبولنديون الدم، ثمنا ملحاولتهم مغادرة الهيمنة 
الحتاد  م��ن  ج��زء  لي�شوا  اأن��ه��م  رغ��م  ال�شوفياتية 
ال�شوفيتي. وتبدو املقارنة اأقل معنى، لأن الحتاد 
مل يتم تاأ�شي�شه من قبل الدول الأع�شاء فح�شب ، 
بل يظل خا�شًعا ل�شيطرتها ومراقبتها من خلل 
املجل�س الأوروبي لروؤ�شاء الدول واحلكومات، وهو 
العليا التي تتخذ قراراتها بالإجماع. ول  �شلطته 

ميكن اتخاذ اأي قرار �شدها.
   اإّن املفو�شية لي�شت الهيئة الفيدرالية كما ي�شفها 
املناه�شون لأوروبا، اإل يف اأربعة جمالت "�شيا�شة 
املناف�شة، الحتاد اجلمركي، املفاو�شات التجارية، 
احلفاظ على م��وارد البحر". ويف جميع املجالت 
الأخ��رى، ل ميكنها �شوى اقرتاح الن�شو�س التي 
الربملان.  مع  بالتفاق  ال��دول  تعتمدها  اأن  يجب 
القوانني  باملائة من   95 اأن   ، ذلك  والأف�شل من 
التي اقرتحتها املفو�شية متت بطلب من املجل�س 

الأوروبي... 
ال�شيا�شيني  اأخ��رًيا، يتم تعيني جميع املوظفني     
من قبل الدول: املفو�شون، وق�شاة حمكمة العدل 
انتخابهم  يتم  الأوروب���ي،  الربملان  اأع�شاء  ،وحتى 
على قوائم و�شعتها الأحزاب الوطنية.. "الحتاد 
 " الأوروبي للجمهوريات ال�شرتاكية ال�شوفياتية 

قلتم...؟

ل... الحتاد الأوروبي  لي�س احتاد اجلمهوريات ال�شوفياتية...

*متخ�ش�س يف الق�شايا الأوروبية، وحمرر مدونة كوالي�س بروك�شل .
  من موؤلفاته: يجب الق�شاء على اليورو ، و اأوغاد اأوروبا ، و�شادة اأوروبا .

من هو �شيد القرار يف البيت الأبي�س؟
•• لندن-وكاالت:

�شاأل رئي�س حترير "وا�شنطن اإكزاميرن" جي كارو�شو يف مقال ب�شحيفة 
"اإندبندنت" "يف ظل الت�شعيد مع اإيران، يجب اأن ن�شاأل من هو �شاحب 

القرار يف البيت الأبي�س؟".
وي��ق��ول اإن الأزم����ة احل��ال��ي��ة م��ع اإي����ران ه��ي الخ��ت��ب��ار الأق����وى للرئي�س 
التي  املت�شاربة  الر�شائل  ظل  يف  اأنه  م�شيفاً  ترامب،  دونالد  الأمريكي 

تخرج من اإدارته، تزايدت ال�شكوك يف هوية �شاحب القرار.
وي�شيف كارو�شو اأن ترامب ل يزال ي�شعى للإبقاء على م�شاندة موؤيديه 
اأنه  كما  الأو�شط،  ال�شرق  يف  ع�شكرياً  التورط  غالبيتهم  ترف�س  الذين 
كان معار�شاً للحرب على العراق، وتعهد ب�شحب القوات الأمريكية من 

�شوريا، واأفغان�شتان.
ويو�شح اأن موقف ترامب املرتدد يتلخ�س يف العبارة التي قالها اأخرياً 
تعليقاً على اإر�شال جنود اإىل ال�شرق الأو�شط ملواجهة اإيران: "�شرنى ما 

�شيحدث".

بولتون
التعامل مع امللف  اأث��رت يف  التي  اأه��م القرارات  اأح��د  اإن  ويقول كارو�شو 
القومي،  للأمن  م�شت�شاراً  بولتون  ج��ون  ال�شقر  تعيني  ك��ان  الإي���راين 
ما يعني اأن بولتون مل يعد ين�شح الرئي�س بخو�س احلرب من موقعه 
اأم���ن البلد  امل��ت��ح��دة، ول��ك��ن م��ن منطلق  ل���دى الأمم  ���ش��ف��رياً  ال�����ش��اب��ق 

القومي.

ا�صتنفار وتناق�ش
وزارة  واأوام��ر  بولتون  اآراء جون  تتناق�س مع  ترامب  ت�شريحات  ولكن 
اخلارجية. واإىل ذلك، اأ�شدرت القيادة املركزية الأمريكية التي ت�شرف 
العزم  "عملية  اإن  فيه  ق��ال��ت  بياناً  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  العمليات  على 
تهديدت  ن�شهد  ال��ذي  الوقت  يف  عالية،  ا�شتنفار  حالة  يف  الآن  ال�شلب 

حمتملة و�شيكة للقوات الأمريكية يف العراق".
الع�شكري  التحالف  قائد  ق��ال  نف�شه،  ال��ي��وم  م��ن  �شابق  وق��ت  ويف  لكن، 
امليجر جرنال الربيطاين كري�س غيكا اإن "ل تهديد متزايداً من القوات 

التي تدعمها اإيران يف العراق و�شوريا".
اأعلى  ب��ني  للتوا�شل  مفككة  ا�شرتاتيجية  خ��ط��ر  م��ن  ك��ارو���ش��و  وح���ذر 
باأرواح  تتعلق  ق��د  ح�شا�شة  م�شاألة  ح��ول  واجلي�س  احلكومة  م�شتويات 

رجال ون�شاء القوات امل�شلحة الأمريكية. 

من هو �صيد القرار؟
اأنه  لإظ��ه��ار  و�شريعة  ما�شة  بحاجة  اأ�شبح  ترامب  اأن  كارو�شو  ويعترب 
هو، ل �شواه، �شاحب القرار يف البيت الأبي�س، واأن يتوقف عن توجيه 

العبارات املطاطية التي ل حتمل اجتاهاً وا�شحاً.
ويقول كار�شو اإنه "اإذا كان م�شوؤولون مثل جون بولتون ووزير اخلارجية 
فعلى  �شرورياً  اأم��راً  اإي��ران  مع  امل�شلح  ال�شراع  اأن  ي��رون  بومبيو  مايك 
ترامب اإما اأن ين�شم اإليهم، اأو اأن يقول لهم �شراحًة اإن احلرب مع اإيران 
اإنه الوقت الذي على الرئي�س اأن  لي�شت خياراً مطروحاً على الطاولة. 

ُيظهر فيه للجميع اأنه م�شطلع مب�شوؤولياته".

اإيران تت�صرف بعدوانية بعد ال�صغط الأمريكي 

املليل يلعبون بالنار..و�شيحرتقون بها

اإي��ران متتلك بريوقراطية قدمية 
ال�شاد�س  اإىل القرن  ورا�شخة، تعود 
ع�����ش��ر، وق����ادرة ع��ل��ى ال��ع��م��ل يف ظل 
ال�شرر  ورغم  للحكم.  قوية  ثقافة 
الدولة  هيكلية  ط��ال  ال��ذي  البالغ 
على يد املليل وم�شاعديهم، يتوفر 
خمزون وا�شع من اخلربة واملوهبة 

يكفي ل�شمان ت�شيري اأمور البلد.
فيتعلق  ال����ث����اين  ال���ه���اج�������س  واأم�������ا 
تغيري  ي�������وؤدي  اأن  م����ن  ب��اخل�����ش��ي��ة 
اللجئني  من  �شيل  لتدفق  النظام 
ن���ح���و اأوروب����������ا، يف وق�����ت م����ا زال����ت 
تعاين  الأوروب�������ي  الحت�����اد  يف  دول 
تدفق  نتيجة  ت��ول��دت  م�شاكل  م��ن 

لجئني �شوريني.
ذل���ك تخوف  ال��ك��ات��ب،  ل��ك��ن ح�شب 
كانت  اإي������ران  لأن  حم��ل��ه  يف  ل��ي�����س 
م���������ش����دراً ل���لج���ئ���ني م���ن���ذ الأي������ام 
وح�شب  اخل��م��ي��ن��ي،  ل��ن��ظ��ام  الأوىل 
يقيم  الإي��ران��ي��ة،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
اأكر من ثمانية مليني  يف املنفى 
اإي��راين، ح��وايل %10 من اإجمايل 

حمادثات  �شمن  ال��ك��ات��ب،  وح�شب 
�شيا�شة  �شناع  يعرب  ر�شمية،  غ��ري 
ثلثة  عن  اأوروب��ي��ون  وم�شت�شارون 
هواج�س يف ما يتعلق با�شرتاتيجية 

الأق�شى". "ال�شغط 
وي�شتند الهاج�س الأول اإىل اأن تلك 
ظاهرها  يف  هدفت  التي  ال�شيا�شة، 
اخلمينية  ال���ق���ي���ادة  لإق���ن���اع  ف��ق��ط 
بع�س  ب�������ش���اأن  ���ش��ل��وك��ه��ا  ب��ت��ع��دي��ل 
قد  اخلارجية،  ال�شيا�شية  الق�شايا 
اإيران،  الواقع، لنهيار يف  تقود، يف 
ل ميكن  النظام  يف  تغيري  واإج���راء 

التنبوؤ بعواقبه. 
ال�����ش��وؤال الأهم  اأن  وي���رى ط��اه��ري 
الأمور  زم��ام  �شيتوىل  "من  يقول: 
ذلك  حت��ول  ع��دم  وي�شمن  حينها، 
ال�شرق  ق��ل��ب  يف  ال���وا����ش���ع،  ال��ب��ل��د 
اأخ�����رى ل  الأو�����ش����ط، اإىل م��ن��ط��ق��ة 

تخ�شع لأية �شلطة؟".
ال�شوؤال طرح  اأن  املقال  ولكن كاتب 
م���ن اأج�����ل جت��ن��ب م���واج���ه���ة نظام 
م��ارق اأث���ار الأزم���ة احل��ال��ي��ة. ولكن 

معظمهم  وي���وج���د  ال�����ش��ك��ان،  ع���دد 
يف اأوروب�������ا واأم���ري���ك���ا. وق����د ي����وؤدي 
اأقل  باآخر  احلايل  النظام  ا�شتبدال 
اإزع��اج��اً حل��دوث تدفق عك�شي من 
امل��ن��ف��ي��ني الإي���ران���ي���ني ل��ل��ع��ودة اإىل 
ال��ع��راق بعد  وطنهم، كما ج��رى يف 
���ش��ق��وط ���ش��دام ح�����ش��ني، ح��ي��ث عاد 
ك��ان ن�شفهم  ع��راق��ي،   3،2 ق��راب��ة 

يقيمون يف اإيران. 
اأن  الكاتب  ح�شب  يتوقع  ل  كذلك، 
ق���ادرة على  اأو  راغ��ب��ة  رو�شيا  ت��ك��ون 
اأجل  ال�شوري من  ال�شيناريو  تكرار 

اإنقاذ املليل. 
يعرب  ال��ذي  الثالث  الهاج�س  واأم���ا 
عنه اأوروبيون هو اأن ا�شرتاتيجية" 
ال�شغط" التي ينتهجها ترامب قد 
ال�شياق،  ه��ذا  ويف  ح��رب.  اإىل  تقود 
يزعم بع�س الأوروبيني باأن اخلوف 
م���ن احل����رب ه���و م���ا ي���وؤج���ج نريان 

التع�شب يف طهران.
اأوروبي  م�شوؤول  عن  الكاتب  ونقل 
اجلمهورية  اأن  امل�������ش���ت���وى  رف���ي���ع 

•• وا�شنطن-وكاالت:

و�شناع  م��ف��ك��ري��ن  حم���اورت���ه  ع��ن��د 
الأ�شابيع  يف  اأوروب�����ي�����ني  ���ش��ي��ا���ش��ة 
اأم��ري طاهري،  الأخ��رية، �شاد لدى 
ل�شحيفة  ت��ن��ف��ي��ذي  م��دي��ر حت��ري��ر 
الإي���ران���ي���ة م���ن -1972  ك��اي��ه��ان 
تبدو،  اإي��ران  باأن  انطباع   ،1979
متكرر  كابو�س  مثل  اأوروب����ا،  بنظر 
ان���ت���ه���اءه. وقبل  ي��ت��م��ن��ى اجل��م��ي��ع 
عامني، اعتقد عدد من الأوروبيني 
يف  ت���ل����ش���ى  ال���ك���اب���و����س  ذل������ك  اأن 
عاد  ال��ي��وم،  ول��ك��ن،  الن�شيان.  ع��امل 
الكابو�س وب�شدة، فيما تقرع طبول 

احلرب خلف الكوالي�س.
ووف���ق م��ا ع��ر���ش��ه ط��اه��ري، �شمن 
اإن�شتيتيوت"،  �شتون  "غيت  موقع 
ع����ن مت���ن���ي زوال  ال���ن���ظ���ر  ب���غ�������س 
ذل��ك ال��ك��اب��و���س، مل يكن ق��ط لدى 
الحتاد الأوروبي �شيا�شة متما�شكة 
للتعامل مع اإي��ران. ونتيجة جتنب 
باراك  ال�شابق  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س 
�شنوات،  ث���م���اين  ط������وال  اأوب�����ام�����ا، 
متكن  الإيرانية،  الق�شية  معاجلة 
الأوروب�����ي�����ون م���ن ت���اأج���ي���ل اإج�����راء 
حت���ل���ي���ل ج������اد ب���������ش����اأن ال����و�����ش����ع يف 

اجلمهورية الإ�شلمية.
كاتب  ب����راأي  اأدى،  ذل���ك  اأن  وي��ب��دو 
بحذر  الأوروب��ي��ني  للتفاف  املقال، 
الذي  املت�شلب  املوقف  حول  �شديد 
اإي���ران.  ح��ي��ال  ت��رام��ب  اإدارة  تبنته 
مباحثات  خ����لل  م���ن  وي�����ش��ت�����ش��ف 
ال�شيا�شة  دوائ����ر  يف  ح��ال��ي��اً  جت���ري 
اأوروب���ي���ة قد  اأن ق���وى  الأوروب����ي����ة، 
ترامب  �شيا�شة  خلف  بثقلها  ترمي 
خلل  �شغط"،  "اأق�شى  ل��ف��ر���س 
فرن�شا  ال�����ش��ب��ع يف  ق��م��ة جم��م��وع��ة 

التي �شتعقد يف اأغ�شط�س"اآب". 

الإ�شلمية تت�شرف بعدوانية لأنها 
كبري  "عدد  ب�  حماطة  باأنها  ت�شعر 

من القوات الأمريكية". 
ووفقاً لطاهري، تلك فر�شية ت�شتند 
فاإن  باحلقائق.  ك��اًف  غري  لهتمام 
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  ل��دى 
من  ج����ن����دي،  األ������ف   170 ق����راب����ة 
من   1،280،000 اإج������م������ايل 
اأف����راد اجل��ي�����س، م��وزع��ني ب��ني 66 
ب���ل���داً، وه���و اأق���ل ع���دد م��ن��ذ احلرب 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة. وي��ت��م��رك��ز ثلثا 
اأمل��ان��ي��ا وال��ي��اب��ان وكوريا  ه����وؤلء يف 
تعتربها  م��ن��اط��ق  ويف  اجل��ن��وب��ي��ة. 
يقل  يحميها،  اإي��ران مبثابة خندق 
عن  الأمريكيني  الع�شكريني  ع��دد 

جندياً.   15،000
ويف امل���ق���اب���ل، ت��ن�����ش��ر اإي������ران داخ���ل 
املفرت�س،  اخل����ن����دق  ذل�����ك  ن��ف�����س 
اأك���ر م��ن 100 األ���ف ج��ن��دي، من 
ولبنانيون  اأفغان  مرتزقة  �شمنهم 
�شوريا  يف  وباك�شتانيون  وعراقيون 
وال���ع���راق، اإىل ج��ان��ب وح����دات من 
حزب اهلل يف لبنان، ومن احلوثيني 

يف اليمن. 
ورغ����م ذل����ك، ي���رى ال��ك��ات��ب اأن����ه ل 
مي��ك��ن ا���ش��ت��ب��ع��اد اح��ت��م��ال احل���رب. 
وجاء يف قول فار�شي ماأثور عن فن 
الكلمات  "ت�شكل  واحل���رب:  احلكم 
احلروب".  يف  الأوىل  ال�������ش���ه���ام 
وللمليل واأتباعهم ما�ٍس ل ميكن 
اأم��ري��ك��ا. ويف كل  م��ع��ادة  ت�شوره يف 
�شهام".   – ك��ل��م��ات  تطلق"  ي����وم 
وعلى اجلانب الأمريكي، يرد جون 
وبريان  ب��وم��ب��ي��و  وم���اي���ك  ب��ول��ت��ون 

هوك، باهتمام على تلك الكلمات. 
طاهري:  ي��ق��ول  م��ق��ال��ه  خ��ت��ام  ويف 
بالنار، ومن يلعب  يلعبون  "املليل 

النار يحرتق بها". 

•• كراكا�ص-اأ ف ب:

للم�شاعدات  ثالثة  و�شلت طائرة 
الإن�����ش��ان��ي��ة ت��ن��ق��ل 64 ط��ن��ا من 
وامل��واد الطبية الأخرى،  الأدوي��ة 
ال�شني،  من  قادمة  فنزويل  اإىل 
ح�������ش���ب���م���ا اأع�����ل�����ن�����ت احل����ك����وم����ة 

الفنزويلية.
الطائرة  اأن  احلكومة  واأو�شحت 
مايكيتيا  م��ط��ار  يف  ح��ط��ت  ال��ت��ي 
بالقرب من كراكا�س، تنقل �شحنة 

واجلراحية  ال��ط��ب��ي��ة  امل�����واد  م���ن 
للم�شت�شفيات  امل����خ���������ش���������س 

الفنزويلية العامة.
امل�������واد  ت�������ش���م���ح  اأن  وي����ف����رت�����س 
ب��ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ال��ن��ق�����س احلاد 
يف ه��ذا امل��ج��ال يف ف��ن��زوي��ل التي 
يف  اقت�شادية  اأزم���ة  اأ���ش��واأ  ت�شهد 

تاريخها احلديث.
وكانت طائرة �شينية اأوىل و�شلت 
 65 وتنقل  اآذار-م���ار����س   29 يف 
الإن�شانية.  امل�����ش��اع��دات  م��ن  طنا 

غوايدو  خ���وان  املعار�شة  وزع��ي��م 
الذي  الفنزويلي  الربملان  رئي�س 
بالوكالة  رئ��ي�����ش��ا  ن��ف�����ش��ه  اأع���ل���ن 
للبلد واعرتف به نحو خم�شني 

بلدا بينها الوليات املتحدة.
وحاول غوايدو يف �شباط/فرباير 
م�شاعدات  اإدخ�����ال  ج�����دوى،  ب���ل 
يف  املتحدة،  ال��ولي��ات  من  قادمة 
معتربا  م����ادورو  رف�شها  عملية 
لتدخل  ل����لإع����داد  ذري���ع���ة  اأن���ه���ا 

ع�شكري اأجنبي لإ�شقاطه.

الإثنني  ثانية  كما و�شلت طائرة 
م��ن هذه  ط��ن��ا   71 متنها  وع��ل��ى 

املواد.
وك��������ان ال����رئ����ي���������س ال���ف���ن���زوي���ل���ي 
نيكول�س مادورو وافق يف ني�شان-

م�شاعدات  دخ�����ول  ع��ل��ى  اب���ري���ل 
اتفاق  اإط��ار  يف  بلده  اإىل  اإن�شانية 
لل�شليب  ال���دول���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  م���ع 

الأحمر.
اأحد  امل�����ش��اع��دات  م�شاألة  وت�شكل 
حم�����اور امل���واج���ه���ة ب���ني م�����ادورو 

وو�شلت اأول �شحنة من امل�شاعدات 
ال�شليب  م���ن  ط��ن��ا   24 زن��ت��ه��ا 

الأحمر يف 16 ني�شان-ابريل.
فعليا  تدعم  التي  رو�شيا  وتر�شل 
ال�شعيد  ع��ل��ى  م����ادورو  ال��رئ��ي�����س 
ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي وخ�������ش���و����ش���ا يف 
جمل�س الأمن الدويل، م�شاعدات 
اإىل فنزويل. وقد بداأت  اإن�شانية 
القمح  اإر�����ش����ال  اآذار-م�����ار������س  يف 
البلد احلليف  اإىل هذا  والأدوي���ة 

ملو�شكو.

طائرة م�شاعدات �شينية ثالثة اإىل فنزويل 

وا�شنطن تفر�س عقوبات على خم�شة 
رو�س ب�شبب انتهاكات حلقوق الإن�شان

اأو�شلو ترعى حمادثات اأولية يف فنزويل

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

اأعلنت ال�ُشلطات الأمريكّية فر�س عقوبات على خم�شة 
رو����س ب�شبب ان��ت��ه��اك��ات حل��ق��وق الإن�����ش��ان، مب��ا يف ذلك 
وقتل" مثلّيني  و"تعذيب  املعار�شة  زعماء  اأحد  اغتيال 

يف ال�شي�شان.
وت��اأت��ي ه��ذه اخل��ط��وة بعد اأّي����ام م��ن ل��ق��اء ب��ني الرئي�س 
الأمريكي  اخلارجّية  ووزي��ر  بوتني  فلدميري  الرو�شي 
ال��ب��ل��دي��ن لإيجاد  اأّن����ه م�شعى م��ن  ب���دا  م��اي��ك ب��وم��ب��ي��و، 

اأر�شّية م�شرتكة بينهما.
وخلل تقدميها تقريرها ال�شنوي ال�شادر بتكليف من 
الكونغر�س يف اإطار "قانون مانييت�شكي"، اّتخذت وزارة 
اخلارجّية الأمريكّية اإجراءات �شّد خم�شة اأفراد وكيان 
على  قيود  فر�س  مانينت�شكي"  "قانون  ويتيح  واح��د. 
ح��رك��ة اأف����راد وك��ي��ان��ات يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة مّتهمني 

بانتهاك حقوق الإن�شان، وجتميد اأ�شولهم.
"لئحة  اإىل  اأُ�شيَفت  ه��وؤلء  اأ�شماء  اإّن  اخلارجية  وق��ال 
مانييت�شكي" لأّنهم "م�شوؤولون عن النتهاكات الأخرية 
اجل�����ش��ي��م��ة حل��ق��وق الإن�������ش���ان، مب��ا يف ذل���ك ق��ت��ل زعيم 
املعار�شة الرو�شية بوري�س نيمت�شوف بخلف القانون، 
بخلف  ال�شي�شان  جمهورّية  يف  مثلّيني  وقتل  وتعذيب 
القانون". ونيمت�شوف الذي لعب دوًرا مهًما يف معار�شة 
الرئي�س  ع��ه��د  ال�����وزراء يف  لرئي�س  ن��ائ��ب��اً  وك���ان  ب��وت��ني 

على  ُق��رب  ع��ن  ر�شا�شات  ب��اأرب��ع  ُقتل  يلت�شني،  بوري�س 
ج�شر يف جوار الكرملني يف العام 2015.

وردت ال�شفارة الرو�شية يف الوليات املتحدة بالتاأكيد يف 
بيان اأن "هذه الأفعال �شتتبعها اإجراءات يف اإطار املعاملة 
ت�شري  البناءة  غري  القرارات  "هذه  اأن  معتربة  باملثل"، 
عك�س الآفاق الإيجابية للمحادثات الأمريكية الرو�شية 

الأخرية يف �شوت�شي".
ومن بني الأفراد الذين ا�شتهدفتهم العقوبات، الزعيم 
ال�����ش��ي�����ش��ي��اين ر���ش��لن ج��ريمي��ي��ي��ف امل��ق��رب م��ن رئي�س 
جريميييف  اإىل  وُوّجهت  قديروف.  رم�شان  ال�شي�شان 

ُتهم ب�شبب تورطه يف قتل منت�شوف.
اأن  ت��ل��غ��رام  تطبيق  ع��ل��ى  ح�شابه  ع��ل��ى  ق��دي��روف  وراأى 
ال�شرطة  ت���دخ���ل يف  ق����وة  ت�����ش��ت��ه��دف  ال���ت���ي  ال��ع��ق��وب��ات 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  على  م��وؤك��د  ""دليل  ال�شي�شانية 

تخاف منا".
ك��م��ا تتهم ال�����ش��ل��ط��ات الأم��ريك��ي��ة اث��ن��ني اآخ���ري���ن، هما 
عن  حقائق  باإخفاء  تريكوليا  واإيلينا  كارلوف  غينادي 

احتجاز �شريغي مانييت�شكي ووفاته.
مورغان  الأمريكية  اخلارجية  با�شم  املتحدثة  وقالت 
اأورتاغو�س يف بيان "بعد نحو ع�شر �شنوات على وفاته، 
ما زلنا ن�شعر بالقلق ب�شبب اإفلت "القتلة" من العقاب 
بحّق  العنيفة  اجلرائم  من  وغريها  اجلرمية  اإط��ار  يف 

نا�شطني و�شحافيني ومعار�شني �شيا�شيني".

•• او�شلو-اأ ف ب:

اأك���دت ال���رنوج اأم�����س عقد حم��ادث��ات حت��ت رعايتها بني 
ممثلني عن ال�شلطة واملعار�شة يف فنزويل بهدف اإيجاد 
حّل للأزمة ال�شيا�شية امل�شتمرة منذ اأربعة اأ�شهر يف هذا 

البلد.
وقالت وزارة اخلارجية الرنوجية يف بيان "تعلن الرنوج 
ح�����ش��ول ات�����ش��الت اأول���ي���ة ب��ني مم��ث��ل��ني ع��ن الفاعلني 
مرحلة  اإط���ار  يف  ف��ن��زوي��ل،  يف  الرئي�شيني  ال�شيا�شيني 
يف  للو�شع  ح��ّل  اإي��ج��اد  يف  الإ���ش��ه��ام  بهدف  ا�شتك�شافية، 
البلد". واأ�شافت "تهنئ الرنوج الأطراف امل�شاركة على 
دعم  رغبتنا يف موا�شلة  التاأكيد على  ونعيد  جهودهم. 

م�شعى اإيجاد حّل �شلمي يف البلد".
املعلومات،  غ��واي��دو  خ��وان  املعار�س  اأك��د  فنزويل،  ويف 
م�شرياً اإىل اأن ممثلني عن املعار�شة الفنزويلية �شاركوا 

يف "و�شاطة" الرنوج من اأجل حماولة حّل الأزمة.
وقال يف اجتماع �شيا�شي يف كراكا�س "ل يوجد اأي �شكل 
من اأ�شكال املفاو�شات"، اإمنا "جهود و�شاطة من الرنوج"، 

ر لها البلد ال�شكندنايف منذ عدة اأ�شهر. يح�شّ
نيكول�س  ال��ف��ن��زوي��ل��ي  ال��رئ��ي�����س  جهته  م��ن  ي��وؤك��د  ومل 
اإن  مادورو ح�شول تلك الت�شالت، لكن قال اخلمي�س 
مهمة  "يف  ي�شارك  رودريغيز  خورخي  الت�شالت  وزي��ر 
اأ�شا�شية جداً من اأجل ال�شلم يف البلد يف اأوروبا"، واأنه 

�شيعود قريباً.
اأيام"،  و"لعدة  �شري  اأو�شلو يف مكان  وعقدت حمادثات 
وعاد الوفدان اإىل كراكا�س، ح�شبما اأكدت �شبكة الإذاعة 

والتلفزيون الرنوجية العامة "ان ار كي".
ويف ح��دي��ث ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س �شباح اجل��م��ع��ة، مل 
اإ�شافية  بتعليقات  الإدلء  الرنوجية  امل�شت�شارية  ترغب 

حول املو�شوع.
ووفق و�شائل اإعلم خمتلفة، �شمت املحادثات من جهة 
مادورو وزير الت�شالت خورخي رودريغيز وحاكم ولية 

مرياندا هكتور رودريغيز.
ومتثلت املعار�شة من جهتها بالنائب ال�شابق جرياردو 
موتول  مارتينيز  ف��رن��ان��دو  ال�����ش��اب��ق  وال���وزي���ر  بليديه 

ونائب رئي�س الربملان �شتالني غونزالي�س.
غوايدو  خ��وان  الو�شط  ميني  تيار  من  املعار�س  واأعلن 
الثاين/ ك��ان��ون   23 يف  لفنزويل  موقتاً  رئي�شاً  نف�شه 
يناير واعرتفت به نحو خم�شني دول��ًة. ويحاول مذاك 
"اغت�شب ال�شلطة" منذ  الإطاحة مب��ادورو ويعترب انه 
انتخابات اأيار/مايو 2018 الرئا�شية. وتقول املعار�شة 

اإن هذه النتخابات "�شابها تزوير".
وفيما اعرتفت عدة دول اأوروبية بخوان غوايدو رئي�شاً، 
اكتفت الرنوج بالدعوة لنتخابات حرة، يف موقف اعترب 
بني  الو�شيط  دور  لعب  اأو�شلو  رغبة  يج�ّشد  اأن��ه  حينها 

املع�شكرين.

الغاء احتجاجات م�شرية 
العودة يف غزة

•• غزة-اأ ف ب:

اأعلنت الهيئة العليا مل�شريات العودة الفل�شطينية اأنها األغت احتجاجات اأم�س 
للأ�شبوع الثاين على التوايل، "للتخفيف" عن املواطنني يف �شهر رم�شان.

وقال الهيئة التي ت�شرف على تنظيم هذه الحتجاجات يف بيان "ل يوجد 
اليوم اأي فعاليات يف خميمات العودة اخلم�شة "مواقع اأقيمت قرب ال�شياج 
احلدودي مع اإ�شرائيل" للتخفيف عن املواطنني وذلك ب�شبب ارتفاع درجات 

احلرارة يف اجلمعة الثانية ل�شهر رم�شان".
وهي املرة الثانية التي تلغي فيها الهيئة احتجاجات م�شريات العودة منذ 

.2018 اآذار-مار�س  اإنطلقها يف 30 
وتاأتي احتجاجات ذكرى النكبة هذا العام بعد اأ�شبوعني من اندلع اأخطر 
2014، قتل خللها  واإ�شرائيل منذ حرب  مواجهة ع�شكرية بني حما�س 
اإ�شرائيليني خلل  اأربعة  قتل  مقاتلني. كما  ت�شعة  بينهم  فل�شطينيا   25
بو�شاطة  النار  اإط��لق  التو�شل لوقف  ا�شتمرت يومني قبل  التي  املواجهة 

م�شر.
الذكرى  يف  املا�شي  الأرب��ع��اء  ج��رت  كبرية  "م�شريات  ب��اأن  الهيئة  وذك���رت 

احلادية وال�شبعني للنكبة يف خميمات العودة".
على  فل�شطينياً   293 اأن  بر�س  فران�س  وك��ال��ة  اأعدتها  اإح�شائية  وتفيد 
الأقل قتلوا بنريان اإ�شرائيلية يف غزة منذ بدء الحتجاجات يف اآذار-مار�س 
ي�شودها  التي  الأ�شبوعية  الحتجاجات  خلل  معظمهم  ق�شى   ،2018

العنف يف كثري من الأحيان. وقتل �شتة اإ�شرائيليني خلل الفرتة نف�شها.
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املال والأعمال

اأ�شهم اأوروبا ترتاجع بفعل ت�شريحات ب�شاأن التجارة 
•• عوا�شم-رويرتز:

على  حققتها  مكا�شب  بعد  اأم�س  الأوروب��ي��ة  الأ�شهم  انخف�شت 
مدى ثلث جل�شات، يف الوقت الذي �شعدت فيه بكني حربها 
الكلمية مع وا�شنطن ب�شاأن التجارة، مما ي�شغط على الإقبال 

على املخاطرة.
املوؤ�شر  ت��راج��ع  جرينت�س،  بتوقيت   0720 ال�شاعة  وبحلول 
�شتوك�س 600 الأوروبي 0.7 باملئة، على الرغم من اأنه ما زال 

ب�شدد حتقيق اأف�شل اأداء اأ�شبوعي منذ �شهر ون�شف ال�شهر.
ال�شيوعي  للحزب  التابعة  اليومية  ال�شعب  �شحيفة  وا�شتغلت 
مقال افتتاحيا يف ال�شفحة الأوىل لتقول اإن احلرب التجارية 

تكنولوجيز  ه��واوي  �شركة  و�شع  بعد  اأب��دا  ال�شني  ُت�شقط  لن 
العملقة ملعدات الت�شالت على قائمة �شوداء اأمريكية.

ال�شرر  باإحلاق  تهدد  التي  التجارية،  احلرب  ت�شاعد  وت�شبب 
يف  باملئة   4.6 الأوروب����ي  املوؤ�شر  انخفا�س  يف  العاملي،  بالنمو 
ان��خ��ف��ا���س يف  اإىل  وي�����ش��ري متعاملون  امل��ا���ش��ي��ني.  الأ���ش��ب��وع��ني 
مقتنعني  غري  امل�شتثمرين  اأن  على  كموؤ�شر  التداولت  اأحجام 

مبوجة الرتفاع هذا الأ�شبوع.
وت�شدر املوؤ�شر داك�س الأملاين الزاخر ب�شركات الت�شدير قائمة 
امل��وؤ���ش��رات امل��رتاج��ع��ة ب��ني دول امل��ن��ط��ق��ة. ون���زل م��وؤ���ش��ر قطاع 
7.5 باملئة  1.6 باملئة مع تراجع �شهم بي.اإم.دبليو  ال�شيارات 

بعد تداول اأ�شهمها دون احلق يف توزيع اأرباح.

ديليفرو  دبرت  اأن  الطعام يف  تو�شيل  �شركات  اأ�شهم  وتراجعت 
الربيطانية، الغري مدرجة، متويل من اأمازون دوت كوم.

الأ�شهم  قائمة  ليت�شدر  باملئة   7.8 اإي��ت  ج�شت  �شهم  وه��وى 
الربيطاين،   100 تاميز  فاينن�شال  امل��وؤ���ش��ر  على  املنخف�شة 
 4.8 اأ�شهم تيك اواي دوت كوم ودليفري هريو  بينما خ�شرت 

باملئة و3.7 باملئة على الرتتيب.
الفاخرة  ال�شلع  ل�شناعة  ال�شوي�شرية  ريت�شمونت  واأع��ل��ن��ت 
ارتفاعا ن�شبته ع�شرة باملئة يف مبيعاتها الف�شلية من ال�شاعات 
واملجوهرات، لكن متعاملني يقولون اإن اأرباح وهام�س الت�شغيل 
 1.5 اأ�شهمها للرتاجع  لل�شركة جاءا دون التوقعات، مما دفع 

باملئة.

اأبوغزالة يرتاأ�س الجتماع ال�شنوي للمجمع العربي الدويل لتكنولوجيا الإدارة
•• عمان –الفجر:

عقد املجمع العربي الدويل لتكنولوجيا الإدارة اجتماعاته ال�شنوية برئا�شة 
�شعادة الدكتور طلل اأبوغزالة رئي�س املجمع، وبح�شور وم�شاركة اأع�شائه.

ومت خلل الجتماع بحث البيانات املالية وتقرير الهيئة الإدارية للجمعية 
البيانات  ومناق�شة  واإق��راره��م،   2018-12-31 يف  املنتهية  اأعمالها  عن 
واإقرارها،   2019 ل��ع��ام  ال��ت��ق��دي��ري��ة  ال��ع��ام��ة  وامل���وازن���ة  امل��ال��ي��ة اخل��ت��ام��ي��ة، 

بالإ�شافة اإىل انتخاب مدقق ح�شابات للعام 2019.
ركزت  والتي   ،2018 خلل  املجمع  واإجن���ازات  ن�شاطات  مناق�شة  متت  كما 
على عقد الربامج التدريبية املتخ�ش�شة، والفعاليات املتنوعة، وتوطيد اأطر 
املجتمع  تلبية متطلبات  املختلفة بهدف  املوؤ�ش�شات  العديد من  التعاون مع 

املحلي والإقليمي والعاملي املتعلقة مبجالت اجلودة والإدارة املعرفية.
التي  القرارات  من  جمموعة  اأبوغزالة  الدكتور  �شعادة  املجمع  رئي�س  واأق��ر 
من �شاأنها زيادة تطوير املجمع وتو�شيع خدماته، موؤكدا على �شرورة تكثيف 
املهنية  وال�شهادات  الربامج  لتقدمي  العاملية  ال�شراكات  خ��لل  من  اجلهود 

املعتمدة دوليا.

ث���ورة املعرفة  اأه��م��ي��ة  ال��ع��امل  اإدراك  اأه��م��ي��ة املجمع يف ظ��ل  اأب��وغ��زال��ه  وب��ني 
ودورها، داعيا اإىل تو�شيع نطاق العمل يف الدول العربية، واإن�شاء م�شار جديد 
للتعليم والمتحانات املهنية وخا�شة الإلكرتونية ليكون املجمع ال�شّباق يف 

هذا املجال.
ال�شتعانة  اإىل  دع���ا  ال��ع��امل��ي��ة،  اأب��وغ��زال��ة  ط���لل  وم��وؤ���ش�����س  رئ��ي�����س  وب�شفته 
بالتقنيات واخلربات املهنية املتوفرة يف "طلل اأبوغزالة العاملية" املجموعة 

املهنية العاملية التي تنت�شر يف اأكر من 110 مكاتب حول العامل.
جلميع  دليل  اإع��داد  اإىل  اأبوغزالة  دع��ا  واملهنية،  التدريبية  الربامج  وح��ول 
برنامج  ك��ل  ع��ن  كاملة  التفا�شيل  ت�شمل  املجمع  يقدمها  ال��ت��ي  ال��ربام��ج 

للت�شهيل على الراغبني بامل�شاركة فيها.
اجلمعية  اأعمال  تقرير  فرحات  جمد  الأ�شتاذة  املجمع  مديرة  وا�شتعر�شت 
امتداداً  ج���اءت  وال��ت��ي  مت��ت  ال��ت��ي  الأن�����ش��ط��ة  يو�شح  وال���ذي   2018 ل�شنة 
العلقة مبجالت  ذات  القدرات  بناء  اإىل  والتي تهدف  ال�شابقة  للإجنازات 
تقنيات املعلومات والإدارة املعرفية بكافة اخت�شا�شاتها وجمالتها، و�شوًل 
اإىل اأن يكون املجمع على قمة املوؤ�ش�شات واملنظمات املهنية الدولية واأن يحقق 

جميع الأهداف التي اأن�شئ من اأجلها.

الذهب يتاأرجح مع حت�شن اإقبال امل�شتثمرين على املخاطرة

نيكي يغلق مرتفعا واأ�شهم التكنولوجيا تقود املكا�شب  

•• عوا�شم-رويرتز:

نطاق  ل��ك��ن يف  ال���ذه���ب  ي���ت���اأرج���ح 
خ�شارة  اأك���رب  تكبد  اأن  ب��ع��د  ث��اب��ت 
�شهر  يف  امل��ئ��وي��ة  بالن�شبة  ي��وم��ي��ة 
ارتفاع  بفعل  ال�شابقة،  اجلل�شة  يف 
امل�شتثمرين  �شهية  الدولر وتزايد 
بف�شل  املخاطر  العالية  للأ�شول 
ونتائج  ق���وي���ة  اأم���ري���ك���ي���ة  ب���ي���ان���ات 

اأعمال �شركات.
بتوقيت   0536 ال�شاعة  وبحلول 
ج���ري���ن���ت�������س، ا����ش���ت���ق���ر ال����ذه����ب يف 
املعاملت الفورية دون تغري يذكر 

عند 14.46 دولر للأوقية.
اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.6 ال��ب��لت��ني  ون����زل 
بعد  ل��لأوق��ي��ة،  دولر   824.95
�شهرين  يف  م�شتوى  اأدن���ى  بلغ  اأن 
اجلل�شة  يف  دولر   823.50 عند 
 0.5 ال��ب��لدي��وم  وهبط  ال�شابقة. 
دولر   1323.57 اإىل  ب���امل���ئ���ة 
ل���لأوق���ي���ة وت���راج���ع م���ا ي��زي��د عن 
املعدن  �شجل  اأن  منذ  باملئة   18
التحفيزية  املحولت  يف  املُ�شتخدم 
يف اأنظمة عوادم ال�شيارات م�شتوى 
 1620.53 عند  مرتفعا  قيا�شيا 

دولر يف مار�س -اآذار.

العاملية  الأ�����ش����ول  ����ش���وب  ب�����ش��دة 
ي�شعون  امل�����ش��ت��ث��م��رون  امل���خ���اط���ر. 
حدوث  احل�����ش��ب��ان  يف  ي�شعوا  لأن 
)التجارية  املحادثات  يف  انفراجة 
ب�شبب  الأم����ري����ك����ي����ة(  ال�����ش��ي��ن��ي��ة 
ال��ل��غ��ة ال��ت�����ش��احل��ي��ة ال�����ش��ادرة عن 

املع�شكرين".
قوية  اأع���م���ال  ن��ت��ائ��ج  اأن  واأ����ش���اف 
الدعم  اأي�������ش���ا  ق���دم���ت  ل�����ش��رك��ات 
وال������دولر مم���ا ي�شغط  ل��لأ���ش��ه��م 
موؤ�شرات  ووا���ش��ل��ت  ال��ذه��ب.  على 
مكا�شبها  الأم���ري���ك���ي���ة  الأ����ش���ه���م 
اإي��ج��اب��ي��ة وكذلك  اأرب������اح  ب��ف�����ش��ل 

دولر   1286.44 ع��ن��د  ت��ق��ري��ب��ا 
للأوقية )الأون�شة(.

ال���ع���ق���ود  ال������ذه������ب يف  وا�����ش����ت����ق����ر 
الأم�������ري�������ك�������ي�������ة الآج���������ل���������ة ع���ن���د 

للأوقية. دولر   1287.20
ونزل الذهب يف املعاملت الفورية 
0.8 باملئة اأم�س اخلمي�س، يف اأكرب 
يوم  يف  املئوية  بالن�شبة  انخفا�س 
واحد يف �شهر بعد حت�شن الإقبال 

على املخاطرة.
وق����ال ب��ن��ج��ام��ني ل���و امل��ح��ل��ل لدى 
ف���ي���ل���ي���ب ف����ي����وت���������ش����رز وم����ق����ره����ا 
متيل  "الأ�شواق  �����ش����ن����غ����اف����ورة 

قوة  ت��ربز  قوية  اقت�شادية  بيانات 
القت�شاد املحلي. يف غ�شون ذلك، 
ال���ذي يتتبع  ال����دولر،  بلغ م��وؤ���ش��ر 
اأداء العملة الأمريكية مقابل �شلة 
اأع��ل��ى م�شتوى  ع��م��لت م��ن��اف�����ش��ة، 
ارتفاع  ���ش��اأن  وم���ن  اأ���ش��ب��وع��ني.  يف 
الذهب على  تكلفة  زي��ادة  ال���دولر 

حائزي العملت الأخرى.
النفي�شة  ل���ل���م���ع���ادن  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
 0.2 الف�شة  انخف�شت  الأخ���رى، 
باملئة اإىل 14.52 دولر للأوقية، 
بعد اأن بلغت اأدنى م�شتوى منذ 14 
دي�شمرب كانون الأول من 2018 

•• طوكيو-رويرتز:

ام�س  ال��ي��اب��اين  نيكي  امل��وؤ���ش��ر  قفز 
�شركات  واأ����ش���ه���م  ����ش���وين  ب���ق���ي���ادة 
الأ�شبوع  اختتم  لكنه  التكنولوجيا، 
م��ت��ك��ب��دا خ�������ش���ارة ط��ف��ي��ف��ة يف ظل 
التوترات  ت�شاعد  ب�����ش��اأن  خم���اوف 
املتحدة  ال���ولي���ات  ب��ني  ال��ت��ج��اري��ة 

وال�شني.
ليغلق  باملئة   0.89 نيكي  و�شعد 
عند 21251 نقطة. ويف الأ�شبوع، 
ت��راج��ع امل��وؤ���ش��ر ال��ق��ي��ا���ش��ي 0.44 
للأ�شبوع  خ�����ش��ائ��ر  م��ت��ك��ب��دا  ب��امل��ئ��ة 
الثاين على التوايل. وارتفع املوؤ�شر 
توبك�س الأو�شع نطاقا 1.09 باملئة 
حمققا  ن��ق��ط��ة،   1554.25 اإىل 
مك�شبا اأ�شبوعيا ن�شبته 0.3 باملئة.

وتخلت الأ�شواق عن بع�س املكا�شب 
التي حققتها يف وقت �شابق يف ظل 
على  اللهجة  ���ش��دي��دة  ت�شريحات 
ب�شاأن  ال�����ش��ني  ن��ح��و م��ت��زاي��د م���ن 
التجارة. وا�شتغلت �شحيفة ال�شعب 

جمموعة  يف  كبري  م�شتثمر  وه��ي 
التكنولوجيا  ���ش��رك��ات  م��ن  ك��ب��رية 

الأمريكية، 2.3 باملئة.
�شركات  ب��ع�����س  اأ����ش���ه���م  وارت���ف���ع���ت 
بعد  الت�������ش���الت  م���ع���دات  ت�شنيع 
�شي�شكو  دع���م���ت  اإي���ج���اب���ي���ة  اأرب�������اح 
ب��امل��ئ��ة، مم��ا �شاعد   6.6 ل��لرت��ف��اع 
م����وؤ�����ش����ر ق����ط����اع الت�����������ش�����الت يف 
باملئة   2.4 ال�شعود  على  نا�شداك 
ال�شنوات  ارت��ف��اع يف  اأك���رب  ث��اين  يف 

الأربع الفائتة.
وارت��ف��ع��ت اأ���ش��ه��م ان.اإي.����ش���ي 2.3 
فوجيت�شو  �شهم  رب��ح  بينما  باملئة 
الآخر،  اجل��ان��ب  على  باملئة.   0.5
للت�شنيع  م����ورات����ا  ���ش��ه��م  وا����ش���ل 
باملئة.   0.7 م��رتاج��ع��ا  اخل�����ش��ارة 
واأ�شهم موراتا منخف�شة 19 باملئة 

منذ بداية ال�شهر اجلاري.
القاب�شة  ن���وم���ورا  ���ش��ه��م  وت���راج���ع 
القطاع  يف  ك���ب���رية  ����ش���رك���ة  وه�����ي 
اأدن���ى  اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.6 ال�����ش��ن��اع��ي 

م�شتوى يف نحو ثلث �شنوات.

لن ُت�شقط ال�شني اأبدا.
باملئة   9.9 ���ش��وين  اأ���ش��ه��م  وق��ف��زت 
اإعادة  ع��ن  ال�شركة  اأعلنت  اأن  بعد 
ا�شرتاتيجية  و�شراكة  اأ�شهم  �شراء 

ال�شيوعي  للحزب  التابعة  اليومية 
مقال افتتاحيا يف ال�شفحة الأوىل 
حلروب  الوطنية  الروح  ل�شتدعاء 
التجارية  احلرب  اإن  قائلة  �شابقة، 

م����ع م���اي���ك���رو����ش���وف���ت يف جم����الت 
والو�شائط  الأل��ع��اب  بث  بينها  من 

وم�شت�شعرات �شور جديدة.
بنك،  ����ش���وف���ت  اأ����ش���ه���م  وارت����ف����ع����ت 

بتكوين تنخف�س ب�شكل مفاجئ بعد تعاف ل�شبعة اأ�شابيع
•• طوكيو-رويرتز:

نحو  على  بتكوين  �شعر  انخف�س 
اأم�س  باملئة   20 اأك��ر من  مفاجئ 
اجلمعة، يف خطوة مل يبد اأن هناك 
حم���ف���زا حم�����ددا ل��ه��ا وت����اأت����ي بعد 

الإغلق ال�شابق، وهبطت يف اأحدث 
 7236 اإىل  باملئة   8.2 تعاملت 
دولرا. وقال ريان راباجليا رئي�س 
التداول لدى اأو.اإ�س.اإل لل�شم�شرة 
"النخفا�س  الرقمية  الأ�شول  يف 
باأي  مدفوعا  اأن��ه  يبدو  ل  املفاجئ 

امل�����ش��ف��رة منذ  للعملة  ق���وي  ت��ع��اف 
ني�شان دفعها لأعلى  اأبريل-  اأوائل 

م�شتوى يف ع�شرة اأ�شهر.
 6178 اإىل  ب��ت��ك��وي��ن  وت��راج��ع��ت 
بت�شتامب،  ب���ور����ش���ة  يف  دولرا 
منخف�شة 21.6 باملئة مقارنة مع 

نباأ على وجه اخل�شو�س". واأ�شاف 
من ذلك، يبدو اأنه مدفوعا  "بدل 
بيع كبرية من قبل ب�شعة  باأوامر 
واحد،  �شخ�س  حتى  اأو  اأ�شخا�س 
ي��ج��ن��ي اأرب���اح���ا ع��ل��ى الأرج�����ح بعد 
الأخرية  الآون���ة  يف  ال�شعر  ارت��ف��اع 

باأ�شعار  املزيد  �شراء  اإىل  يتطلع  اأو 
اأرخ�س". وبعد اأ�شهر من ال�شعف، 
الرتفاع منذ  بتكوين يف  �شعر  ب��داأ 
اأعلى  ليبلغ  ني�شان  اأب��ري��ل  اأوائ����ل 
وقت  يف  اأ���ش��ه��ر  ع�شرة  يف  م�شتوى 

�شابق من الأ�شبوع اجلاري.

النفط قرب 73 دولرا بفعل تهديد بخف�س الإمدادات 
•• لندن-رويرتز:

اجلمعة،  اأم�س  للربميل  دولرا   73 �شوب  النفط  زاد 
ب��دع��م م��ن تهديد ب��ح��دوث ا���ش��ط��راب��ات يف الإم����دادات 
اأ�شا�س  على  الرتفاع  �شوب  ويتجه  الأو�شط،  ال�شرق  يف 

اأ�شبوعي.
اإي��ران يف مزيد من  الأمريكية على  العقوبات  وت�شببت 
انخفا�س �شادرات خام الدولة الع�شو يف اأوبك يف مايو- 
اأيار، مبا ُي�شاف اإىل تقييد الإمدادات الناجم عن اتفاق 
اأثار ت�شاعد التوترات  تقوده املنظمة. يف غ�شون ذلك، 
ب�شان حدوث  الأ�شبوع خماوف  الأو�شط هذا  ال�شرق  يف 

ا�شطرابات اإ�شافية للإمدادات.
وبحلول ال�شاعة 0908 بتوقيت جرينت�س، ارتفع خام 
وخام  للربميل.  دولر   72.77 اإىل  �شنتا   15 ب��رن��ت 
بداية  منذ  باملئة  ث��لث��ة  نحو  مرتفع  العاملي  القيا�س 
الأ�شبوع اجلاري، واختتم الأ�شبوع املا�شي على ا�شتقرار 
وتراجع يف الأ�شبوع ال�شابق. واأ�شاف خام غرب تك�شا�س 
الو�شيط الأمريكي 24 �شنتا اإىل 63.11 دولر. ثلثة 

اأ�شابيع.
وطغى ت�شاعد التوتر على تطورات دافعة اإىل الهبوط 
لأ���ش��ع��ار ال��ن��ف��ط ه���ذا الأ����ش���ب���وع، م��ث��ل زي�����ادة مفاجئة 

ملخزونات اخلام الأمريكية.

�شابق من هذا  وق��ت  اأجلت يف  املتحدة  ال��ولي��ات  وكانت 
يف  ببغداد  �شفارتها  م��ن  اأمريكيني  موظفني  الأ���ش��ب��وع 
حني اأمر الرئي�س دونالد ترامب بن�شر جمموعة حاملة 
طائرات وقاذفات بي52- و�شواريخ باتريوت يف ال�شرق 

الأو�شط.
وقال �شتيفن اإين�س مدير التداول وا�شرتاتيجية ال�شوق 
الربيد  الأ�شول لرويرتز عرب  اإ���س.ب��ي.اآي لإدارة  لدى 
الرتفاع،  ه��ذا  على  التوتر  يكون  "عندما  الإل��ك��رتوين 
ق��وة ع�شكرية كبرية، فقد  املتحدة  ال��ولي��ات  ن�شر  وم��ع 
ي�شعل ولو خطاأ تكتيكي ب�شيط من جانب اإيران برميل 

بارود ال�شرق الأو�شط".
مع  الإم����دادات  تتهدد  كثرية  خماطر  "هناك  واأ���ش��اف 

و�شول التوتر اإىل تلك الدرجة من الرتفاع".
البلدان  ق���رارا م��ن منظمة  وم��ا زال��ت الأ���ش��واق تنتظر 
ما  ب�شاأن  اآخرين  ومنتجني  "اأوبك"  للبرتول  امل�شدرة 
اأدت  التي  الإم���دادات  تخفي�شات  �شيوا�شلون  كانوا  اإذا 
العام  %30 منذ بداية  باأكر من  الأ�شعار  اإىل �شعود 

احلايل.
اأوبك  تقودها  وزاري��ة  جلنة  تعقده  اجتماعا  و�شيجري 
يف ال�شعودية مطلع الأ�شبوع املقبل تقييما ب�شاأن التزام 
الدول الأع�شاء باتفاق خف�س اإنتاج النفط وقد ت�شدر 

تو�شية ب�شان ا�شتمرار التفاق اأو تعديله.
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تاأكيد ت�شخم منطقة اليورو عند 1.7 % يف اأبريل 
•• بروك�شل-رويرتز:

اأك�������د م���ك���ت���ب اإح�����������ش�����اءات الحت��������اد الأوروب����������ي 
"يورو�شتات" اأم�س ارتفاع ت�شخم منطقة اليورو 
1.7 باملئة يف اأبريل -ني�شان، بينما عدل بالزيادة 

قليل تقديراته للت�شخم الأ�شا�شي.
امل�شتهلكني يف منطقة  اأ�شعار  اإن  وقال يورو�شتات 
باملئة   1.7 ارتفعت  دول��ة   19 التي ت�شم  اليورو 
على اأ�شا�س �شنوي، عند امل�شتوى ذاته الذي اأ�شارت 
من  الثالث  يف  املن�شورة  الأول��ي��ة  التقديرات  اإليه 

مايو- اأيار، من 1.4 باملئة يف مار�س- اآذار.
للبنك  املتو�شط  الرت��ي��اح  بع�س  الت�شارع  ويوفر 
ي�شتهدف ت�شخما عند  الذي  الأوروب��ي،  املركزي 
من  الرغم  على  باملئة،  اثنني  عن  قليل  يقل  ما 
اأن القفزة ترتبط على الأرجح بتاأخر توقيت عيد 

القيامة هذا العام.
امل�شتهلكني  اأ���ش��ع��ار  زادت  ���ش��ه��ري،  اأ���ش��ا���س  وع��ل��ى 
مع  يتما�شى  مب��ا  باملئة،   0.7 ال��ي��ورو  منطقة  يف 
ت��وق��ع��ات الأ�����ش����واق، م���ن واح����د ب��امل��ئ��ة يف مار�س 

-اآذار.

البنك  يتابعه  ال���ذي  الأ���ش��ا���ش��ي  امل��وؤ���ش��ر  وارت��ف��ع 
امل���رك���زي الأوروب��������ي ع���ن ك��ث��ب لت���خ���اذ ق�����رارات 
اأ�شعار الطاقة  ال�شيا�شة النقدية، والذي ي�شتثني 
والأغذية �شديدة التقلب، اإىل 1.4 باملئة يف اأبريل 
على اأ�شا�س �شنوي من واحد باملئة يف مار�س- اآذار 

باملقارنة مع توقعات اأولية عند 1.3 باملئة.
اأ�شعار  زي����ادة  ب�شبب  اإج���م���ال  الت�شخم  وارت���ف���ع 
اأ���ش��ع��ار اخلدمات  وزي�����ادة  ب��امل��ئ��ة،   5.3 ال��ط��اق��ة 
وامل�شروبات  الأغذية  اأ�شعار  وارتفاع  باملئة   1.9

الكحولية والتبغ 1.5 باملئة.

هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم لقاًء مفتوحًا مع مورديها من ال�شركات املتو�شطة وال�شغرية
•• دبي-الفجر:

تعزيز  ع���ل���ى  ح���ر����ش���ه���ا  اإط��������ار  يف 
مورديها  م���ع  ال�����ش��راك��ة  ع���لق���ات 
ي�شهمون يف متيز عملياتها  الذين 
كهرباء  هيئة  نظمت  الت�شغيلية، 
وم���ي���اه دب�����ي، ل���ق���اًء م��ف��ت��وح��اً مع 
املتو�شطة  ال�شركات  م��ن  مورديها 
وال�شغرية، �شارك فيه نحو 80 من 
ال�شركات،  ه��ذه  وممثلي  اأ���ش��ح��اب 
اآرائ���ه���م  اإىل  ال����ش���ت���م���اع  مت  ح��ي��ث 
مببادرات  وت��ع��ري��ف��ه��م  واأف���ك���اره���م 
وب���رام���ج ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
دور  وتعزيز  الأع��م��ال  بيئة  متكني 
يف  وال�شغرية  املتو�شطة  ال�شركات 

بيئة الأعمال يف دبي.
وقال �شعادة: �شعيد حممد الطاير، 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�شو 
"تن�س  دب��ي:  ومياه  كهرباء  لهيئة 
للحكم واحلكومة  الثمانية  املبادئ 
يف دبي، التي اأعلنها �شيدي �شاحب 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 

ل���ق���ط���اع دع�����م الأع�����م�����ال وامل�������وارد 
ومياه  ك��ه��رب��اء  هيئة  يف  الب�شرية 
دبي: "ياأتي هذا اللقاء مع املوردين 
اأ�شهمت يف  التي  تقديراً جلهودهم 
اإجن��������ازات مهمة  ال��ه��ي��ئ��ة  حت��ق��ي��ق 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وي��ات ك���اف���ة، ويف اإط���ار 
اأفكار  اإىل  ال�شتماع  على  حر�شنا 
والتعرف  ال�����ش��رك��اء  وم��لح��ظ��ات 
مبادرات  لتطوير  احتياجاتهم  اإىل 
مبتكرة ت�شهم يف حتقيق �شعادتهم 

وتخطي توقعاتهم".
ال�شركات  مم���ث���ل���و  اأع���������رب  وق������د 
املتو�شطة وال�شغرية عن تقديرهم 
لتنظيم  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة 
تعزيز  يف  اأ�شهم  ال���ذي  اللقاء  ه��ذا 
ال����ع����لق����ة ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة مع 
متطلباتها،  اإىل  والتعرف  الهيئة 
العديد  توفر  الهيئة  اأن  موؤكدين 
املتو�شطة  لل�شركات  الفر�س  م��ن 
وال�����ش��غ��رية وت��ف��ت��ح اأب���واب���ه���ا اأم���ام 
امل�شاريع الريادية والأفكار املبتكرة 
الأطراف  بالفائدة على  التي تعود 

كافة.

-رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ثلثة  ت��ق��وده  دب���ي  "منو  اأن  اهلل- 
م�شداقية  ذات  حكومة  حمركات: 
ومرونة ومتيز، وقطاع خا�س ن�شط 
وقطاع  للجميع،  وم��ف��ت��وح  وع���ادل 
�شبه حكومي يناف�س عاملياً ويحرك 
القت�شاد حملياً، وي�شكل للحكومة 

واأع�����ل�����ى م���ع���اي���ري ال�������ش���ف���اف���ي���ة يف 
علقتنا مع ال�شركاء، وتبني ثقافة 
الإبداع والبتكار كممار�شة قيا�شية 
كفاءتها،  ورف��ع  اخلدمات  لتطوير 
ونتوقع من �شركائنا اللتزام بهذه 
ل��ب��ن��اء وت��ر���ش��ي��خ علقات  امل��ع��اي��ري 
ي�شهم يف  الأم��د مبا  تعاون طويلة 

الهيئة يف الإجن��ازات التي حققتها 
ومن  املا�شية،  الأع���وام  م��دى  على 
ب��ي��ن��ه��ا اح���ت���ف���اظ دول�����ة الإم�������ارات 
بهيئة  امل���ت���ح���دة، مم��ث��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
الثاين  وللعام  دب��ي،  ومياه  كهرباء 
الأوىل  ب���امل���رت���ب���ة  ال�����ت�����وايل،  ع���ل���ى 
الكهرباء  على  احل�شول  يف  عاملياً 

دخ���������ًل ول����ل����م����واط����ن����ني وظ����ائ����ف 
ويف  اأ�شوًل".  ال��ق��ادم��ة  ول��لأج��ي��ال 
الهيئة  يف  ن��ح��ر���س  الإط������ار،  ه���ذا 
على بناء علقات ا�شرتاتيجية مع 
موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س، ل �شيما 
واملتو�شطة.  ال�����ش��غ��رية  ال�����ش��رك��ات 
ونلتزم يف الهيئة باأف�شل املمار�شات 

لتعزيز  امل�����ش��رتك��ة  روؤي��ت��ن��ا  حتقيق 
املرتبة  ال��ت��ي ج���اءت يف  دب��ي  مكانة 
املدن  ا���ش��ت��ب��ي��ان  يف  ع��امل��ي��اً  الأوىل 
الأك������ر ج��اذب��ي��ة ل������رواد الأع���م���ال 
�شبكة  ع��ن  ال�����ش��ادر   2018 للعام 

اللين�س العاملية ملراكز الأعمال".
�شركاء  ب��دور  الطاير  �شعادة  واأ�شاد 

وفق تقرير البنك الدويل ملمار�شة 
والذي   2019 الأع���م���ال  اأن�����ش��ط��ة 
اأن�شطة  مم��ار���ش��ة  ���ش��ه��ول��ة  ي��ق��ي�����س 
اق��ت�����ش��اداً حول   190 الأع��م��ال يف 

العامل. 
اإبراهيم  ي��و���ش��ف  ال���دك���ت���ور  وق����ال 
الأكرف، النائب التنفيذي للرئي�س 

الني ي�شعد مع تعرث اليورو واليوان  
•• لندن-رويرتز:

عن  الباحثني  امل�شتثمرين  م�شتقطبا  اجلمعة،  اأم�س  الياباين  الني  ارتفع 
ملذ اآمن بفعل ا�شتمرار املخاوف ب�شاأن توترات التجارة وانتخابات الربملان 

الأوروبي الو�شيكة.
بني  التجارة  �شعيد  على  العدائية  الإج���راءات  على  ردا  العملة  وحت��رك��ات 
الوليات املتحدة وال�شني يف الآونة الأخرية كانت حمدودة لكن املتعاملني 
اليابان  و�شع  ب�شبب  التوتر  اأوق���ات  يف  اآمنا  م��لذا  باعتباره  ال��ني  ا���ش��رتوا 

كاأكرب دائن يف العامل.
وا�شتقر اليورو عند 1.1178 دولر بعد اأن انخف�س اإىل 1.1166 دولر 
اأيار. وتراجعت  ال�شاد�س من مايو-  اأدنى م�شتوياته منذ  الليل، وهو  اأثناء 

العملة الأوروبية املوحدة 0.5 باملئة منذ بداية الأ�شبوع اجلاري.
يف غ�شون ذلك، ي�شتفيد الدولر اأي�شا من الطلب عليه باعتباره عملة ملذ 
اآمن حتى يف الوقت الذي تظل فيه الوليات املتحدة وال�شني منخرطتان يف 
نزاع جتاري. وتعزز الدولر بف�شل بيانات اأظهرت زيادة ن�شاط بناء املنازل 

يف الوليات املتحدة باأكر من املتوقع يف اأبريل -ني�شان.
واليوم، ا�شتقرت العملة الأمريكية قرب اأعلى م�شتوى يف اأ�شبوعني مقابل 

العملت املناظرة مدعومة ببيانات قوية وارتفاع عوائد �شندات اخلزانة.
وا�شتقر موؤ�شر الدولر، الذي يتتبع اأداء العملة الأمريكية مقابل �شلة من 
�شت عملت مناف�شة، دون تغري يذكر عند 97.802 بعد اأن بلغ 97.882 

اأم�س اخلمي�س وهو اأعلى م�شتوياته منذ الثالث من مايو اأيار.
اأ�شعف  وه���و  ال����دولر  م��ق��اب��ل   6.9450 اإىل  ال�شيني  ال��ي��وان  وت��راج��ع 

م�شتوياته منذ 30 نوفمرب- ت�شرين الثاين.
ووا�شل الدولر الأ�شرتايل اخل�شائر التي تكبدها اأثناء الليل ونزل لأدنى 

م�شتوى يف اأربع �شهور ون�شف ال�شهر عند 0.6883 دولر اأمريكي.

ال�شني: اآثار التوترات 
التجارية قابلة لل�شيطرة

•• بكني-رويرتز:

النزاعات  اإن  اأم�س  ال�شني  يف  بالتخطيط  املعنية  احلكومية  الهيئة  قالت 
التجارية مع الوليات املتحدة كان لها بع�س الأثر على اقت�شاد بكني، لكن 
"قابل لل�شيطرة" واإنه �شيجري اتخاذ تدابري م�شادة حني تقت�شي  الأثر 

ال�شرورة "لإبقاء العمليات القت�شادية �شمن نطاق مقبول".
خلل  والإ����ش���لح  للتنمية  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة  ع��ن  ال�����ش��ادر  التقييم  ج���اء 
موؤمتر �شحفي ُعقد يف بكني. واأعلنت ال�شني عن منو �شعيف مفاجئ يف 
مما  الأرب��ع��اء،  ي��وم  ني�شان  اأب��ري��ل-  يف  ال�شناعي  والناجت  التجزئة  مبيعات 
يعزز ال�شغوط على بكني لتطبيق املزيد من احلوافز مع ت�شاعد احلرب 

التجارية مع الوليات املتحدة.

كوريا ال�شمالية ت�شهد اأ�شواأ جفاف منذ اأكرث من قرن  

املتحدة  الأمم  ت��ق��ري��ر  واأو�����ش����ح 
ال�����ذي اأع������ده ب���رن���ام���ج الأغ���ذي���ة 
العاملي ومنظمة الغذية والزراعة 
10،1 مليني  اأن نحو  )ال��ف��او(، 
اإج���م���ايل  م���ن   40%( ���ش��خ�����س 
ع���دد ال�����ش��ك��ان( ي��ع��ان��ون م��ن �شوء 

التغذية.
ماتوا  الأل����وف  م��ئ��ات  اأّن  ويعتقد 

منذ العام 1917.
با�شم  الناطقة  ال�شحيفة  وقالت 
املياه  اإّن  احل���اك���م  ال��ع��م��ال  ح���زب 
ن���ف���دت م����ن ب����ح����ريات وخ����زان����ات 
"اجلفاف  اأّن  م�����ش��ي��ف��ة  ال���ب���لد، 
على  ك��ب��ريا  اأث����را  ي�شبب  احل����ايل 
زراع�����ة ال��ق��م��ح وال�����ش��ع��ري وال����ذرة 

والبطاط�س والفول".

اثناء جماعة يف منت�شف ت�شعينات 
تعرب  حقبة  وهي  الفائت،  القرن 

با�شم "امل�شرية ال�شاقة".
ويدين املجتمع الدويل منذ عقود 
بيونغ يانغ لتف�شيلها الإنفاق على 
برامج الت�شلح الع�شكري والنووي 
ع����ل����ى ح���������ش����اب ت����وف����ري ال���ط���ع���ام 

ملواطنيها.

•• �شيول-اأ ف ب:

ت�شهد كوريا ال�شمالية اأ�شواأ موجة 
جفاف منذ اأكر من قرن، على ما 
اأيام  بعد  الر�شمي  اإع��لم��ه��ا  اأف���اد 
"قلقها  املتحدة  الأمم  اإب���داء  م��ن 
املواد  يف  النق�س  اإزاء  ال�شديد" 

الغذائية يف هذا البلد.
املعزولة  ال�شمالية  كوريا  وتعاين 
ل�شل�شلة  واخل��ا���ش��ع��ة  وال��ف��ق��رية 
براجمها  ب�شبب  دول��ي��ة  ع��ق��وب��ات 
نق�س  م��ن  وال��ن��ووي��ة  البال�شتية 

مزمن يف املواد الغذائية.
املتحدة  ل���لمم  ت��ق��ري��ر  وب��ح�����ش��ب 
ن�شر يف 3 اأيار-مايو، فقد �شجلت 
املا�شية،  ال�شنة  ال�شمالية  ك��وري��ا 
منذ  ال��زراع��ي��ة  حما�شيلها  اأ���ش��واأ 
بنحو  انخف�شت  اإذ  �شنوات  ع�شر 
الكوارث  ج���راء  ط��ن  األ���ف   500
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وان��ح�����ش��ار الأرا����ش���ي 

املزروعة.
ال���ف���ائ���ت، تلقت  وح���ت���ى الرب����ع����اء 
ملليمرت   56،3 ال�شمالية  كوريا 
م���ن الأم���ط���ار وال���ث���ل���وج، ع��ل��ى ما 
�شينمون  رودون���غ  �شحيفة  ذك��رت 
اجلمعة، وهو اأ�شواأ معدل م�شجل 

ت�شهد  امل�����ج�����اورة  امل���ن���اط���ق  ل���ك���ن 
اأي�����ش��ا يف م��ع��دل �شقوط  ت��راج��ع��ا 

الأمطار هذا العام.
من  م���ل���ل���م���ي���رتاً   157 و����ش���ق���ط 
يف  اجلنوبية  كوريا  على  المطار 
اأقل  وه��و  نف�شها  الزمنية  الفرتة 
من ن�شف 364 مللميرتاً �شقطت 
على البلد يف العام 2018، على 
ما ذكرت هيئة الأر�شاد اجلوية يف 
الو�شع  وا�شفة  اجلنوبية  ك��وري��ا 

باأنه "جفاف �شديد".
فيما اأعلنت هيئة الأر�شاد اجلوية 
معدل  اأّن  ال�����ش��ني  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
�شرق  �شمال  يف  الأم��ط��ار  �شقوط 
مقاطعات  تت�شمن  ال��ت��ي  ال�شني 
املحاذيتني  وج���ي���ل���ني  لي���ون���ي���ن���غ 
 27،6 ب��ل��غ  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ل���ك���وري���ا 
مللميرتاً يف العام الذي انتهي يف 
ي�شكل  ما  وه��و  الفائت  اأيار-مايو 

انخفا�شاً بن�شبة 55 باملئة.
لربنامج  التنفيذي  امل��دي��ر  وق���ال 
يف  بيزيل  ديفيد  العاملي  الأغ��ذي��ة 
�شيول يف وقت �شابق هذا الأ�شبوع 
ت���دين  اإزاء  جدا"  "قلق  اإن��������ه 
كوريا  يف  الغذائية  امل���واد  خم��زون 

ال�شمالية.

وت��خ��ط��ط ���ش��ي��ول ح��ال��ي��ا لإم����داد 
ج����ارت����ه����ا ال�������ش���م���ال���ي���ة ب����ال����غ����ذاء، 
الإن�شانية  اخل���ط���وة  ه����ذه  ل��ك��ن 
خ�شو�شا  �شيا�شيا  للجدل  مثرية 
ب��ع��د اإج������راء ب��ي��ون��غ ي��ان��غ جتارب 
اجلاري  ال�شهر  مطلع  �شاروخية 
وت����اأزم امل��ف��او���ش��ات ال��ن��ووي��ة التي 
املتحدة.  ال���ولي���ات  م���ع  جت��ري��ه��ا 
وهي اأول جتارب يجريها ال�شمال 

منذ اأكر من عام.
القومي يف  الأم��ن  وق��ال م�شت�شار 
ايو-يونغ  �شونغ  اجلنوبية  كوريا 
الغذائية  امل�شاعدات  "م�شاألة  اإّن 
منظور  من  اإليها  ينظر  اأن  يجب 
بغ�س  الكوريني  ل��لإخ��وة  اإن�شاين 

النظر عن امل�شائل الأمنية".
الدولية  ال���ع���ق���وب���ات  حت��ظ��ر  ول 
امل�شاعدات  تقنيا  يانغ  بيونغ  �شد 
الإن�شانية، لكنها تقيد التعاملت 
كما  ال���ب���لد  وواردات  امل�����ش��رف��ي��ة 
املواطنني  اأعاق احلظر على �شفر 
ال�شمالية  ل��ك��وري��ا  الأم���ريك���ي���ني 

اأن�شطة منظمات الإغاثة.
و�شبق واأعلنت كوريا ال�شمالية يف 
"اأ�شواأ  ت�شهد  اأن��ه��ا   2015 ال��ع��ام 

جفاف خلل 100 عام".

انفتاح اأمريكي على اتفاق جتارة حرة مع �شوي�شرا
•• وا�شنطن-رويرتز:

ق���ال ال��رئ��ي�����س ال�����ش��وي�����ش��ري اأويل 
ماورر لل�شحفيني يف وا�شنطن بعد 
اأول زيارة يقوم بها رئي�س �شوي�شري 
الرئي�س  اإن  الأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  اإىل 
حري�س  ترامب  دونالد  الأمريكي 
حمادثات  يف  ت���ق���دم  اإح�������راز  ع��ل��ى 

مناق�شة تفا�شيل حمددة.
وق������ال م��������اورر ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني بعد 
يتعني  اأن���ه  يعتقد  "اإنه  الج��ت��م��اع 
وتعكف  امل�شاألة".  ت�����ش��ري��ع  علينا 
ال�������ولي�������ات امل�����ت�����ح�����دة والحت���������اد 
مفاو�شات  تد�شني  على  الأوروب����ي 
ا�شتغرقت  ال��ع��م��ل��ي��ة  ل��ك��ن  جت��اري��ة 
وق���ت���ا اأط������ول م���ن امل���ت���وق���ع. وق���ال 

بني �شوي�شرا والوليات املتحدة يف 
مليار   122 واخل����دم����ات  ال�����ش��ل��ع 
دولر يف 2017 وفقا لبيانات من 
الأمريكي.  التجاري  املمثل  مكتب 
ماورر  يجتمع  اأن  املقرر  من  وك��ان 
القت�شادي  امل��ن��ت��دى  يف  وت���رام���ب 
ال��ع��امل��ي ب��داف��و���س يف ���ش��وي�����ش��را يف 
ل��غ��ى زيارته  ت���رام���ب  ل��ك��ن  ي��ن��اي��ر، 

م��ع ���ش��وي�����ش��را ب�����ش��اأن ات��ف��اق جتارة 
ح��رة. وو�شف م��اورر الجتماع مع 
اإن الرئي�س  باأنه بناء وقال  ترامب 
العمل  ب�شاأن  "اإيجابي"  الأمريكي 
على اتفاق جتارة حرة، لكنه يرغب 
اأ�شرع  "بوترية  م��ن��ه  الن��ت��ه��اء  يف 
الحتاد  م��ع  الت��ف��اق  م��ع  باملقارنة 
تتم  مل  اأن���ه  واأ����ش���اف  الأوروبي". 

اأكرب  ���ش��اب��ع  ���ش��وي�����ش��را،  اإن  م�����اورر 
ال����ولي����ات  اأج���ن���ب���ي يف  م�����ش��ت��ث��م��ر 
 309 بقيمة  با�شتثمارات  املتحدة 
على  ح��ري�����ش��ة  دولر،  م���ل���ي���ارات 
مع  القت�شادية  العلقات  تو�شعة 
ماورر  وي�شغل  امل��ت��ح��دة.  ال��ولي��ات 

من�شب وزير املالية اأي�شا.
وبلغ اإجمايل حجم التجارة الثنائية 

ب�شبب اإغلق احلكومة الأمريكية. 
�شوي�شرا  اأن  "حقيقة  م��اورر  وق��ال 
اإىل  ُدعيت  ال�شوي�شري-  -الرئي�س 
البيت الأبي�س للمرة الأوىل توؤكد 
ع���لق���ات ط���ي���ب���ة...واأن  ل��دي��ن��ا  اأن 
وتابع  تعميقها".  يف  رغ��ب��ة  ه��ن��اك 
اأنه  اأنا مقتنع  مهمة  خطوة  "تلك 

�شتليها خطوات اأخرى".

ني�شان توافق على ان�شمام مدير عام رينو
•• طوكيو-اأ ف ب:

اليابانية  ن��ي�����ش��ان  جم��م��وع��ة  ق�����ررت 
ل�شناعة ال�شيارات اإجراء تعديل عميق 
وات���خ���ذت مبادرة  اإدارت���ه���ا  يف جم��ل�����س 
ان�شمام  على  باملوافقة  "رينو"  حيال 
تياري  الفرن�شية  املجموعة  عام  مدير 

بولوريه اإىل جمل�س اإدارتها.
وقالت "ني�شان" التي اأ�شعفتها ق�شية 
ك��ارل��و���س غ�����ش��ن ون��ت��ائ��ج ���ش��ي��ئ��ة جدا 
لأدائ���ه���ا، يف ب��ي��ان اجل��م��ع��ة اإن��ه��ا تنوي 
اأن  �شايكاوا  ه��ريوت��و  رئي�شها  ب��رع��اي��ة 
اجتماع  يف  امل�����ش��اه��م��ني  ع��ل��ى  ت���ق���رتح 
ن��ه��اي��ة ح��زي��ران-ي��ون��ي��و هيئة  ع���ام يف 
 11 لت�شمل  وتو�شيعها  جتديدها  مت 

اإداريا.
هوؤلء  م��ن  �شبعة  اأن  ال��ب��ي��ان  واأو����ش���ح 
الإداري�����������������ني ������ش�����ي�����اأت�����ون م������ن خ������ارج 

املجموعة.
جمل�س  اإىل  بولوريه  �شين�شم  وبذلك 
جان  ال���ف���رن�������ش���ي���ة  امل���ج���م���وع���ة  اإدارة 
يف  تعيينه  اأق��ر  ال��ذي  �شينار  دومينيك 
مطلع  للم�شاهمني  ا�شتثنائي  اجتماع 

ني�شان-ابريل.
وذك�����ر م�����ش��در ق���ري���ب م���ن امل���ل���ف اأن���ه 

تثق  ل  ني�شان  اإدارة  لأن  مهم  "تنازل 
كثريا ببولوريه".

ل���ف���رتة طويلة  ب���ول���وري���ه دع����م  وك�����ان 
 19 يف  توقيفه  ب��ع��د  غ�شن  ك��ارل��و���س 
طوكيو  يف  ال��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�����ش��ري��ن 
ب�شبب �شبهات حول اختل�شات مالية، 
التي  ني�شان  وا�شتياء  ا�شتغراب  اأثار  ما 

�شقوط  اإىل  فيها  داخ��ل��ي  حتقيق  اأدى 
قطب قطاع ال�شيارات.

دفع  "�شينار  اأن  اآخ���ر  م�شدر  واأو���ش��ح 
مواجهة  يف  ال���ت���ع���ي���ني  ه�����ذا  ب����اجت����اه 

اليابانيني الذين كانوا يرف�شونه".
"بالن�شبة لرينو، يتعلق الأمر  واأ�شاف 
بوجود �شخ�س اإىل جانب �شينار، على 
معرفة بامللف، �شخ�س له وزنه وينحاز 

للمواقف نف�شها".
زادت  للحوكمة،  جلنة  من  وبتو�شيات 
اإدارييها اخلارجيني  اأي�شا عدد  ني�شان 
من  �شبعة  لي�شبح  ال�شعف  م��ن  اأك��ر 
اأج����ل حت�����ش��ني ال�����ش��ف��اف��ي��ة ال��ت��ي كانت 
غائبة يف عهد غ�شن الذي كان يحتكر 
املجموعة  ت��ق��ول  ك��م��ا  ال�����ش��ل��ط��ات  ك���ل 

اليابانية.
وغادر امل�شوؤولن ال�شابقان يف رينو جان 
باتي�شت دوزان وبرنار راي من�شبيهما.

تراجع اللرية الرتكية بعد 
حتركات اأمريكية ب�شاأن التجارة 

•• ا�شطنبول-رويرتز:

يدر�س  ال��ذي  الوقت  يف  اأم�س  قليل  الرتكية  اللرية  انخف�شت 
التجارية  املعاملة  اتفاق  باإنهاء  اأمريكيا  ق��رارا  امل�شتثمرون  فيه 
بدخول  ال�������ش���ادرات  لبع�س  ���ش��م��ح  ال����ذي  ل��رتك��ي��ا  التف�شيلية 
الوليات املتحدة دون جمارك، بينما خف�شت وا�شنطن الر�شوم 

على واردات ال�شلب من تركيا بواقع الن�شف.
اإن املخاوف ب�شاأن  اإدارة اخلزينة باأحد البنوك  وقال متعامل يف 
اآف����اق ت��رك��ي��ا ُت�����ش��اف اإىل ال�����ش��غ��وط ع��ل��ى ال��ل��رية ال��ن��اج��م��ة عن 
الرتفاع الكامن للدولر، بينما �شيكون للقرارات الأمريكية اأثرا 

متفاوتا.
"القرارات الأمريكية جرى و�شعها يف العتبار على نحو  وقال 
وتابع  وا�شح".  اقت�شادي  اأث��ر  لها  لي�س  ال��ق��رارات  لكن  �شلبي 
"الأ�شواق �شرتاقب الت�شريحات ال�شيا�شية ب�شاأن العلقات بني 
الآونة  يف  خماطر  م��ن  عليه  ان��ط��وت  م��ا  اإىل  بالنظر  البلدين، 

الأخرية".



السبت    18   مايو    2019  م   -   العـدد  12634  
Saturday   18   May   2019  -  Issue No   12634

19191917

الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

ت�شتاأنف م�شاء اليوم ال�شبت باخليمة الريا�شية 
مناف�شات  ظبي  اأب���و  يف  الإم�����ارات  ق�شر  بفندق 
التي  القدم  لكرة  زاي��د  بن  كاأ�س من�شور  بطولة 
ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت  مناف�شاتها  تتوا�شل 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور 

اللجنة  باإ�شراف  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
ت�شهد  الرئا�شة،والتي  �شوؤون  ب��وزارة  الريا�شية 
لفرق  التمهيدي  ال���دور  م��ب��اري��ات  خ��ت��ام  الليلة 
املجموعة الأوىل ،والتي ت�شهد حتديد الفريقني 
،بعد  املجموعة  تلك  من  الأربعة  لدور  املتاأهلني 
،ليبقي  ال��ت��اأه��ل  الأم���ني  مكتب  ف��ري��ق  �شمن  اأن 
�شراع املركز الثاين بني فريقي املرا�شم الرئا�شية 

الو�شيف بر�شيد 6 نقاط ،وفريق هيئة اأبوظبي 
 4 بر�شيد  الثالث  الغذائية  وال�شلمة  للزراعة 
دائرة  فريق  ال��راب��ع  امل��رك��ز  احتل  بينما   ، نقاط 
�شركة  ف��ري��ق  وي��اأت��ي  ن��ق��اط   3 بر�شيد  الق�شاء 
نادي �شيتي جولف يف املركز الأخري بدون ر�شيد 
الرئا�شية  املرا�شم  مباراة  اليوم  جولة  وت�شهد   .
ودائ��������رة ال���ق�������ش���اء يف م���واج���ه���ة م��ت��ك��اف��ئ��ة بني 

النهائي والق��رتاب من  للدور  الفريقني تطلعا 
من�شة التتويج ، ويف املباراة الثانية يتقابل �شركة 
للزراعة  اأبوظبي  هيئة  م��ع  جولف  �شيتي  ن��ادي 
وال�����ش��لم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة ،و���ش��ت��ح��دد ج��ول��ة الليلة 
يتاأهل  التي  املجموعة  لفرق  النهائي  الرتتيب 
النهائي، وي�شهد يوم  الأول والثاين للدور  منها 
غد الأحد اإقامة ختام مباريات الدور التمهيدي 

مكتب  منها  تاأهل  التي  الثانية  املجموعة  لفرق 
الوطنية”حامل  الإم�����ارات  وم���دار����س  ال��ب��ع��ث��ات 
،ويلعب  منهما  لكل  نقاط   9 بر�شيد  اللقب” 
يف خ��ت��ام��ه��ا ط������ريان الحت�������اد و�����ش����ن����دوق اأب����و 
الإمارات  بلقاء  مدار�س  ،وتختتم  للتنمية  ظبي 
فرق  لرتتيب  الإم���ارات  ق�شر  و�شركة  الوطنية 
ال��ذي تلعب  النهائي   ال��دور قبل  املجموعة قبل 

، فيما   5-21 امل��ق��ب��ل  ال��ث��لث��اء  ي���وم  م��ب��اري��ات��ه 
 5-22 امل��ق��ب��ل  الأرب���ع���اء  ي���وم  ال��ب��ط��ول��ة  تختتم 

اجلاري.
مباريات  خ��ت��ام  ق��ب��ل  ال��ه��داف��ني  ق��ائ��م��ة  يت�شدر 
البطولة لعب فريق مكتب الأمني العام اأ�شامة 
الثاين  املركز  ،ويف  اأه���داف   8 بر�شيد  ال�شعيبي 

لعب فريق دائرة الق�شاء اأحمد

ختام  متهيدي ملباريات املجموعة الأوىل لبطولة من�شور بن زايد لكرة القدم

�شندوق النقد الدويل بوا�شنطن  يكرم 
الأوملبياد اخلا�س الدويل

•• وا�شنطن-الفجر

ال�شيد  م��ن  ك��ل  ق���ام   التنفيذي  املكتب  اج��ت��م��اع��ات  خ��ت��ام   يف 
، و�شابينا  الدويل  النقد  جيانهاى لني �شكرتري عام �شندوق 
ب��ه��ات��ي��ا ن��ائ��ب ال�����ش��ك��رت��ري ال���ع���ام وج����ريى راي�������س م��دي��ر عام 
املكتب  وهيئة  ال��دويل  اخلا�س  الأوملبياد  بتكرمي  الت�شالت  
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ع��ق��ب ان��ت��ه��اء اج��ت��م��اع��ات امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي التي 

 ، النقد الدويل بوا�شنطن  املقر الرئي�س ل�شندوق  ا�شت�شافها 
وا�شتمرت على مدى اأربعة اأيام ،  وهو اأمر يحدث لأول مرة ، 
اعرتافا من ال�شندوق الدويل اأكرب موؤ�ش�شة مالية يف العامل 
بحركة الأوملبياد اخلا�س وبدورها الإن�شاين الذي تقوم به يف 
ود.  التكرمي  مرا�شم  ح�شرت   . الفكرية  الإعاقة  ذوي  خدمة 
تيموثى �شرايفر رئي�س الأوملبياد اخلا�س الدويل ومارى ديفيز 
الرئي�س التنفيذى والروؤ�شاء القليميني ملناطق العامل ال�شبع 

الإقليمي  الرئي�س  ال��وه��اب  عببد  اأمي���ن  املهند�س  يتقدمهم 
الرئي�س  ف��وجن  ف��ري��دا  و   ، اأفريقيا   و�شمال  الأو���ش��ط  لل�شرق 
الإقليمي  الرئي�س  نيامبي  ت�شارلز   ، اآ�شيا  ل�شرق  الإقليمي 
واملحيط  لآ�شيا  الإقليمي  الرئي�س  ك��وه  �شيمون   ، لأفريقيا 
الهادئ ، ديفيد اإيفاجنلي�شتا الرئي�س الإقليمي لأوروبا اأورا�شيا 
، مارك اإدن�شون الرئي�س الإقليمي لأمريكا ال�شمالية ، كلوديا 

ا�شفريي الرئي�س الإقليمي لأمريكا اللتينية.

•• ال�شارقة -الفجر 

ال�شارقة  ال���ش��ت�����ش��اري لإم�����ارة  امل��ج��ل�����س  اح��ت��ف��ل 
التي عقدها  ال�شابعة ع�شرة  رفع جل�شته  وعقب 
العادي  النعقاد  ل��دور  اأعماله  �شمن  اخلمي�س 
الرابع من الف�شل الت�شريعي التا�شع  بفوز نادي 
العربي  اخلليج  دوري  بلقب  الريا�شي  ال�شارقة 
عام  منذ  والأوىل  ت��اري��خ��ه  يف  ال�شاد�شة  للمرة 

 .1996
بح�شور خولة عبدالرحمن املل رئي�س املجل�س 

واأع�شاء املجل�س وحممد جمعة بن هندي ع�شو 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  ال�شت�شاري  املجل�س 
ال�شارقة الريا�شي واأحمد �شعيد اجلروان  نادي 
العامة  الأم��ان��ة  وك���وادر  للمجل�س  العام  الأم��ني 
هيئة  رئي�س  الق�شري  �شامل  وبح�شور  للمجل�س 
تطوير معايري العمل باإمارة ال�شارقة ومعاونيه 

من الهيئة .
الفريق  حققه  مب��ا  للحتفال  امل��ب��ادرة  وج���اءت 
الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  ل��ن��ادي  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأول 
الريا�شي وتتويجه  املو�شم  باهر خلل  اأداء  من 

خولة  املجل�س  رئي�س  وه��ن��اأت   . ال����دوري   بلقب 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  امل���ل 
امل��ج��ل�����س الأعلى  ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و  ب���ن حم��م��د 
جواهر  ال�شيخه  �شمو  وقرينته  ال�شارقة  حاكم 
ب��ن��ت حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي  مب��ن��ا���ش��ب��ة ف����وز ن���ادي 
العربي  اخلليج  دوري  ب��درع  الريا�شي  ال�شارقة 
ل�شمو  وب��ارك��ت   2019-2018 للمحرتفني 
القا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ 
ال�شيخ  ول�شمو  ال�شارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل 
عبداهلل بن �شامل القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة 

باللقب  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي  ف��وز  مبنا�شبة 
كما وهناأت جمل�س اإدارة نادي ال�شارقة الريا�شي 
برئا�شة �شامل احل�شان وحممد جمعة بن هندي 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة نادي ال�شارقة الريا�شي 
ال�شارقة  ن��ادي  واأ���ش��رة  الإدارة  جمل�س  واأع�شاء 
وامل�شتحق  ال��غ��ايل  ال��ف��وز  بهذا  ال�شارقة  واإم����ارة 
لنادي ال�شارقة موؤكدة اأنه ياأتي مكمًل وحمققاً 
لروؤى �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة التي اأ�ش�س 
لها �شموه منذ �شنوات م�شت ومتثلت يف الهتمام 

اللحمدود بال�شاأن الريا�شي.

•• ال�شارقة-الفجر

الكبري  ال��������دويل  الأ�����ش����ت����اذ  ت������وج 
بطل  غو�شينوف  غادير  الأرمني  
الرم�شانية  ال�����ش��ارق��ة  ل��ب��ط��ول��ة 
الدولية لل�شطرجن اخلاطف والتي 
الثقايف  ال�����ش��ارق��ة  ن�����ادي  ن��ظ��م��ه��ا 
تزامناً  الأول  اأم�������س  ل��ل�����ش��ط��رجن 
الرم�شانية  ال�شارقة  بطولة  م��ع 
ال�شريع  ل���ل�������ش���ط���رجن  ال����دول����ي����ة 
�شاحب  ب��رع��اي��ًة   ،  24 بن�شختها 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
حممد القا�شمي  حفظه اهلل ع�شو 
ال�شارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ال�������ش���ارق���ة مبقر  ب��ق��اع��ة  ، وذل�����ك 
لل�شطرجن  الثقايف  ال�شارقة  ن��ادي 

ولعبة  لع���ب���ا   170 مب�����ش��ارك��ة 
من  ولع����ب����ة  لع����ب����ا   35 م���ن���ه���م 
اأ�شتاذ  ال��دول��ي��ة  اأ���ش��ح��اب الأل��ق��اب 
دويل  واأ���ش��ت��اذ   GM ك��ب��ري  دويل 
 FM دويل  احت���اد  واأ���ش��ت��اذ   IM
واأ�شتاذة  ك��ب��رية  دول���ي���ة  واأ����ش���ت���اذة 
وخ�����ارج   داخ������ل  م����ن  احت������اد دويل 
امل�شاركة  ال��دول  ع��دد  وبلغ  الدولة 

. دولة   30
و�شهد البطولة وحفل اخلتام عمر 
نعمان اآل علي ع�شو جمل�س ادارة 
لل�شطرجن  الثقايف  ال�شارقة  ن��ادي 
رئي�س  ن��ائ��ب  ���ش��ف��ري��ن��ي  ���ش��ام��ي  و 
لل�شطرجن وح�شد  العربي  الحتاد 
غفري من رّواد ومتابعي ال�شطرجن 

يف الدولة..

اخلاطف  ال�شطرجن  بطولة  نتائج 
: “البليتز« 

 وكانت البطولة قد اأقيمت  بالنظام 
ال�شوي�شري من 9 جولت وبختام 
الأ�شتاذ  ف����از  ال��ت��ا���ش��ع��ة   اجل���ول���ة 
غو�شينوف  غادير  الكبري  ال��دويل 
لثمان  حتقيقه  بعد  الأول  باملركز 
ن��ق��اط م��ن ت�شع ج���ولت ب��واق��ع 7 
باملركز  وح��ّل  وتعادلني  انت�شارات 
ال��ث��اين الأ���ش��ت��اذ ال���دويل الفلبيني 
اأوليفر دمياكيلينغ بنف�س الر�شيد 
�شاحب  عن  ومبتعداً  النقاط  من 
ك�شر  ن��ق��اط  ب��ف��ارق  الأول  امل��رك��ز 
الأ�شتاذة  ج����اءت  ف��ي��م��ا   ، ال��ت��ع��ادل 
�شادات  ���ش��ارة  ال��دول��ي��ة الي��ران��ي��ة 
ثالثاً ،و جاء باملركز الرابع الأ�شتاذ 

الدويل الكبري الأرميني غابرييل 
خام�شاً  ح����ّل  ف��ي��م��ا  ���ش��رك��ي�����ش��ي��ان 
ال��ي��م��ن��ي ب�شري  ال�����دويل  الأ����ش���ت���اذ 
ال�شاد�س  امل��رك��ز  وذه���ب  ال��ق��دمي��ي 
ل��لأ���ش��ت��اذ ال�����دويل امل�����ش��ري ف���وؤاد 

الطاهر.
وكانت اللجنة املنظمة قد ر�شدت 
ج��وائ��ز ل��لع��ب��ني ال�����ش��ت��ة الأوائ����ل 
اخلاطف  ال�����ش��ط��رجن  ب��ط��ول��ة  يف 
وك��ذل��ك ر���ش��دت ج��وائ��ز للعبني 
البطولة  يف  الأوائ������������ل  ال���ع�������ش���ر 
ال�شطرجن  ب���ط���ول���ة  ال���رئ���ي�������ش���ة 
اللجنة  و�شعت  اأن���ه  كما  ال�شريع 
لأف�شل  خ��ا���ش��ة  ج���وائ���ز  امل��ن��ظ��م��ة 
لعبة يف البطولة ولأف�شل لعب 

ولعبة من الإمارات .

•• دبي-الفجر

دوري  ،م��ن��اف�����ش��ات  ال�شبت  ال��ي��وم  م�����ش��اء  ت�شتاأنف 
جمموعات بطولة “مكتوم بن را�شد” الرم�شانية 
الكروية، املقامة حالياً على ملعب نادي �شباط 
���ش��رط��ة دب����ي، ب��اإق��ام��ة ث��لث��ة م��ب��اري��ات حل�شاب 
املجموعة  ب��ل��ق��ائ��ي  وت�����ش��ت��ه��ل  ال��ث��ام��ن��ة،  اجل���ول���ة 
الثالثة يف مواجهتني حتملن يف طياتها ملمح 
الدور الربع نهائي، ويتطلع كل من فريق “خلف 
احلبتور” و “ال�شيل�شاو” ل�شدارة فرق املجموعة 
خلطف النقطة التا�شعة والنفراد باملركز الأول. 
فيما يدخل حامل لقب ن�شختي 2013 و2014 
وحل�شاب  للجامعات”  الريا�شي  “الحتاد  فريق 
فريق  مناف�شه  على  الفوز  بطموح  املجموعة  ذات 
له  تكفل  ثمينة  نقاط  ثلثة  وخطف  “العني” 
فر�س نف�شه �شريكاً على الو�شافة يف حال خ�شارة 
اآماله  اأح��ي��اء  وبالتايل  الأوىل،  امل��ب��اراة  ط��ريف  اأي 
باملناف�شة على ثاين البطاقات املوؤهلة لربع نهائي 
البطولة الرم�شانية يف ن�شختها التا�شعة ، وت�شهد 
ال�شيخ  ب��رع��اي��ة  وامل��ق��ام��ة  ف��ري��ق��اً،   19 م�����ش��ارك��ة 
اجلولة  ت�شهد  كما  مكتوم.  اآل  مكتوم  بن  حممد 
يف احل��ادي��ة ع�شرة، اإق��ام��ة م��ب��اراة واح��دة حل�شاب 
مت�شدر  يلتقي  ح��ني  وذل���ك  ال��راب��ع��ة،  املجموعة 
ال�شتة  ر�شيد  �شاحب  “الإمرباطور”  املجموعة 
نا�شيونال”  “اأ�شباغ  فريق  الو�شيف  م��ع  نقاط 
ي�شعى  م��ب��اراة  يف  ن��ق��اط،  الثلثة  ر�شيد  �شاحب 
ويتطلع  ����ش���دارت���ه،  ت��اأك��ي��د  الأول  خ��لل��ه��ا  م���ن 
للجولة  ال�شدارة  ح�شم  تاأجيل  اإىل  الثاين  اإليها 

اخلتامية من دوري املجموعات.
 

نتائج اجلولة
اجلولة  مباريات  الأول  اأم�����س  اأقيمت  ق��د  وك��ان��ت 
والثانية،  الأوىل  املجموعتني  حل�شاب  ال�شابعة،  
الإيجابي  ال��ت��ع��ادل  ح��ال��ة  ظ��ه��ور  �شجلت  وال��ت��ي 
املجموعة  ق���م���ة  ل����ق����اء  يف   ”1-1“ ب��ن��ت��ي��ج��ة 
اخلوري”  “فنادق  ف��ري��ق��ي  ج��م��ع  ال����ذي  الأوىل 
�شبع  اإىل  ر�شيدهم  الفريقني  و”املقام”،لريفع 

نقاط  وتبعها اإعلن فريق “الفر�شان” وحل�شاب 
اأه��داف دون  بنتيجة ثلثة  املجموعة ذاتها فائزاً 
“املرحوم عبا�س  اأث��ر عدم ح�شور فريق  رد  على 
املعروف” يف الوقت املحدد للمباراة، قبل اأن تتبع 
الثانية،  املجموعة  مبواجهتي  امل��ب��ارات��ني  هاتني 
وال��ت��ي��ح�����ش��م م���ن خ��لل��ه��ا ح���ام���ل ال��ل��ق��ب فريق 
كو�شيف  نهائي  الربع  اإىل  دبي” تاأهله  “�شرطة 
املجموعة بر�شيد �شبع نقاط رغم تعادله الإيجابي 
مع فريق “الكتلن” بهدف لهدف، قبل اأن يودع 
دوري  م��ن  البطولة  الإيجابية”  “الروح  ف��ري��ق 
ح�شاب  على  وعري�س  �شريف  بانت�شاٍر  املجموعات 
فريق “حممد علي” بخما�شية نظيفة ، يف مباراة 
حل�شاب املجموعة الثانية. و�شيطر لعبو “الروح 
منهياً  املباراة،  �شوطي  الإيجابية” على جمريات 
يو�شف  خ��ال��د  لعبيه  ع��رب   0-2 الأول  ال�����ش��وط 
ولوكا اأنتوين، قبل اأن ي�شيف خالد يو�شف هدفه 
الثاين،  ال�شوط  مطلع  لفريقه  والثالث  ال��ث��اين 
واأتبعه بالهدفني الرابع واخلام�س بوا�شطة اأحمد 

ال�شويدي واأحمد يو�شف.
 

ال�صرطة يتعادل ويتاأهل
“�شرطة دبي” م�شواره  اأنهى حامل اللقب فريق 
ب����دوري امل��ج��م��وع��ات ب��ت��ع��ادل اإي��ج��اب��ي م��ع فريق 
اإىل  له  كفيًل  “1-1” كان  “الكتلن” بنتيجة 
ع��ن جمموعته  امل��وؤه��ل��ة  ال��ب��ط��اق��ات  ث��اين  ح�شمه 
املت�شدر فريق  الثانية للدور الربع نهائي برفقة 
اجلوكر . وجنح فريق الكتلن يف افتتاح الت�شجيل 
اأن يتمكن �شرطة  عرب لعبه حبيب يو�شف، قبل 
ال��ع��دد ج��راء ط��رد لعبه علي  دب��ي رغ��م النق�س 
الثاين  ال�شوط  خلل  التعادل  اإدراك  يف  دروي�س، 

عرب هدف ملهند الطاهر.
 

فنادق اخلوري يكتفي بالتعادل اأمام املقام
و�شافة  م��رك��ز  اخلوري”  “فنادق  ف��ري��ق  اأم����ن 
التعادل  بنتيجة  اكتفائه  رغ��م  الأوىل،  املجموعة 
“املقام”،  فريق  مناف�شه  “1-1” اأمام  الإيجابي 
اخلوري”  “فنادق  لفريق  ال�شريع  التقدم  ورغ��م 

نا�شر  الثانية عرب لعبه  الدقيقة  والت�شجيل يف 
جمعة، وجنح فريق “املقام” يف اإدراك التعادل يف 

الدقيقة الأخرية عرب يو�شف حممد.
 

التغيب الأول
اأن  ب��ع��د  ال��ت��غ��ي��ب الأول،  ال��ب��ط��ول��ة ح��ال��ة  ���ش��ه��دت 
ا�شطر احلكم خالد املرزوقي وعقب انتهاء مدة ال� 
10 دقائق القانونية اإىل اإعلن فريق “الفر�شان” 
مباراته  ن��ق��اط  ومنجه   ،”0-3“ بنتيجة  ف��ائ��زاً 
اأثر  على  املعروف”  عبا�س  “املرحوم  فريق  اأم��ام 
امل��ح��دد حل�شاب  امل��وع��د  اإىل  الأخ���ري  ع��دم ح�شور 

رابع جولت املجموعة الأوىل.
 

حممد قا�صم: تعادًل بطعم الفوز
اأع����رب حم��م��د ق��ا���ش��م م���درب ف��ري��ق ���ش��رط��ة دبي، 
نهائي،  ال��رب��ع  ال���دور  الفريق  ببلوغ  �شعادته  ع��ن 
مباراة  بعد  الكتلن،  اأم��ام  متعادًل  خروجه  رغ��م 
خلل  جن��ح  “الفريق  اإن:  ق��ا���ش��م،  وق����ال  ق��وي��ة، 
جمريات ال�شوط الثاين يف العودة بنتيجة املباراة 
رغ��م النق�س ال��ع��ددي ج��راء ط��رد لع��ب الفريق 
الدفاعية  اخلطوط  �شلبة  اأن  اإل  دروي�س،  علي 
اإىل  ال��ت��ع��وي�����س«. واأ����ش���ار ق��ا���ش��م،  ك��ان��ت كفيلة يف 
دبي”  “�شرطة  ف��ري��ق  واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال�شعوبات 
بنق�س عددي  املباراة  “خ�شنا  وقال:  يف مباراته، 
دوري  يف  اأنديتهم  مع  مل�شاركتهم  لعبني  لأرب��ع��ة 
دور  يف  عودتهم  �شت�شكل  تاأكيد  وبكل  املحرتفني، 
ل��ل��ف��ري��ق بطموح  ك��ب��رية  فنية  اإ���ش��اف��ة  ال��ث��م��ان��ي��ة 

موا�شلة حملة الدفاع عن اللقب«.
 

نقل علي عبد الرحمن مل�صت�صفى را�صد
“فنادق اخلوري”  ف��ري��ق  م��رم��ي  ح��ار���س  اأ���ش��ي��ب 
ال��رك��ب��ة  يف �شوط  ب��ال��ت��واء يف  الرحمن  علي عبد 
اإثر ت�شديه لت�شديدة قوية  وبعد  املباراة الثاين، 
ت��دخ��ل ط��ب��ي��ب ال��ب��ط��ول��ة مت ن��ق��ل احل���ار����س اإىل 
م�شت�شفى را�شد لإجراء العلج املطلوب، مع العلم 
اأنها احلالة الأوىل يف البطولة التي يتعر�س اإليها 

لعب لإ�شابة ت�شتدعي نقله اإىل امل�شت�شفى .

املجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة يحتفل بفوز نادي 
ال�شارقة الريا�شي بلقب دوري اخلليج العربي 

 يف بطولة مكتوم بن را�صد الكروية الرم�صانية

 ال�شيل�شاو واحلبتور بلقاء ال�شدارة والحتاد 
الريا�شي يرتب�س بطموح التاأهل

  غادير غو�شينوف بطًل لدولية ال�شارقة 
الرم�شانية لل�شطرجن اخلاطف
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•• ال�شارقة-الفجر

حجز كّل من فريقي فا�شت و”تي 
النهائية  املباراة  يف  جي” مكانهما 
لبطولة  ال���ن���ا����ش���ئ���ني  مل���ن���اف�������ش���ات 
الرم�شانية  الريا�شية  ال�����ش��ارق��ة 
تنظمها  التي  ال�شالت  ق��دم  لكرة 
ال��ري��ا���ش��ي��ة للعام  ال�����ش��ارق��ة  ق��ن��اة 
الرابع، حيث خا�س كّل من فريق 
ف��ا���ش��ت م��واج��ه��ة ق���وي���ة م���ع النّد 
انتزع  املجموعة  مت�شدر  ك��وات��رو 
ب����ج����دارة، فيما  ال���ث���لث  ن��ق��اط��ه��ا 
وا�شط  ن��ا���ش��ئ��ة  جي”  “تي  جت���اوز 

�شاد�س  يف  م�����ش��ت��ح��ق��ة  ب��������ش��ب��اع��ي��ة 
�شالة  ت�شت�شيفها  التي  الأم�شيات 
ن�����ادي ال�������ش���ارق���ة ال���ري���ا����ش���ي فرع 

احلزانة. 

فا�صت فوز م�صتحق
عن  الباحثان  الفريقان  وا�شتهل 
النهائية  امل����ب����اراة  اإىل  ال���و����ش���ول 
كبرية،  ب��ع��زمي��ة  ال��ل��ق��اء  للبطولة 
مليئاً  ج�������اء  الأول  ف����ال���������ش����وط 
الدقيقة  اأ����ش���ف���رت  اإذ  ب��احل��م��ا���س 
مل�شلحة  ه������دف  ع����ن  اخل���ام�������ش���ة 
ال��لع��ب را�شد  وّق���ع عليه  ك��وات��رو 

�شريعاً  ج��اء  ال���رّد  لكن  ال�شام�شي، 
رائد  اأحمد  من  بهدف  فا�شت  من 
لوتاه  غيث  زميله  تبعه  ال�شمري، 
ال�شوط  لينتهي  النتيجة  م�شاعفاً 
بهدفني لهدف، ويف ال�شوط الثاين 
من اللقاء الذي �شهد �شراعاً على 
يحافظ  اأن  فا�شت  ا�شتطاع  ال��ف��وز 
ع��ل��ى ن��ت��ي��ج��ت��ه ب��ع��د ���ش��غ��ط كثيف 
على مرمى كواترو الذي مل يفلح 
يف معادلة النتيجة لينهي اللعب 
غ��ي��ث ل��وت��اه ال��ل��ق��اء حم����رزاً ثالث 
الأه��������داف وي���ه���دي ف��ري��ق��ه ف����وزاً 
النهائي  اإىل  ب��ه  ���ش��ع��د  م�شتحقاً 

املنتظر. 

وا�صط  نا�صئة  يق�صي  جي  تي 
ب�صباعية 

ويف اللقاء اخلتامي لهذه الأم�شية 
نا�شئة  ف���ري���ق���ي  م����ن  ك�����ّل  خ���ا����س 
البحث  جي” ل��ق��اء  و”تي  وا���ش��ط 
اأجل  اللقب، �شراع كروي من  عن 
ال���ب���ق���اء، ا���ش��ت��ه��ل��ه ت���ي ج���ي بهدف 
وّق���ع عليه  دق��ي��ق��ة  اأول  خ��اط��ف يف 
ب���و����ش���م���اح، وبعد  ع��ب��ي��د  ال����لع����ب 
النا�شئة  مرمى  على  كثيف  �شغط 
الكعبي  ����ش���ي���ف  ال����لع����ب  و�����ش����ل 

ال��ث��اين لفريقه  ال��ه��دف  واأ����ش���اف 
حتى اآخر الدقائق التي اأ�شفرت عن 
هدف ثالث �شجله حارث النعيمي، 
النتيجة،  ب��ه��ذه  ال�����ش��وط  لينتهي 
الثاين  اللقاء  وت��رية  ت�شاعد  وم��ع 
اأتى الرابع من بو�شماح مّرة اأخرى 

لي�شعل اللقاء.
وا�شتماتة  ال��ه��ج��م��ات  ت���وايل  وم���ع 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة م��ن اأج����ل ال��و���ش��ول اإىل 
ا�شتطاع  ال��دق��ائ��ق  اآخ���ر  ه��دف ويف 
ال�شام�شي  الرحمن  عبد  ال��لع��ب 
للنا�شئة،  الأول  الهدف  اإح��راز  من 
ويروي  جي” ح��ا���ش��راً،  “تي  لكن 

اللعب  رف��ع  اإذ  الأه����داف  حكاية 
���ش��ي��ف ال��ك��ع��ب��ي م�����ّرة اأخ������رى من 
خ��م�����ش��ة تله  اإىل  ف��ري��ق��ه  ن��ت��ي��ج��ة 
بالهدف  حم���م���د  ع��ي�����ش��ى  زم���ي���ل���ه 
حممد  اللعب  ليوا�شل  ال�شاد�س 
ب��ي��ات م��ه��رج��ان الأه�����داف حمرزاً 
النا�شئة  اأحلم  اأنهى  الذي  ال�شابع 

بالو�شول. 

لفتة ريا�صية 
قناة  ح���ر����س  ع��ك�����ش��ت  ل��ف��ت��ة  ويف 
بالطاقات  الهتمام  على  ال�شارقة 
�شلمتهم  على  واحلر�س  الواعدة 

اأ���ش��ن��اف الدعم  وت��وف��ري خم��ت��ل��ف 
املعنوي والفني، مت تكرمي اللعب 
نا�شئة  فريق  لع��ب  اأمي���ن،  حممد 
املباراة  يف  اأ���ش��ي��ب  اأن  ب��ع��د  وا���ش��ط 
ال��ت��ي ق����ّدم م���ن خللها  امل��ا���ش��ي��ة 
اأ�شهم يف فوز  م�شتوى فني متقدم 
فريق  على  كبرية  بنتيجة  فريقه 

تالينتو. 
الريا�شية  ال�شارقة  قناة  اأن  يذكر 
بداأت العمل يف العام 2007 حتت 
للإعلم،  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  مظلة 
متخ�ش�شة  ري���ا����ش���ي���ة  ��ة  ك��م��ن�����شّ
التغطيات  جم����ال  يف  وم�����ش��ت��ق��ل��ة 

امليدانية واملواكبة الإعلمية لباقة 
متعددة من الفعاليات والبطولت 
الريا�شية، مثل مهرجان ال�شارقة 
ال���ري���ا����ش���ي���ة ال�������ش���ح���راوي ال����ذي 
عن  ف�شًل  �شنوياً،  القناة  تنظمه 
املحلية  الأح����داث  لأب���رز  تغطيات 
العربية  الأن�����دي�����ة  ب���ط���ول���ة  م���ث���ل 
ل���ل�������ش���ي���دات، و����ش���ب���اق���ات ال�������زوارق 
ال�شريعة، وطواف ال�شارقة الدويل 
البلجيكي  وال�����دوري  ل���ل���دراج���ات، 
لكرة القدم، وغريها من املناف�شات 
والعربية  امل���ح���ل���ي���ة  ال���ري���ا����ش���ي���ة 

والدولية.

الأرب��ع مع  النقاط  ف��ارق  الثالث على  ليون  يعول 
اإىل  ال��ت��اأه��ل  ل�شمان  ال��راب��ع  اإت��ي��ان  �شانت  غرميه 
اأوروب����ا، عندما  اأب��ط��ال  ل���دوري  التمهيدي  ال���دور 
قبل   37 املرحلة  يف  ال�شبت  اليوم  كاين  ي�شتقبل 

الأخرية من الدوري الفرن�شي لكرة القدم.
ومب�������وازاة ع����ودة جن��م��ه ال�����ش��اب��ق م��ط��ل��ع اللفية 
املدير  من�شب  ل�شغل  جونينيو  الربازيلي  الثالثة 
الريا�شي، يخو�س ليون نهاية مو�شم جيدة بحيث 

مل يخ�شر يف اآخر اأربع مباريات.
واقرتب ليون من امل�شابقة القارية العريقة بفوزه 
الكبري على م�شيفه مر�شيليا -3�شفر يف املرحلة 
مونبلييه  اأم��ام  اتيان  �شانت  �شقط  فيما  املا�شية، 

بعد اربعة انت�شارات متتالية.
و�شيكون م�شري ليون بني يديه بحال فوزه، فيما 
ني�س  �شيفه  على  ال��ف��وز  ات��ي��ان  �شانت  على  يتعني 
اىل  ال��ف��ارق  لتقلي�س  كاين  م��ن  مفاجاأة  وانتظار 

نقطة.
وق�������ال ب����رون����و ج��ي��ن��ي��زي��و م�������درب ل����ي����ون الح����د 
بعد  م��ت�����ش��ام��ن��ني  م��ل��ت��ح��م��ني،  ب��ال��ب��ق��اء  “جنحنا 
تخطي  يف  الم���ر  ه��ذا  �شاعدنا  م�شطربة.  ف��رتة 
ال�شعوبات، لكننا على طريق بلوغ هدفنا الثاين«.

���ش��ي��خ��و���س مباراته  ال����ذي  و���ش��ي��ت��م��ك��ن ج��ي��ن��ي��زي��و 
“غروباما” يف انهاء مو�شمه  الخرية على ملعب 
بعلمة جيدة، بحال خروجه فائزا على كاين مع 

البطاقة الوروبية.
نهائي  ثمن  اىل  ليون  ت��اأه��ل  املا�شي،  اخل��ري��ف  يف 
الول.  ه��دف��ه  حتقيق  يف  فنجح  الب���ط���ال،  دوري 
�شاحب  كورنيه  ماك�شويل  العاجي  ي�شر مهاجمه 

�شد  حا�شمة  ك��رة  “لدينا  مر�شيليا  �شد  ه��دف��ني 
كاين. يجب ال�شتفادة منها«.

ب���دوره، ق��ال احل��ار���س ال��ربت��غ��ايل ان��ت��وين لوبي�س 
الذي يبدو م�شتقبله غري موؤكد مع ليون قبل عام 
“نحن بحاجة لفوز كي نحتفل  على نهاية عقده 

�شويا«.
�شمان  على  م��رك��زا  ات��ي��ان  �شانت  يبدو  املقابل،  يف 
ف��وزه على ني�س  ال��راب��ع، لن��ه حتى بحالة  مركزه 
عن  نقطة  بفارق  متخلفا  �شيبقى  ليون،  وخ�شارة 

غرميه.
وي���ب���دو امل�����ش��ه��د ب��ي��ن��ه وب����ني م��ون��ب��ل��ي��ي��ه اخلام�س 
م�شابها، اذ يتقدمه بفارق اربع نقاط، وبات قريبا 
“يوروبا  الوروب���ي  ال���دوري  اىل  تاأهله  تاأكيد  من 
ليغ”، برغم الفورة اللفتة ملونبلييه وفوزه اربع 

مرات يف اخر خم�س مباريات.
املهمة  بهذه  القيام  عليه  يتعني  اتيان  �شانت  لكن 
م��ن دون جن��وم��ه م��ات��ي��و دوب��و���ش��ي، رمي���ي كابيل 

والتون�شي وهبي اخلزري ب�شبب اليقاف.
وقال مدربه جان-لوي غا�شيه الذي يحوم ال�شك 
حول م�شتقبله مع الفريق الخ�شر “نريد تاأكيد 
مفاجئا  توقفا  ك��ان  مونبلييه  �شد  ال��راب��ع.  املركز 
ب��ع��د ���ش��ت��ة ان��ت�����ش��ارات وت���ع���ادل. ي��ج��ب ان ننطلق 
يف  الثانية  احلا�شمة  الكرة  من  ون�شتفيد  جم��ددا 

ملعب �شيكون بخدمتنا«.
وتابع “ين�شب تفكريي راهنا على النجاح وحتقيق 
هدف النادي، اي�شاله اىل املكان املنا�شب يف حم�شه 

النووي، كاأ�س اأوروبا«.
الوىل،  القارية  امل�شابقة  بلوغه  بحال عدم  وحتى 

�شيكون جيدا ل�شانت اتيان العودة اىل يوروبا ليغ 
بعد غياب ل�شنتني. وكان �شانت اتيان �شارك للمرة 
لخرية يف بطولة اوروبا النخبوية قبل 38 عاما.

�شمانه  بعد  مرتاحا  الثاين  ليل  يبدو  املقابل،  يف 
الو�شافة ب�شكل كبري والعودة اىل دور املجموعات 
مل�شابقة دوري اأبطال اأوروبا لأول مرة منذ مو�شم 
الثالث  اأجن��ي��ه  ي�شتقبل  وه��و   ،2013-2012

ع�شر.
قيا�شيا  ليل رقما  املو�شم حقق  ال�21 هذا  وبفوزه 
ر�شيده  رافعا  املو�شم،  من  املرحلة  لهذه  �شخ�شيا 
ال�شخ�شي  رق��م��ه  اي�����ش��ا  ل��ي��ع��ادل  ن��ق��ط��ة   72 اىل 
الثلث  النقاط  نظام  يف  نقاط  جمموع  لأف�شل 
للفوز، والذي حققه مو�شم 2010-2011 حني 
توج بلقبه الأول يف الدوري منذ 1954 والثالث 

يف تاريخه.
و���ش��ت��ك��ون امل���ب���ارات���ان الأخ����ريت����ان ل���رج���ال امل���درب 
على  اأجن��ي��ه  �شد  هام�شيتني  غالتييه  كري�شتوف 

اأر�شهم ورين خارجها.
لقبه  �شمن  ال��ذي  جرمان  �شان  باري�س  وي�شتقبل 
ال�شاد�س يف اآخر �شبع �شنوات ديجون و�شيف القاع، 
ويحل مر�شيليا ال�شاد�س والفاقد لآماله الوروبية 

على تولوز اخلام�س ع�شر.
الثانية،  ال��درج��ة  اىل  ه��ب��وط غانغان  ت��اأك��د  وب��ع��د 
ي����دور ����ش���راع ك��ب��ري مل��ع��رف��ة م���ن ���ش��رياف��ق��ه ومن 
ع�شر  الثامن  كاين  يت�شاوى  اذ  امللحق،  �شيخو�س 
33 نقطة،  مع موناكو ال�شابع ع�شر ولكل منهما 
قبل  ع�شر  ال��ت��ا���ش��ع  دي��ج��ون  عنهما  يتخلف  فيما 

الأخري بنقطتني فقط.

ميلك فالن�شيا احلظوظ الوفر خلطف البطاقة 
اأوروبا  اأبطال  دوري  اإىل  املوؤهلة  الأخ��رية  الرابعة 
املو�شم املقبل، عندما يخو�س اليوم ال�شبت املرحلة 
القدم. لكرة  الإ�شباين  الدوري  الأخرية من   38

ن�شف  م��ن  ف��خ��رج  �شعبا  اأ�شبوعا  فالن�شيا  ع��ا���س 
اأمام  ليغ”  “يوروبا  الأوروب������ي  ال�����دوري  ن��ه��ائ��ي 
اأر���ش��ن��ال الإن��ك��ل��ي��زي، وك���ان يتخلف ب��ف��ارق ثلث 

نقاط يف الدوري عن خيتايف.
ل��ك��ن ف�����وزه ع��ل��ى الف��ي�����س 3-1 ب��ال��ت��زام��ن مع 
�شقوط خيتايف اأمام بر�شلونة حامل اللقب يف اآخر 
مو�شمني، منحه خيار حتديد تاأهله اىل امل�شابقة 

القارية الأوىل من عدمها.
�شي�شمن  الوليد،  بلد  اأر���س  على  فوزهم  وبحال 
عن  النظر  ب�شرف  الرابع  املركز  “اخلفافي�س” 
نتيجة خيتايف مع �شيفه فياريال، نظرا لتفوقهم 

على الخري يف املواجهتني املبا�شرتني.
وما يعزز احتمالت فالن�شيا بتحقيق الفوز، �شمان 
بلد الوليد بقاءه يف الليغا بعد فوزه الخري على 

رايو فايكانو.
وبحال فوزه، �شي�شمن فالن�شيا م�شاركته يف دوري 
للمرة  وذل���ك  ت��وال��ي��ا،  ال��ث��اين  للمو�شم  الب��ط��ال 

الوىل منذ �شبع �شنوات.
للندية  اله��م  امل�شابقة  فالن�شيا  بلوغ  و�شيكون 
فبعد  ال��ك��ارث��ي��ة،  مو�شمه  ل��ب��داي��ة  ن��ظ��را  مفاجئا 
خم�س مباريات كان يقبع يف املركز اخلام�س ع�شر 
الأول. وبعد ع�شر مراحل كان  ويبحث عن فوزه 
يف املركز الرابع ع�شر مع فوز يتيم و�شبعة اأهداف. 
امل��رك��ز اخلام�س  ت��راج��ع اىل  15 م��رح��ل��ة،  وب��ع��د 

ع�شر مع 3 انت�شارات فقط و9 تعادلت.
عندما ُعني مدربه احلايل مار�شيلينو يف 2017، 

كان املدرب الثاين ع�شر يف خم�س �شنوات، ووحده 
نونو ا�شبرييتو �شانتو جنح بخو�س مو�شم كامل 
مع الفريق الذي حل و�شيفا لبطل اوروبا عامي 

2000 و2001.
ك���ان ال��ف��وز ع��ل��ى اي����ربو م��ن ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة يف 
مع  تاأخره  فالن�شيا  قلب  عندما  الكاأ�س  م�شابقة 

تفوق عددي، مبثابة النطلقة احلقيقية.
الفرن�شي كيفن غامريو يف مقابلة  قال مهاجمه 
مع “فران�س بر�س” ال�شهر اجلاري “كانت احلاجز 

الفا�شل. كما وقف احلظ قليل بجانبنا«.
خ�شارات �شد جريونا، يوفنتو�س الإيطايل وريال 
م���دري���د الإ����ش���ب���اين ق��ل�����ش��ت الآم�����ال ق��ل��ي��ل، لكن 
ت��وال��ي��ا، ك��م��ا خا�س  3 م���رات  ال��ف��ري��ق  ف���از  بينها 
خم�س مباريات دون خ�شارة، من بينها تغلبه على 

مان�ش�شرت يونايتد الإنكليزي يف دوري البطال.
الثامن،  املركز  يف  اجلديد  العام  فالن�شيا  ا�شتهل 
لكنه حقق اندفاعة قوية يف اآذار-مار�س وني�شان-

انت�شارات و�شعته على م�شارف  اإبريل مع ع�شرة 
رباعي ال�شدارة.

لها يف  ا�شت�شلم ل وجود  “كلمة  قال مار�شيلينو 
قامو�شي«.

لكن يف غ�شون اأربعة اأيام كادت الندفاعة تتبخر 
ال�شهر  وايبار  مدريد  اأتلتيكو  �شد  خ�شارتني  مع 

املا�شي.
مناف�شيه،  تعر  مع  حمظوظا  كان  جديدة،  مرة 
بعد  ا�شبيلية  جن��م  وخفت  تركيزه  خيتايف  ففقد 
مرحلة ق��دوم خ��واك��ني ك��اب��ارو���س ب��دل م��ن بابلو 

مات�شني.
فالن�شيا  ع��ن  نقطتني  ال�����ش��اد���س  ا�شبيلية  يبتعد 
وخيتايف، ما يعني انه بحاجة لتحقيق الفوز على 

يحل  ك��ي  خ�شميه  وخ�شارة  بلباو  اأتلتيك  �شيفه 
راب��ع��ا، بيد ان ح��ظ��وظ ال��ف��ري��ق الن��دل�����ش��ي تبدو 
�شئيلة خ�شو�شا يف ظل الفرتة اجليدة التي مير 
دور  يف  م�شاركة  عن  والباحث  ال�شابع  بلباو  فيها 

املجموعات للدوري الوروبي “يوروبا ليغ«.
واللفت يف م�شوار فالن�شيا الت�شاعدي بعد بداية 
اي�شا خلو�س نهائي م�شابقة  انه ي�شتعد  خميبة، 
اأيار-  25 ال��دوري يف  الكاأ�س �شد بر�شلونة بطل 

مايو احلايل.
ق���ال م��ه��اج��م��ه رودري���غ���و م��ط��ل��ع ال�����ش��ه��ر احلايل 
فالن�شيا  روحية  مع  الفريق  روحية  “اندجمت 

وهي دوما: عدم ال�شت�شلم«.
م�شابقة  خ���و����س  ���ش��ي��ك��ون  خل��ي��ت��ايف،  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
ال������دوري الوروب������ي مب��ث��اب��ة خ��ي��ب��ة الم�����ل، حتى 
قبل  الوىل  ال��درج��ة  اىل  �شعد  لفريق  بالن�شبة 
بع�شر  اأق��ل  لعبيه  روات���ب  ف��ات��ورة  وقيمة  �شنتني 

مرات من ريال مدريد.
وقال مدربه بيبي بوردال�س “كل المور واردة«.

ويف ���ش��راع ال��ه��رب م��ن ال��ه��ب��وط، ي��ب��دو جريونا 
يبتعد  اذ  عليه  يح�شد  ل  موقف  يف  ع�شر  الثامن 
بفارق 3 نقاط عن �شلتا فيغو ال�شابع ع�شر، فيما 
اىل  �شابقا  وهوي�شكا طريقهما  فايكانو  رايو  عبد 

الدرجة الثانية.
ي�شتقبل  فيما  الفي�س  ويحل جريونا �شيفا على 

�شلتا فيغو رايو فايكانو.
ان  �شاكري�شتان  اوزي��ب��ي��و  ج��ريون��ا  م���درب  وراأى 
خ�شارته على اأر�شه �شد ليفانتي الأ�شبوع املا�شي 
كانت حا�شمة يف �شراع الهبوط “ل ميكنني �شوى 
العتذار. كنت مقتنعا بالقدرة على القيام بذلك 

لكنني ف�شلت«.

نا�صئة وا�صط وكواترو يكتفيان مب�صاركة م�صّرفة

فا�شت يرافق »تي جي« اإىل نهائي »ال�شارقة الريا�شية الرم�شانية لكرة قدم ال�شالت« للنا�شئني

اأف�شلية اأوروبية لليون اأمام �شانت اإتيان

فر�شة فالن�شيا خلطف رابع 
البطاقات الأوروبية
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الفجر الريا�ضي

الكرة  ت��اري��خ  يف  م�شبوق  غ��ري  اإجن���از  اأع��ت��اب  على  �شيتي  مان�ش�شرت  يقف 
النكليزية يتمثل باإحراز الثلثية املحلية عندما يلتقي واتفورد يف نهائي 

كاأ�س انكلرتا على ملعب وميبلي يف لندن اليوم ال�شبت.
وكان ال�شيتيزن توج بكاأ�س رابطة الأندية النكليزية بفوزه على ت�شل�شي 
اأن ينهي �شباقا  اأواخر �شباط-فرباير املا�شي، قبل  بركلت الرتجيح يف 
مثريا يف الدوري املحلي حمتفظا بلقبه بفارق نقطة واحدة عن مناف�شه 

املبا�شر ليفربول.
اأن جمع  ي�شبق لأي فريق  ومل 
مو�شم  يف  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ث��لث��ي��ة 
واح�������د، ل���ك���ن ك��ت��ي��ب��ة امل�����درب 
غوارديول  جو�شيب  الإ�شباين 
 120 او   90 بعد  على  تقف 

دقيقة لتحقيق ذلك.
وق�������ال ق����ائ����د ���ش��ي��ت��ي امل����داف����ع 

فان�شان  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي  امل��خ�����ش��رم 
التتويج  ب����ع����د  ك����وم����ب����اين 

باللقب املحلي الأحد 
“اأنا  امل���ا����ش���ي 

اأت����ط����ل����ع 

قدما اإىل التتويج بكاأ�س اإنكلرتا. ل ميكن اأن تدركوا مدى الأولوية التي 
نوليها لهذه الكاأ�س«.

وهم  الفريق  ه��ذا  ج��ي��دا  “اأعرف  الفريق  يف  بزملئه  م�شيدا  واأ���ش��اف 
ي��رى ح��دودا لي  الفريق جائعا ل  ال���ش��ود. عندما يكون  جمموعة من 

�شيء«.
وقد يخو�س كومباين اخر مباراة ر�شمية له يف �شفوف فريقه لن عقده 
النادي  ا�شارات من  اي  ت�شدر  املقبل ومل  30 حزيران-يونيو  ينتهي يف 

بامكانية جتديده حتى الن.
اما مدرب �شيتي غوارديول “الفوز ي�شبح ادمانا. عندما تفوز بلقب ما 

تريد اإحراز التايل ثم التايل«.
وا�شاف “الفوز يجعل احلياة اف�شل وا�شهل ويعزز من مكانة النادي«.

املدرب  اك��د  النهائي  يف  وات��ف��ورد  على  فريقه  اف�شلية  من  الرغم  وعلى 
الكاتالوين ان كل �شيء يجوز وقال “انها مباراة نهائي الكاأ�س، كل �شيء 
يجوز، مثل احل�شول على بطاقة حمراء. عموما، الفريق الف�شل يفوز، 
املحلي ميكن  ال���دوري  �شيء. يف  ق��رارا حتكيميا قد يغري كل  لكن 
الم��ر غري  الكاأ�س هذا  ان حت�شل على فر�شة جديدة لكن يف 

موجود«.
وت���ب���دو ك��ف��ة ���ش��ي��ت��ي راج���ح���ة ب��ع��د ان ح��ق��ق ال���ف���وز يف 
مباراتيه ال14 الخرية يف الدوري كما انه تغلب 

على واتفورد ذهابا وايابا يف الدوري.
وم�����ا ي���ع���زز م����ن ح���ظ���وظ ���ش��ي��ن��ي ان�����ه قد 
الربازيلي  و�شطه  لعب  خدمات  ي�شتعيد 
فرناندينيو املبتعد عن امللعب منذ اكر 

من �شهر.
مرات  خم�س  املحلية  بالكاأ�س  �شيتي  وت��وج 
املباراة  وات���ف���ورد  ب��ل��غ  2011، يف ح��ني  ع���ام  اخ��ره��ا 
خ�شر  عندما   1984 ع��ام  منذ  الوىل  للمرة  النهائية 

امام ايفرتون �شفر2-.
بيد ان مدرب واتفورد ال�شباين خايف غرا�شيا الذي جنح يف 
3-2 امام ولفرهامبتون يف  قلب تخلفه �شفر2- اىل فوز 
بقدرة فريقه على حتقيق  الكاأ�س، متفائل  نهائي  ن�شف 

املفاجاأة واحراز اول لقب يف تاريخ النادي.
الدوري”  “يف  قويتني  مباراتني  خ�شنا  “لقد  وق��ال 
كافحنا  لكننا   2-1 الأوىل  خ�شرنا  مناف�شنا،  �شد 
ويف  الفر�س.  بع�س  لنا  و�شنحت  النهاية  حتى 
الثاين  ال�شوط  حتى  �شمدنا  الثانية  امل��ب��اراة 
ثم �شجلوا هدفا من ت�شلل وا�شح فكان نقطة 

التحول يف املباراة«.
وميلك وات��ف��ورد اك��ر م��ن ورق��ة راب��ح��ة يف 
�شفوفه برزها قائده وهدافه تروي ديني 

بالإ�شافة اإىل الفرن�شي اتيان كابوي.

وال�شوي�شري  كوفات�س  نيكو  الكرواتي  يخو�س 
وبورو�شيا  ميونيخ  ب��اي��رن  م��درب��ا  فافر  لو�شيان 
دورمتوند على التوايل اختبارين �شاخنني اليوم 
اإينرتاخت  ال�����ش��اب��ق��ني  فريقيهما  اأم����ام  ال�شبت 
فرانكفورت وبورو�شيا مون�شنغلدباخ يف املرحلة 
الرابعة والثلثني الخرية من الدوري الأملاين 
للظفر  لنقطة  الأول  يحتاج  حيث  ال��ق��دم،  لكرة 

باللقب، والثاين اإىل معجزة.
 75 بر�شيد  الرتتيب  ميونيخ  بايرن  ويت�شدر 
نقطة بفارق نقطتني اأمام بورو�شيا دورمتوند يف 
اأ�شر�س مناف�شة على اللقب حتى املرحلة الأخرية 

للمرة الأوىل منذ 2010.
اأن  ودورمت��ون��د  ب��اي��رن  يزيد �شعوبة مهمة  وم��ا 
باإنهاء  النف�س  مي��ن��ي��ان  ي����زالن  ل  مناف�شيهما 
مل�شابقة  امل��وؤه��ل  الأخ��ري  ال��راب��ع  املركز  املو�شم يف 
فبورو�شيا  امل��ق��ب��ل،  امل��و���ش��م  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري 
باير  م��ع  ال��راب��ع  امل��رك��ز  يتقا�شم  مون�شنغلدباخ 
برلني،  هرتا  على  �شيفا  يحل  ال��ذي  ليفركوزن 
بفارق نقطة واحدة اأمام اإينرتاخت فرانكفورت.

تفادي  اإىل  البافاري  وفريقه  كوفات�س  ويحتاج 
اخل�����ش��ارة اأم���ام اإي��ن��رتاخ��ت ف��ران��ك��ف��ورت ل�شمان 
بورو�شيا  ي��ح��ل  ف��ي��م��ا  ت���وال���ي���ا،  ال�����ش��اب��ع  ال��ل��ق��ب 
مون�شنغلدباخ  بورو�شيا  على  �شيفا  دورمت��ون��د 
وهو يدرك اأنه ل ميكن اأن يتوج بطل اإل اإذا فاز 

وخ�شر بايرن.
“كل �شيء ممكن،  وبخ�شو�س اللقب، قال فافر 
اأن  اأحت��دث عن ن�شبة احلظوظ، ولكن يجب  لن 
نركز فقط على مباراتنا، اأدائنا، يجب اأن نحقق 

الفوز، هذا كل ما يف الأمر”، م�شيفا اأن “بورو�شيا 
جلميع  م�����ش��ت��ع��دا  ي���ك���ون  اأن  ي��ج��ب  دورمت����ون����د 
مون�شنغلدباخ”  ب��ورو���ش��ي��ا  اأم����ام  الح��ت��م��الت 
الفريق الذي اأ�شرف على تدريبه يف الفرتة بني 

و2015.  2011
الهجمات  يف  جيد  ب�شكل  يلعبون  “اإنهم  وت��اب��ع 
على  عالياً  ال�شغط  ا  اأي�شً ميكنهم  لكن  املرتدة، 

اأر�س امللعب، وهم بحاجة غلى الفوز اأي�شا«.
امل��دي��ر ال��ري��ا���ش��ي لدورمتوند  م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال 
يف  ميونيخ  ب��اي��رن  اأن  “نعرف  ت�����ش��ورك  ميكايل 
ب��اإجن��از مهمتنا.  ن��ق��وم  اأن  ي��ج��ب  ل��ك��ن  امل��ق��دم��ة، 
الأربعة  ال���ف���رق  ك��وك��ب��ة خ��ا���ش��ة ح��ي��ث  ن��ح��ن يف 
اأطراف املباراتني لديها الكثري من الرهانات يف 

املواجهتني«.
بوركي  روم��ان  ال�شوي�شري  املرمى  ويعود حار�س 
اإىل ت�شكيلة دورمتوند بعدما غاب عنها يف املباراة 
ا�شابة  ب�شبب  الأخرية �شد فورتونا دو�شلدورف 
ع�شلية، فيما يحوم ال�شك حول م�شاركة املدافع 

الفرن�شي عبدو ديالو ب�شبب ال�شابة.
اأن���ه فخور  ك��وف��ات�����س اخلمي�س  اأك���د  م��ن ج��ه��ت��ه، 
كان  بعدما  باللقب  التتويج  م�شارف  على  بكونه 
دورمتوند  بورو�شيا  عن  نقاط   9 بفارق  يتخلف 

يف كانون الأول-دي�شمرب املا�شي.
وقال “يف ف�شل ال�شتاء كنا ناأمل فقط اأن تتاح لنا 
الأخرية،  املرحلة  يف  باللقب  التتويج  فر�شة  اأي 
والآن ن��ح��ن من��ل��ك ه����ذه ال��ف��ر���ش��ة ون���رغ���ب يف 

ا�شتغللها«.
اأجواء عاطفية  اإنه كان يتوقع  واأو�شح الكرواتي 

يف  اأرينا”  “األيانز  مب��ل��ع��ب  ال�����ش��ب��ت  ظ��ه��ر  ب��ع��د 
اإينرتاخت  ناديه القدمي  ميونيخ، عندما يواجه 
فرانكفورت الذي دربه من 2016 عندما اأنقذه 
 2018 اىل  الثانية  ال��درج��ة  اإىل  الهبوط  م��ن 
ح�شاب  على  اأمل��ان��ي��ا  ك��اأ���س  لقب  اإىل  ق���اده  عندما 
بايرن ميونيخ ال�شيف املا�شي قبل النتقال اىل 

الدارة الفنية للأخري.
اأم��ام م�شجعيه منذ عام  باللقب  بايرن  يفز  ومل 
و�شتكون مباراة ال�شبت وداعية لنجميه   ،2000
الهولندي اأريني روبن والفرن�شي فرانك ريبريي 

اللذين �شريحلن عن الفريق يف نهاية املو�شم.
“مل ي��ح��دث م��ث��ل ه���ذا املوقف  وق����ال ك��وف��ات�����س 
اأن جنلب  ون��ري��د  ال��وق��ت  م��ن  يف ميونيخ لفرتة 

امل�شجعني معنا يوم ال�شبت«.
للنتقادات  ي��ك��رتث  ل  اأن����ه  ك��وف��ات�����س  واأو����ش���ح 
رحيله  م��ف��اده��ا  ال��ت��ي  وال�شائعات  وال�شغوطات 
بعد مو�شم واحد على راأ�س الدارة الفنية للنادي 
البافاري، وقال “هذه ال�شائعات هي اأمور جانبية 
ل تهمني على الإط��لق. لدي وظيفة اأقوم بها، 

ميكننا اأن نكون اأبطاًل يوم ال�شبت«.
كنت  اأي�شا.  م�شتقل  لكنني  عملي  “اأحب  وق��ال 

دائما مقاتل ومل اأ�شت�شلم اأبدا«.
اأحقيته  ل��ت��اأك��ي��د  ف��ر���ش��ت��ني  ك��وف��ات�����س  ومي���ل���ك 
للفريق  الفنية  الدارة  راأ����س  على  ب��ال���ش��ت��م��رار 
الدوري،  لقب  حل�شم  ال�شبت  الوىل  ال��ب��اف��اري، 
املباراة  احل���ايل يف  اأي��ار-م��اي��و   25 وال��ث��ان��ي��ة يف 
اأملانيا �شد ليبزيغ، وهو م�شمم  النهائية لكاأ�س 

على الفوز بكل منهما.

بح�صور ورعاية �صعيد بن طحنون

افتت��اح اأني��ق ل��دورة الت�شام��ح الريا�شي��ة يف الع��ني
�صيف طحنون بن حممد لأول اأبكار الهجن واخلنجر لأول القعدان

يلتقي واتفورد يف نهائي كاأ�ش انكلرتا اليوم

بايرن بحاجة لنقطة ودورمتوند ملعجزة مان�ش�شرت �شيتي على اأعتاب اإجناز غري م�شبوق 

•• العني – الفجر
ت�صوير – حممد معني

ال�شيخ  ب��ح�����ش��ور ورع���اي���ة م��ع��ايل 
نهيان،  اآل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  ���ش��ع��ي��د 
�شالة  يف  الأول  اأم�����س  ليلة  اأق��ي��م 
نادي  يف  زاي����د  ب��ن  خليفة  ا���ش��ت��اد 
العني، حفل افتتاح دورة الت�شامح 
الريا�شية، الذي جاء اأنيقاً ومميزاً 
ال�شالة  ت��زي��ن��ت  ح��ي��ث  ب��ف��ق��رات��ه 
تفاعلت  ال���ت���ي  ال���ل���ي���زر  ب���اأ����ش���واء 
معها اجلماهري والفرق امل�شاركة، 
التنظيمي  امل�������ش���ت���وى  وع��ك�����ش��ت 
املميز لهذه الدورة املتجددة التي 
ت��ع��د ام���ت���داداً ل��واح��دة م��ن اأقدم 
الرم�شانية  الريا�شية  ال���دورات 

على م�شتوى الدولة.
بن  �شعيد  ال�شيخ  م��ع��ايل  واأع��ل��ن 
انطلق  ع��ن   نهيان،  اآل  طحنون 
الفائزين  ق��ام بتكرمي  و  احل��دث، 
مناف�شات  م��ن  الأوىل  ب��اجل��ول��ة 
�شتقام  ال���ت���ي  ال��ه��ج��ن  ���ش��ب��اق��ات 
كما  ال���دورة،  ختام  حتى  اأ�شبوعياً 
الفريقني  لعبي  مب�شافحة  ق��ام 
اللذين خا�شا املواجهة الفتتاحية 
ملناف�شات الكرة الطائرة، وت�شمن 
ح��ف��ل الف��ت��ت��اح ع���دة ف���ق���رات مع 
رفع ال�شلم الوطني وتلوة اآيات 
ال�شيخ  تلها  احلكيم  الذكر  من 
ال��ق��ارئ ج��م��ال حم��م��د ع��ل��ي، اإىل 
جانب اإقامة �شحوبات على جوائز 

قيمة للجماهري.

�صباق الزمن
واأك�����د م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د بن 
دخلوا  اأن��ه��م  ن��ه��ي��ان،  اآل  طحنون 
يف �شباق مع الزمن اأجل انطلق 
هذه الن�شخة من البطولة يف هذا 
اأن  مقررا  ك��ان   : وق��ال  التوقيت، 
الأول  اليوم  يف  البطولة   تنطلق 
ولذلك  امل��ب��ارك،  رم�����ش��ان  ل�شهر 
جلمهور  بالعتذار  نتوجه  نحن 
ال��ب��ط��ول��ة  ب�����ش��ب��ب ت���اأخ���ره���ا اإىل 
اليوم  ونعد باأن تنطلق املناف�شات 

الريا�شية  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  م����ن 
حمد  مقدمتهم  ويف  واملجتمعية، 
الع�شو  ال��ع��ام��ري،  ن��خ��ريات  ب��ن 
اآل  واأحمد  العني،  بنادي  املنتدب 
العليا  اللجنة  رئ��ي�����س  ���ش��وي��دي��ن 
ل���ل���دورة، وع��ل��ي م�شري  امل��ن��ظ��م��ة 
اجلاليات  وروؤ�شاء  ال��دورة،  مدير 
مبدينة  والأج���ن���ب���ي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 

العني.

اأهداف �صامية
رئي�س  �شويدين  اآل  اأحمد  وثمن 
ال��ع��ل��ي��ا، رعاية  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

ح�شور  و  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  الأف��������راد 
وال�شتمتاع  الريا�شية  املناف�شات 
ب����الأج����واء واخل����دم����ات ال���ت���ي مت 
اأعلى  وف��ق  للجماهري  ت��وف��ريه��ا 

واأف�شل املعايري.

انطالق الكرة الطائرة
م����را�����ش����م حفل  ب���ع���د  ان���ط���ل���ق���ت 
الكرة  بطولة  مناف�شات  الفتتاح 
ال��ط��ائ��رة ل��ل��رج��ال مب�����ش��ارك��ة 6 
الأوىل  املباراة  ، حيث جرت  فرق 
ب��ني فريقي خ��ان واأون��ل��ي فري�س 
مبواجهة  اليوم  وتتوا�شل   ، دب��ي 

اليوم  املقبل يف  ال��ع��ام  ب��داي��ة م��ن 
املبارك،  رم�����ش��ان  ل�����ش��ه��ر  الأول 
للن�شخة  ال��ت��ح�����ش��ري  و����ش���ي���ب���داأ 
امل��ق��ب��ل��ة م��ع ن��ه��اي��ة ه���ذه ال����دورة، 
اجلمهور  ي�����ش��ت��م��ت��ع  اأن  ون����اأم����ل 
مبناف�شات مثرية وقوية يف جميع 
اأمتنى  كما  باملناف�شة،  الأل���ع���اب  
املتناف�شة   الفرق  التوفيق جلميع 
واأن ي�شتمتعوا ب�شهرات رم�شانية  

مميزة  مع اجلمهور املتابع.

 ح�صور مميز
ح�������ش���ر ح����ف����ل الف�����ت�����ت�����اح ع����دد 

بن  �شعيد  ال�����ش��ي��خ  م��ع��ايل  ودع����م 
اأن هذه  واأك��د  اآل نهيان،  طحنون 
ال�������دورة اإمن�����ا وج�����دت م���ن اأج���ل 
للمجتمع  �شامية  اأه��داف  حتقيق 
م���ع رف��ع��ه��ا ���ش��ع��ار ال��ت�����ش��ام��ح، و 
الفئات  جل��م��ي��ع  حم���ف���زاً  ت���ك���ون 
ملمار�شة  الف�شيل  ال�شهر  خ��لل 
اختلف  على  الريا�شي  الن�شاط 
اللجنة  حر�س  مع  التخ�ش�شات، 
املنظمة على التنويع يف املناف�شات 
والفردية  اجل��م��اع��ي��ة  ل��لأل��ع��اب 
اجلن�شيات،  جل��م��ي��ع  امل��ف��ت��وح��ة 
م��ل��ت��ق��ى جميع  ال��������دورة  ل���ت���ك���ون 

م��ن ال��ع��ي��ار ال��ث��ق��ي��ل ب��ني فريقي 
التعاون وخان �شمن مرحلة دور 

املجموعات للمجموعة الأوىل.
وي��ع��ق��ب��ه��ا ل��ق��اء ب��ي��ق م����ارت B و 
املجموعة  A حل�شاب  م��ارت  بيق 
الثانية الذي �شينطلق يف ال�شاعة 
ال��ع��ا���ش��رة وال���رب���ع، وي���رغ���ب كل 
الطريفني يف تعزيز فر�شتهما يف 

بلوغ الدور الثاين.

تكرمي اأبطال �صباق الهجن 
معايل  ال���ب���ط���ول���ة  راع�������ي  ك������رم 
ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د ب���ن ط��ح��ن��ون اآل 

الهجن  م�����ش��اب��ق��ة  ب��ط��ل��ي  ن��ه��ي��ان 
الأوىل  اجل����ول����ة  يف  ال���ف���ائ���زي���ن 
الريا�شية  الت�شامح  دورة  �شمن 
اأحمد عبيد مبارك الكتبي  وهما 
الأول  ال�شوط  م�شابقة  الفائز يف 
جائزة  م��ع��ال��ي��ه  وم��ن��ح��ه  اأب����ك����ار 
بن  ط��ح��ن��ون  ال�شيخ  �شمو  �شيف 
الفائز  اأم����ا   ، ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
اجلولة  قعدان  م�شابقة  الأول يف 
ال�شام�شي   را���ش��د  بخيت  الأوىل 
بن  �شعيد  ال�شيخ  بخنجر  ف��ُك��رم 

طحنون.



علجات للتخل�س من حرقة املعدة
تعترب حرقة املعدة من امل�شاكل ال�شحية التي يعاين منها الكثري 
من الأ�شخا�س، وتنجم عن انتقال حام�س املعدة اإىل اأعلى احللق 

الأمر الذي يت�شبب ب�شعور مزعج للغاية.
وللتخل�س من حرقة املعدة اأوردت �شحيفة اإك�شرب�س الربيطانية 
النحو  على  اخل�شو�س  ه��ذا  يف  امل��ف��ي��دة  الن�شائح  م��ن  جمموعة 

التايل: 
التغذية  خبرية  دفعات:بح�شب  على  �شغرية  وج��ب��ات  ت��ن��اول   -  1
ليلي جونز فاإن تناول وجبات كبرية يدفع املعدة لإنتاج املزيد من 
الأحما�س والتي قد تندفع اإىل البلعوم ب�شبب امتلء املعدة. لذا 

ُين�شح بتناول وجبات �شغرية لتجنب حرقة املعدة. 
2 - تناول الطعام ببطء:ُين�شح بتناول الطعام ببطء وق�شاء وقت 
كاف يف م�شغه لأن الدماغ يحتاج ل� 20 دقيقة على الأقل ليعطي 

اإ�شارة للمعدة بال�شبع. 
3 - تناول الطعام بعيداً عن التلفزيون والهاتف:مبا اأن المتلء 
تناول  املعدة، فل بد من جتنب  يزيد من احتمال ح��دوث حرقة 
املزيد  لتناول  يدفعنا  ذلك  لأن  التلفزيون  م�شاهدة  اأثناء  الطعام 

من الطعام دون اأن ندري. 
4 - جتنب التدخني:يعترب التدخني وتناول امل�شروبات الكحولية 
م��ن اأه���م ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت���وؤدي اإىل زي���ادة اح��ت��م��ال ح���دوث حرقة 
املعدة، لذا ل بد من التخفيف قدر امل�شتطاع من تناول امل�شروبات 

الكحولية والإقلع عن التدخني.

ما دللة البثور املوؤملة ؟ 
يف بع�س الأحيان تكون البثور م�شحوبة باآلم. فعلى ما يدل ذلك؟ 
البثور  اإن  اأوف��ه كري�شرن  الدكتور  قال  ال�شوؤال  للإجابة على هذا 
املوؤملة ت�شري اإىل الإ�شابة باملر�س اجللدي املعروف ب�"التهاب الغدد 
وهو   ،)Hidradenitis suppurativa( القيحي"  العرقية 

مر�س جلدي مزمن ي�شيب الغدد العرقية.
التهاب  اأع��را���س  اأن  الأمل���اين،  الأم��را���س اجللدية  واأو���ش��ح طبيب 
الغدد العرقية القيحي، تتمثل يف ظهور عقد بحجم حبة البازلء، 
وبثور، وروؤو�س �شوداء، وُدمل مع ال�شعور بالأمل، كما ينفقع الدمل 
واملنطقة  الإب��ط��ني  يف  ال�شوائب  ه��ذه  وتظهر  قيح.  منها  وي��خ��رج 

الإربية، ومنطقة العانة، واملقعدة، وحتت الثدي لدى الن�شاء.
اأ�شباب عدة،  اأن للتهاب الغدد العرقية القيحي  واأ�شاف كري�شرن 
فاإىل جانب العوامل الوراثية قد يرجع اللتهاب اإىل فرط التعرق، 
البكترييا  تتوغل  قد  كما  النف�شي.  والتوتر  والتدخني،  وال�ِشمنة، 
داخل اجللد عرب اجلروح ال�شغرية م�شببة اللتهاب. ويف احلالت 
بالكرميات  القيحي  العرقية  الغدد  التهاب  الب�شيطة ميكن علج 
مثبط  حيوي  مب�شاد  ال�شديدة  احل��الت  تعالج  حني  يف  املطهرة، 
املهم  الدمل جراحياً. ومن  اإزالة  الأمر  ي�شتلزم  لللتهابات. وقد 

تفادي فقع البثور والدمل، ملنع تفاقم اللتهاب ون�شاأة الندوب.  

هذه فائدة الفواكه لطفلك الر�شيع
اأو�شى املركز الحتادي للتغذية الوالدين بتقدمي الفواكه الطازجة 

الطرية لطفلهما الر�شيع مع ظهور الأ�شنان اللبنية الأوىل.
يعمل على  الأول  العام  الفواكه يف  تناول  اأن  الأمل��اين  املركز  واأو�شح 
ت��دري��ب ع�����ش��لت امل�����ش��غ وت��ع��زي��ز ح��رك��ي��ة ال��ف��م، الأم����ر ال���ذي يعود 
ف���اإن تذوق  ذات���ه،  الإط����ار  ال��ك��لم. ويف  الطفل  تعلم  ب��ال��ف��ائ��دة على 
قد  ال�شوداين  والفول  للبي�س  اأ�شهر،  اأربعة  �شن  من  ب��دءا  الر�شع، 
�شابقة،  لدرا�شة  وفقا  باحل�شا�شية،  للإ�شابة  عر�شة  اأق��ل  يجعلهم 
مقارنة مع الذين يتذوقون تلك الأطعمة يف وقت لحق من العمر.
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الليل يف  ت�شتيقظ  جتعلك  اأ�شباب   3
ي�شبح ال�شتيقاظ يف الليل اأكر �شيوعاً مع تقدمنا يف العمر ون�شبح اأكر عر�شة مل�شاكل �شحية تنمنعنا من النوم 
ب�شكل مريح وتت�شبب بال�شتيقاظ املتكرر يف الليل.   فيما يلي بع�س احلالت ال�شائعة التي ميكن اأن توؤثر على نومنا 

مع تقدمنا يف العمر، بح�شب ما ورد يف �شحيفة اإك�شرب�س الربيطانية .
1 - ت�شخم الربو�شتات

الربو�شتات املت�شخمة هي حالة �شائعة توؤثر يف الغالب على كبار ال�شن من الرجال، واإذا كنت تعاين من ت�شخم 
الربو�شتات، فقد جتد �شعوبة يف اإفراغ املثانة ب�شكل كامل وقد حتتاج اإىل التبول ب�شكل متكرر، وخا�شة يف الليل، لذا 

ين�شح بعدم تناول كمية كبرية من ال�شوائل قبل النوم. 
- الأرق  2

يوؤثر الأرق على العديد من الأ�شخا�س ويوؤدي اإىل �شعوبة يف النوم. ميكن اأن توؤدي قلة النوم اإىل عدد من العوامل 
الثانوية، مبا يف ذلك �شعوبة الرتكيز اأثناء النهار وال�شعور بالتعب وال�شطراب. تتغري اأمناط النوم اخلا�شة بنا 
مع تقدمنا يف العمر وي�شبح من ال�شعب علينا النوم بعمق طوال الليل. وين�شح اخلرباء، الأ�شخا�س الذين يعانون 

من الأرق بتوفري اأجواء منا�شبة للنوم، وعدم تناول املنبهات مثل القهوة وال�شاي يف الليل. 
3 - حرقة املعدة

 اإذا كنت تعاين من حرقة اأثناء الليل، فمن املحتمل اأن توؤثر على نومك، وميكن اأن جتعلك ت�شعر بالإرهاق وتت�شبب 
اأثار احلرقة حاول عدم تناول الطعام قبل النوم ب�شاعتني على الأقل،  با�شتيقاظك عدة مرات يف الليل. ولتجنب 

اإ�شافة اإىل المتناع عن تناول امل�شروبات التي توؤدي اإىل زيادة احلمو�شة يف املعدة.
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الأفيون مركبات  ب�شبب  وفاة  األف   400
قالت منظمة التعاون القت�شادي والتنمية اإن تناول املواد التي حتتوي على 
ذلك  "الأزمة" واإن  نطاق  الأم��ر يف  ت�شع  ملعدلت مرتفعة  و�شل  الأفيون 
اأي�شا على كندا وبع�س الدول  ل ي�شري على الوليات املتحدة وحدها بل 
امل�شكنات  على  حتتوي  التي  الطبية  الو�شفات  اأن  اإىل  م�شرية  الأوروب��ي��ة، 

الأفيونية باتت اأكر �شيوعا بكثري.
وكان ا�شتخدام املركبات الأفيونية يرتكز يف الأ�شا�س على الوليات املتحدة 
األف �شخ�س توفوا فيها نتيجة   400 اإن ما يقرب من  التي قالت املنظمة 
1999 اإىل عام  تناول جرعات زائ��دة من هذه املركبات يف الفرتة من عام 
منذ  الأوىل  للمرة  املتوقعة  الأع��م��ار  متو�شط  لنخفا�س  اأدى  مما   2017
املتحدة  "الوليات  فيه  قالت  بيانا  املنظمة  واأ���ش��درت  عاما.   60 اأك��ر من 

لي�شت باأي حال هي من تواجه هذه الأزمة وحدها".
واأ�شارت املنظمة التي يقع مقرها يف باري�س اإىل اأن الوفيات املرتبطة بتناول 
واأيرلندا  والرنويج  ال�شويد  يف  حادا  ارتفاعا  اأي�شا  ترتفع  الأفيونية  امل��واد 

واإجنلرتا وويلز.
اأبلغت عن اأكر من ع�شرة اآلف حالة وفاة مرتبطة بهذه  وقالت اإن كندا 
املواد يف الفرتة من يناير- كانون الثاين 2016 اإىل �شبتمرب- اأيلول 2018، 
واإن املعدلت زادت من 8.4 متعاط لهذه املواد بني كل 100 األف �شخ�س اإىل 

11.8 م�شتخدم لها خلل هذه الفرتة.

وفاة املعماري ال�شهري اآي.اإم بي 
ذكرت �شحيفة نيويورك تاميز يوم اخلمي�س اأن املعماري الأمريكي اآي.اإم. 
بي، الذي جعلته ت�شميماته احلديثة وم�شروعاته البارزة واحدا من اأ�شهر 

املعماريني واأكرهم اإنتاجا يف القرن الع�شرين، تويف عن 102 عاما.
وقال ابنه ت�شني ت�شوجن بي لل�شحيفة اإنه تويف ليل اخلمي�س. ومن �شمن 
باري�س  يف  اللوفر  متحف  وجت��دي��د  ترميم  ال�شهري  امل��ع��م��اري  م�شروعات 
اأند رول يف  اأثار جدل وال�شالة الفخرية مل�شاهري مو�شيقى الروك  والذي 

كليفلند.
 1935 اإي��وه مينغ بي، وهو ابن م�شريف ب��ارز يف ال�شني، وطنه عام  وغ��ادر 
امل��ع��م��اري��ة يف معهد  الهند�شة  در����س  امل��ت��ح��دة حيث  ال��ولي��ات  اإىل  وان��ت��ق��ل 

ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا وجامعة هارفارد.
ل�شالح  للعمل  انتقل  الأمريكية  احلكومة  ويف  التدري�س  يف  عمل  اأن  وبعد 
�شركته  يوؤ�ش�س  اأن  قبل   1948 عام  نيويورك  العقاريني يف  املطورين  اأحد 
واملدار�س  والفنادق  البلدية  واملباين  املتاحف  1955. وتظهر  اخلا�شة عام 
الدقيقة  الهند�شة  ببنائها  ال�شهري  املعماري  قام  التي  الأخ��رى  والبنايات 
بني  اأعماله  يف  وجمع  التفا�شيل.  كل  يف  ال�شوء  يراعي  جتريديا  وفنانا 
اللوفر. وكان مييل  والزجاج كما هو احلال يف م�شروع  وال�شلب  احلجارة 

كذلك اإىل دمج الأهرامات الزجاجية يف م�شاريعه.

�شبب انف�شال ميغان 
ماركل عن زوجها الأول

 Meghan" ك�شف الفيلم الوثائقي
 Markle : Movies، Marriage
ال�شبب  اأن   "& Motherhood
الرئي�س وراء طلق دوقة �شا�شيك�س  
ال�شابق  زوجها  من  ماركل ،  ميغان 
اإنغل�شون   منتج  هوليوود   تريفور 
اأغلب  اأنه حتتم عليهما ق�شاء  هو 
الأوقات بعيداً عن بع�شهما، ب�شبب 
جريها وراء م�شتقبلها و�شهرتها يف 

التمثيل.
حياة  على  ال�شوء  الفيلم  وي�شلط 
ت��ق��اب��ل  الأم����ري  اأن  ق��ب��ل  م����ارك����ل، 
اإىل مقابلة  الفيلم  هاري ، وي�شتند 
التي  بري�شون،  اآ�شلي  املرا�شلة  مع 
ت�����ش��ارك ع��ن ك��ث��ب يف ح��ي��اة اأف����راد 

العائلة املالكة.
كانا  "لقد  ب����ري�����ش����ون:  وق����ال����ت 
م��ع��ا مل���دة 7 ���ش��ن��وات، وت��زوج��ا ملدة 
زواج��ه��م��ا مبا�شرة  وب��ع��د  ع��ام��ني. 
م�شل�شل  يف  للعمل  ا�شتدعاوؤها  مت 
اإىل  ����ش���اف���رت  ل���ذل���ك   "Suits"
وب��ق��ي زوج���ه���ا يف لو�س  ت���ورون���ت���و 
اأجنلو�س، هذا ما دمر علقتهما".

هاين رمزي ي�شتبعد 
جمدي �شطة من مقلبه

احلياة  ق���ن���وات  ���ش��ب��ك��ة  اإدارة  األ���غ���ت 
امل�شرية حلقة املغني ال�شعبي جمدي 
يف  "هاين  املقالب  برنامج  م��ن  �شطة 
رمزي  هاين  يقدمه  ال��ذي  الأدغال"، 

يف رم�شان احلايل. 
الربنامج،  داخ����ل  م��ن  م�����ش��در  وق����ال 
اأخلقية،  اع��ت��ب��ارات  ال��ق��رار م��رده  اإن 
اإلغاء   ت���در����س  الإدارة  اأن  م�����ش��ي��ف��اً 
حلقتني اأخريني يف اليومني املقبلني، 
ولكنها تتكتم على ا�شم �شيفيها حتى 

هذه اللحظة، ح�شب قوله.
ا�شتعان  رم��������زي  ه������اين  اأن  ي����ذك����ر 
مل�شاركته  �شلبي،  بو�شي  ب��الإع��لم��ي��ة 
فكرة برناجمه، التي تعتمد علي دعوة 
يف  اأث��ري��ة  منطقة  لف��ت��ت��اح  ال�شيوف 
املقلب  يبداأ  وهناك  مب�شر،  ال��واح��ات 

يف ظل وجود األغام مفخخة باملكان.

تناول الطماطم يخف�س خطر تطور �شرطان اجللد
اأجل رفع م�شتوى حماية اجللد ومقاومته للأ�شعة  من 
الطماطم  ت��ن��اول  يجب  ج��دا،  ال�شارة  البنف�شجية  ف��وق 
ب�شورة منتظمة، لأنها حتتوي على �شبغات الكاروتينويد. 
حتتوي الطماطم وفقا للنتائج التي ح�شل عليها علماء 
تعزيز  ت�شمن  مركبات  على  الأمريكية،  اأوه��اي��و  جامعة 
البنف�شجية  ف����وق  الأ����ش���ع���ة  ت���اأث���ري  م���ن  اجل���ل���د  ح��م��اي��ة 
املركبات  ه���ذه  اجل��ل��د.  ���ش��رط��ان  ت��ط��ور  خ��ط��ر  وتخف�س 
بلونها  الطماطم  ت�شبغ  التي  الكاروتينويد  �شبغات  هي 
للباحثني ترتاكم يف اجللد  املركبات وفقا  الأحمر. هذه 

ومتت�س الأ�شعة فوق البنف�شجية الزائدة.
وق���د اأج����رى ال��ب��اح��ث��ون ���ش��م��ن ه���ذا امل�����ش��روع ع����ددا من 
مع  تتناول  كانت  التي  املخربية،  الفئران  على  التجارب 
 .%  10 تركيزه  الطماطم  م�شحوق  من  كمية  طعامها 
البنف�شجية.  ف���وق  الأ���ش��ع��ة  اإىل  ال��ف��ئ��ران  ه���ذه  ع��ر���ش��ت 
وات�شح من نتائج هذه التجارب، باأن الفئران التي تتناول 
البنف�شجية  ف��وق  للأ�شعة  وتعر�شت  يوميا  الطماطم 
الن�شف،  اإىل  اجللد  ب�شرطان  اإ�شابتها  خطر  انخف�س 
 %  50 بن�شبة  اأق��ل  الأورام يف ج�شمها  ن�شبة  كانت  حيث 

من الفئران الأخرى.
تطور  متنع  الليكوبني  م���ادة  اأن  اإىل  الباحثون  وي�شري 
باأن  الدرا�شة  نتائج  بينت  كما  بفعالية.  اخلبيثة  الأورام 
انخفا�س اخلطر نتيجة تناول الطماطم ل ي�شمل جميع 
اأنواع �شرطان اجللد، بل فقط التي يطلق عليها الأورام 

."non-melanoma" اخلبيثة غري امليلنومية

يف مهرجان كان.. ح�شانة اأطفال 
 من كل عام ت�شهد الريفريا الفرن�شية فعاليات مهرجان 
كان اأحد اأكرب الأحداث يف التقومي ال�شينمائي. وتتجلى 
بع�س مظاهر املهرجان يف اإطللة امل�شاهري وال�شجادات 
احلمراء واليخوت الفاخرة وال�شهرات حتى وقت متاأخر 
من الليل. لكن ماذا تفعل لو كانت حقيبة �شفرك ت�شمل 

عربة اأطفال وكان رفيقك يف ال�شفر طفل؟
برنامج  و�شع  على  تعمل  التي  اأوريلي جوديت،  اكت�شفت 
توفر خدمات منا�شبة للأ�شر  ب�شبب عدم  اأنه  املهرجان، 
اأما  ت��ك��ون  واأن  ب��ني وظيفتها  ل��لخ��ت��ي��ار  ا���ش��ط��رت  ف��ق��د 
الأطفال  لرعاية  تد�شني خدمة ح�شانة  قررت  ثم  ومن 
"تلقينا  ج��ودي��ت  وق��ال��ت  الأوىل.  للمرة  امل��ه��رج��ان  اأث��ن��اء 
المتنان  من  بكثري  تقول  الإل��ك��رتوين  بالربيد  ر�شائل 
اإن هذه "احل�شانة" تغري قواعد اللعبة ومن ثم فالأمور 
مت�شي ب�شكل جيد". وا�شافت اأن الكثري من الن�شاء كن 
ي�شتكني من امل�شاكل التي يعانني منها يف حماولة جتاوز 
الإجراءات الأمنية ال�شارمة للمهرجان بعربات اأطفال اأو 
وهن يحملن اأطفال. وعربت عن اأملها يف اأن تتمكن من 

تو�شيع نطاق الربنامج العام املقبل.

متى يبداأ الطفل تدريبات اجليم؟
يتعّلق ال�شوؤال حول التوقيت الذي ميكن للطفل فيه اأن يبداأ 
تاأثرها  واحتمال  العظام  بنمو  اجليم  �شالة  يف  التدريبات 
اأن  بالأثقال. وت�شري التو�شيات اخلا�شة بالطفل باإمكانية 
يبداأ يف �شن 7 اأو 8 �شنوات مبمار�شة متارين املقاومة على 
بع�س الأجهزة املتوفرة يف �شالت اجليم الريا�شية �شرط 

اأن يتمتع ج�شمه بالتوازن وي�شتطيع ال�شيطرة جيداً عليه. اثنان من الربوتات يلعبان كرة القدم على هام�ش موؤمتر الذكاء العاملي يف تياجنني بال�صني.  رويرتز

علج لآلم املفا�شل 
يحمي القلب

قالت نتائج درا�شة اأمريكية جديدة 
"غلوكوزامني"  م����ك����ّم����لت  اإن 
تو�شف  ال���ت���ي  و"كوندروينت" 
وتقوية  امل��ف��ا���ش��ل  اآلم  ل��ت��خ��ف��ي��ف 
الإ�شابة  خطر  تقلل  الغ�شاريف 
فريق  ويعتقد  ال��ق��ل��ب.  ب��اأم��را���س 
حتارب  امل��ك��ّم��لت  ه��ذه  اأن  البحث 
اإيجابياً  ذلك  وينعك�س  اللتهابات، 

على �شحة القلب وال�شرايني.
ُن�شرت  ال���ت���ي  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ����ه����رت 
الطبية  جي"  اإم  "بي  جم��ل��ة  يف 
اأو  "غلوكوزامني"  ت����ن����اول  اأن 
يقلل  ك��له��م��ا  اأو  "كوندروينت" 
خ��ط��ر الإ���ش��اب��ة ب��اأم��را���س القلب 

ب�شكل عام بن�شبة 15 باملائة.
ت���ن���اول هذه  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  واأف������ادت 
الإ�شابة  املكّملت يقلل من خطر 
التاجي  ال���������ش����ري����ان  ب�����اأم�����را������س 
اأمرا�س  ب�شبب  وال��وف��اة  وال�شكتة 
9 و22  ت��رتاوح بني  بن�شبة  القلب 

باملائة.
واع��ت��م��دت ال��درا���ش��ة ال��ت��ي اأجريت 
البيانات  ع��ل��ى  ت����ولن  ج��ام��ع��ة  يف 
�شخ�س،  األ����ف   400 ل����  ال�����ش��ح��ي��ة 
دواء  ت�������ن�������اول  ن���������ش����ب����ة  وب�����ل�����غ�����ت 
امل�شاركني  ب���ني  "غلوكوزامني" 
يف ال����درا�����ش����ة واح��������داً م����ن ك����ل 5 

اأ�شخا�س.
"غلوكوزامني"  مكّملت  وتعترب 
ويتناولها  و"كوندروينت" �شائعة، 
���ش��خ�����س يف  م��ل��ي��ون   6.5 ح�����وايل 

الوليات املتحدة.

مك�شرات عند ال�شحور ل�شيام دون جوع
يحر�س معظم ال�شائمني يف �شهر رم�شان على وجود 
املك�شرات �شمن غذائهم، ملا حتتويه من األياف ومعادن 

مفيدة للج�شم.
وتتميز معظم اأنواع املك�شرات باأنها تفيد ال�شائم الذي 
ت�شاعد  فهي  رم�شان،  يف  اجل��وع  اإح�شا�س  من  ي�شتكي 
على �شد املعدة لذلك فهي منا�شبة يف وجبة ال�شحور.

م�شدرا  يعد  ال��ذي  الف�شتق  امل�شاعدة،  اأن��واع��ه��ا  وم��ن 
والألياف  واملغني�شيوم  والفو�شفور  بالبوتا�شيوم  غنيا 
من  ج��داً  قليلة  ن�شبة  على  اأن��ه يحتوي  كما  الغذائية، 
وكذلك  ال��ع��ايل،  ال�شغط  ملر�شى  املنا�شب  ال�شوديوم 
على ن�شبة قليلة من ال�شكريات، ما يجعله خياراً جيداً 
الأمينية،  الأحما�س  اأي�شاً  ويحوي  ال�شكري،  ملر�شى 
ل�شحة  املفيدة  للأك�شدة  امل�����ش��ادة  امل���واد  م��ن  واأن��واع��اً 

القلب وال�شرايني.
اأي ما  ال�شعرات احل��راري��ة، فثلثون غ��رام��اً،  اأم��ا عن 
160 �شعرة  يعادل حفنة يد من الف�شتق حتتوي على 

حرارية.
واأي�����ش��ا ه��ن��اك ال��ل��وز ال���ذي ه��و اأك���ر اأن����واع املك�شرات 

فائدة، فهو يقلل احتمالية الإ�شابة بالنوبات القلبية، 
ويقلل ن�شبة الكولي�شرتول ال�شار يف الدم، كما اأن اللوز 
يحمي �شرايني القلب من الرت�شبات، وي�شاعد اأي�شاً يف 

بناء عظام واأ�شنان قوية.
اأي ما  ال�شعرات احل��راري��ة، فثلثون غ��رام��اً،  اأم��ا عن 
165 �شعرة  ال��ل��وز حت��ت��وي على  ي��د م��ن  ي��ع��ادل حفنة 

حرارية.
وال�����ش��ن��وب��ر م�����ش��در ج��ي��د ل��ل��ط��اق��ة، وغ��ن��ي بفيتامني 
ده��ون مفيدة  اأن��ه يحتوي على  للنظر، كما  املفيد  )اأ( 
على  اح��ت��وائ��ه  ب�شبب  اجل�����ش��م  م��ن��اع��ة  وي��ع��زز  للقلب، 
اأنه م�شدر غني مبعدن احلديد  "�شي"، كما  فيتامني 

املفيد للجهاز الع�شبي.
اأي ما  ال�شعرات احل��راري��ة، فثلثون غ��رام��اً،  اأم��ا عن 
يعادل حفنة يد من ال�شنوبر حتتوي على 190 �شعرة 

حرارية.
وين�شح اخلرباء ب�شرورة اختيار الأن��واع غري املاحلة 
لكونها  تناولها،  يف  الع��ت��دال  وينبغي  املك�شرات،  م��ن 

عالية ال�شعرات احلرارية.

�شيلينا غوميز تهاجم التوا�شل الجتماعي 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  جوميز  �شيلينا  الأمريكية  واملمثلة  املغنية  انتقدت 
اإنها قد ت�شهم يف وجود عامل من الت�شليل  وتاأثريها ال�شلبي على ال�شباب قائلة 
والتنمر. وقالت غوميز 26 عاماً يف موؤمتر �شحايف يف مهرجان كان ال�شينمائي : 

جليلي". حقاً  مريعة  كانت  الجتماعي  التوا�شل  "و�شائل 
وت�شارك غوميز يف فيلم "املوتى ل ميوتون"، "ذا ديد دونت داي" مع بيل موراي 
وتيلدا �شوينتون. ورداً على �شوؤال عن املخاطر املحدقة بكوكب الأر�س من وجهة 
لكن  ا�شتخدام من�شتكم  الرائع  كم من  "اأدرك  قالت:  الفيلم  نظرها هي وطاقم 
يفزعني حقاً اأن اأرى اخلطورة التي حتدق بهوؤلء الفتية والفتيات، اإنهم يجهلون 
النا�س ل  اأن  اأظ��ن  بالتاأكيد.  اأم��ر خطري  اأن��ه  اأعتقد  ي��دور حولهم،  وم��ا  الأخ��ب��ار 
اإخراج  الفيلم وهو من  الأحيان". ويوجه  ال�شحيحة يف بع�س  املعلومات  يتلقون 
املخرج الأمريكي جيم جارمو�س انتقادات اإىل منكري خماطر تغري املناخ وي�شخر 
املوتى  فيهم  ويظهر  امل��ادي��ة  النزعة  عليه  تغلب  جمتمع  يف  العي�س  خماطر  م��ن 

عن خدمة الواي فاي من اأجل هواتفهم الذكية. "الزومبي" يبحثون 


