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عبداهلل بن زايد يد�شن قاعة 
ال�شيخ زايد يف املتحف الربيطاين

•• لندن-وام:
د�شن �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
وال�شرق  لأوروب���ا  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  "قاعة  ال��دويل 
التي  لالتفاقية  تنفيذاً  بلندن  ال��ري��ط��اين  املتحف  يف  الأو�شط" 
يونيو  يف  املتحف  مع  اأبوظبي   - وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  اأبرمتها 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س  الوالد  املا�شي وذلك تقديراً جلهود 
التوا�شل  اإقامة ج�شور  ث��راه - يف  اآل نهيان - طيب اهلل  �شلطان  بن 

واحلوار احل�شاري مع دول العامل وثقافاته.
واأطلع �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان على بع�س املقتنيات يف 
"قاعة ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان لأوروبا وال�شرق الأو�شط" يف 

املتحف الريطاين بلندن.                        )التفا�شيل �س2(

الرتبية مل تنظم حتى اليوم لقاءات ومل توزع ن�سرات لت�ستقطب الطالب 
نحو 1700 طالب وطالبة فقط من بني 
التخ�ش�شي بامل�شار  �شجلوا  مدر�شة   79

•• دبي – حم�شن را�شد: 

اأدى عزوف الطلبة وعدم موافقة اأولياء الأمور لإحلاق اأبنائهم بامل�شار 
ومرتني  م��رة  امل��دار���س  لإدارات  ال����وزارة  تذكري  اإع���ادة   ، التخ�ش�شي 
ب�شرورة مراجعة اأولياء الأمور ، ملتابعة جمع موافقتهم على انت�شاب 
اأبنائهم اإىل امل�شار التخ�ش�شي ، اأو الوقوف على اأ�شباب عدم موافقتهم 
طالب   1700 نحو  الن  حتى  ت�شجيلهم   مت  م��ن  اإج��م��ايل  بلغ  اإذ   ،
وطالبًة فقط من بني 79 مدر�شة حكومية.                   )التفا�شيل 
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حممد بن زايد وم�شت�شار النم�شا يبحثان هاتفيا 
عالقات البلدين والأو�شاع الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة ام�����س ات�����ش��ال ه��ات��ف��ي��ا من 
جمهورية  م�شت�شار  كورتز  �شيبا�شتيان  معايل 

النم�شا.
خالل   - النم�شاوي  وامل�شت�شار  �شموه  وب��ح��ث 
الت�����ش��ال ال��ه��ات��ف��ي - ال��ع��الق��ات امل��ت��م��ي��زة بني 
البلدين وال�شبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها 

خالل املرحلة املقبلة.
وا�شتعر�س اجلانبان التعاون والتن�شيق يف عدد 
من املجالت احليوية ذات الهتمام امل�شرتك .. 
وتبادل وجهات النظر حول الأو�شاع الإقليمية 
ت�شهدها  التي  الأح����داث  وت��ط��ورات  وال��دول��ي��ة 

املنطقة.
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زياد خل�شر.. وثيقة ولدت ميتة

بوتني يلقي كلمة خالل الجتماع حول �شوريا يف طهران )ا ف ب(
رجال ال�شعاف يجلون فل�شطينيا ا�شيب يف ال�شتباكات على حدود غزة

الأمم املتحدة: نوا�سل العمل ل�سمان ح�سور احلوثيني جلنيف

مقتل قياديني بارزين �شمن 
الع�شرات من امللي�شيات باحلديدة

وزير اخلارجية اليمني يتحدث لل�شحفيني يف جنيف  )ا ف ب(

خالف تركي رو�سي يف قمة طهران.. ومو�سكو تق�سف اإدلب

حتذيرات متبادلة من مواجهة ع�شكرية  اأمريكية-رو�شية  يف �شوريا
باراغواي حتت "�سغط اأمريكي" بعد موقفها من القد�س

اإ�شابة الع�شرات بر�شا�ص الحتالل يف غزة وال�شفة

رو���ش��ي��ا ت�����ش��ت��اأن��ف ان��ت��اج 
الطائرة   "40 "الباترو�ص 
العامل يف  الأ�شخم  الربمائية 

•• مو�شكو - وام:

ال��ط��ائ��رات املوحدة  ���ش��رك��ة  ق��ال��ت 
يعكفون  خ���راءه���ا  ان  ال��رو���ش��ي��ة 
الطائرة  اإن���ت���اج  ا���ش��ت��ئ��ن��اف  ع��ل��ى 
"اآ40-  ط�����راز  م���ن  ال���رم���ائ���ي���ة 
اأ�شخم  ت��ع��د  وال��ت��ي  األباترو�س" 
طائرة برمائية يف العامل كانت ال 
لأول  اأقلعت  األباترو�س"  "اآ40- 
مرة من مطار بري عام 1986، 
ثم اأقلعت عام 1987 من �شطح 
اإنتاجها  م�شروع  اإغ��الق  ومت  امل��اء 

بعد تفكك الحتاد ال�شوفيتي.
ال�شركة  ب���ا����ش���م  ال���ن���اط���ق  وق������ال 
"الطائرات  معر�س  هام�س  على 
غيلينجيك  يف  املائية2018-" 
ب�����داأت  ال�������ش���رك���ة  اإن  ال���رو����ش���ي���ة 
بالفعل العمل على ا�شتئناف اإنتاج 

بوتني يف ن�سخة جديرة بعهد بريجنيف:
التلفزيون الرو�شي ي�شقط يف عبادة ال�شخ�شية!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

القناة  ت��ب��ث  ح��ي��ث  رو���ش��ي��ا،  يف  ج��دي��دة  خ��ط��وة  ال�شخ�شية  ع��ب��ادة  تقطع 
احلكومية رو�شيا 1 م�شاء كل اأحد برناجما خم�ش�شا لفالدميري بوتني. 
�شورة  "اأن�شنه"  اإىل  ويهدف  بوتني"،  الكرملني،  "مو�شكو،  بعنوان  �شو، 
اإىل  تن�شاف  متجيد  �شاعة  م��ن��ه..  املقربني  �شهادات  خ��الل  م��ن  الزعيم 

التقارير اليومية للتلفزيون الرو�شي عن ن�شاطه.
اإ�شالح  لإع��الن  التايل  اليوم  يف  امل�شجلة  بوتني  �شعبية  انهيار  ال�شبب؟ 
نظام التقاعد. انحدار ُيعتر اأمًرا مزعًجا ب�شكل كاٍف، من جانب الإدارة 
الرئا�شية، لتنفيذ دعاية جديرة بعهد بريجنيف. "اإنه ل يحب الأطفال 
فح�شب، بل يحب النا�س ب�شكل عام"، يقول دميرتي بي�شكوف، املتحدث 
لزعيمه يف  اإج���ازة  ب��اآخ��ر  ذّك��ر  ال���ذروة عندما  بلغ مديحه  ال��ذي  با�شمه، 
اإذا راأى  "هناك، الطبيعة برية، وهناك دببة، ويف كل الحوال  �شيبرييا: 

دب بوتني فانه �شيت�شرف ب�شكل �شحيح".
قائد الورك�شرتا: فالدميري �شولوفيوف، مقدم برامج تلفزيونية م�شهور، 
يرتدي مالب�س �شوداء، جمامل وذليل امام الأقوياء، لكنه دائًما عدواين 
و�شر�س مع املعار�شني الذين يدعوهم اأحياًنا خالل حملة النتخابات، يف 
�شاعة متاأخرة من الليل. يف برناجمه اجلديد، ل توجد ا�شئلة حمرجة، 

مبا يف ذلك حول رفع �شن التقاعد.                    )التفا�شيل �س10(

•• عوا�شم-وكاالت:

�شنت طائرات رو�شية، ام�س، غارات 
لف�شائل  تابعة  مقرات  على  جوية 
�شمال  اإدل��ب  معار�شة يف حمافظة 
غ���رب���ي �����ش����وري����ا، مم����ا اأ����ش���ف���ر عن 
قتيلني على الأقل، قبل �شاعات من 
قمة حا�شمة يف طهران على جدول 
اأعمالها بحث م�شري هذه املنطقة.
واأع���ل���ن امل��ر���ش��د ال�����ش��وري حلقوق 
نفذت  رو�شية  طائرات  اأن  الإن�شان 
لهيئة حترير  م��ق��رات  على  غ���ارات 
ال�����ش��ام )ال��ن�����ش��رة ���ش��اب��ق��ا( واأخ���رى 
حل��رك��ة اأح�����رار ال�����ش��ام  يف حميط 
بلدة الهبيط الواقعة يف ريف اإدلب 

اجلنوبي الغربي.
املر�شد  وف����ق  ال����غ����ارات  وت�����ش��ب��ب��ت 
اأحرار  حركة  من  عن�شر  "مبقتل 
اآخر  م��ق��ات��ل   14 واإ���ش��اب��ة  ال�����ش��ام 
ع��ل��ى الأق�����ل ب���ج���روح، اإ���ش��اف��ة اإىل 
اآخرين"،   4 واإ�شابة  م��دين  مقتل 
اأم  ك��ان��وا مدنيني  اإذا  م��ا  يعرف  مل 

مقاتلني.
ح�شيلة  ارت����ف����اع  امل���ر����ش���د  ورج�����ح 
اإ�شاباتهم  جرحى  ل��وج��ود  القتلى 
حرجة ومفقودين حتت الأنقا�س.

هذا وهيمنت خالفات على اجتماع 

•• عوا�شم-وكاالت:

ح���ث ن���ائ���ب ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي، 
م���اي���ك ب���ن�������س، رئ���ي�������س ب����اراغ����واي 
اجلديد، ماريو عبده، على اللتزام 
بقرار �شلفه بنقل مقر ال�شفارة يف 
اإ�شرائيل من تل اأبيب اإىل القد�س، 
اإعادة  نيتها  اأعلنت  اأن  بعد  وذل��ك 
اأخرى  م��رة  الدبلوما�شية  بعثتها 

اإىل تل اأبيب.
باراغواي قد وجهت، �شربة  كانت 
اإ�شرائيل  م�����ش��ع��ى  اإىل  م���وج���ع���ة 
بالقد�س عا�شمة  الع��رتاف  لدفع 
اكت�شب  اأن�����ه  ي���ب���دو  وال������ذي  ل���ه���ا، 
ب��ع�����س ال���زخ���م ه���ذا ال���ع���ام عندما 
�شفارتها  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  نقلت 
حذوها  ح����ذت  ث���م  ال���ق���د����س،  اإىل 

غواتيمال وباراغواي.
وق�����ال م��ك��ت��ب ب��ن�����س يف ب���ي���ان اإن���ه 
ال����ذي  ع����ب����ده،  ب�شدة"  "�شجع 
ان��ت��خ��ب ي���وم 15 اأغ�����ش��ط�����س، على 
الل���ت���زام ب��ت��ع��ه��د ب����اراغ����واي بنقل 
"كاإ�شارة  ال��ق��د���س  اإىل  ال�����ش��ف��ارة 
حافظت  التي  التاريخية  للعالقة 
اإ�شرائيل  من  كل  مع  عليها  ب��الده 

والوليات املتحدة".
ال�شابق،  ب����اراغ����واي  رئ��ي�����س  وك����ان 
هورا�شيو كارتي�س، قد افتتح �شفارة 
مايو   21 ي��وم  القد�س  ج��دي��دة يف 
الوليات  قيام  قليلة من  اأي��ام  بعد 
بذلك.وما  وغ��وات��ي��م��ال  امل��ت��ح��دة 

اإعالن  م��ن  قليلة  ���ش��اع��ات  اإل  ه��ي 
رد  حتى  موقفها  تغيري  ب��اراغ��واي 
رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي، بنيامني 
نتانياهو، باإ�شدار اأمر بغلق �شفارة 

اإ�شرائيل يف باراغواي.
م�����ي�����دان�����ي�����ا، اأ������ش�����ي�����ب ع���������ش����رات 
الحتالل  بر�شا�س  الفل�شطينيني 
ام�س اجلمعة خالل قمع الحتالل 
مل�����ش��ريات ال���ع���ودة يف ق���ط���اع غ���زة، 
واح��ت��ج��اج��ات ن��ت��ي��ج��ة ق��م��ع قوات 
انطلقت  �شلمية  م�شرية  الحتالل 
من قرية راأ���س كركر غرب مدينة 
نحو  ال��غ��رب��ي��ة،  ب��ال�����ش��ف��ة  اهلل  رام 
بامل�شادرة  امل��ه��دد  ال��ري�����ش��ان  ج��ب��ل 

ل�شالح ال�شتيطان.
بر�شا�س  ف��ل�����ش��ط��ي��ي��ني   وا���ش��ي��ب 
الحتالل خالل املواجهات الدائرة 

جنوب  خانيون�س  حمافظة  ���ش��رق 
القطاع.

الفل�شطينيون  املتظاهرون  وتوافد 
ع��ل��ى طول  ال���ع���ودة  اإىل خم��ي��م��ات 
احل������دود ال�����ش��رق��ي��ة ل��ق��ط��اع غزة  
اأنفك  رغ����م  "عائدون  ج��م��ع��ة  يف 
ق�����وات  واأط����ل����ق����ت  ترامب".  ي�����ا 
الر�شا�س  ال�شرائيلي  الح��ت��الل 
احلي وقنابل الغاز امل�شيل للدموع 
م�شريات  يف  امل���������ش����ارك����ني  جت������اه 
ال�������ع�������ودة ال������ك������رى ع����ل����ى ط����ول 
ال�����ش��ري��ط احل�����دودي ���ش��رق قطاع 
الحتالل  ق����وات  واأط���ل���ق���ت  غ����زة. 
ال�شرائيلي املتمركزة خلف ال�شياج 
جتاه  ال��غ��از  وقنابل  ال��ن��ار  الفا�شل 
املتظاهرين ال�شلميني �شرقي بلدة 

خزاعة �شرقي خان يون�س.

وب��ح�����ش��ب امل�������ش���وؤول���ني، ال���ذي���ن مل 
مو�شكو  وج���ه���ت  ك��ي��ف  ي��و���ش��ح��وا 
يالحظ  مل  لوا�شنطن،  حتذيرها 
ال���ري���ة  ل����ل����ق����وات  ت����ع����زي����زات  اأي 

الرو�شية يف الأيام الأخرية.
الدفاع  اإن وزي���ر  امل�����ش��وؤول��ون  وق���ال 
ورئ���ي�������س هيئة  م��ات��ي�����س  ج��ي��م�����س 
الأرك��ان امل�شرتكة جوزيف دانفورد 

على علم بهذه املعلومات.
م�شوؤول  ع���ن  اإن  اإن  ���ش��ي  ون��ق��ل��ت 
"ن�شحناهم  ق�����ول�����ه:  اأم�����ريك�����ي 
ونحن  ال����ت����ن����ف.  ع�����ن  ب����الب����ت����ع����اد 

م�شتعدون للرد".
واأ�شاف "ل ت�شعى الوليات املتحدة 
ال�شورية  احل��ك��وم��ة  حم��ارب��ة  اإىل 
لها  ت���ق���دم  ق����د  ج���م���اع���ات  اأي  اأو 
للهجوم،  تعر�شت  اإذا  لكن  الدعم. 
ف���اإن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ل��ن ترتدد 
ال�شرورية  ال���ق���وة  ا����ش���ت���خ���دام  يف 
القوات  ع���ن  ل���ل���دف���اع  وامل��ت��ن��ا���ش��ب��ة 

الأمريكية اأو قوات التحالف".
ه��ن��اك مقاتلني  اأن  رو���ش��ي��ا  وت��زع��م 
املنطقة  يف  داع���������س  اأو  ل���ل���ق���اع���دة 
التنف حتميهم  العازلة يف منطقة 
القوات الأمريكية، لكن امل�شوؤولني 
مثل  اأن  اإىل  اأ����ش���اروا  الأم��ريك��ي��ني 

ال�شكاوى الرو�شية لي�شت جديدة.

روؤ���ش��اء اإي����ران ورو���ش��ي��ا وت��رك��ي��ا، يف 
ملناق�شة  اجل��م��ع��ة،  ام�����س  ط���ه���ران، 
ه����ج����وم ع�������ش���ك���ري حم���ت���م���ل على 
حتت  معقل  اآخ���ر  اإدل����ب،  حمافظة 

�شيطرة ف�شائل معار�شة.
ورف�س الرئي�س الرو�شي فالدميري 
بوتن مقرتح نظريه الرتكي رجب 
ط��ي��ب اأردوغ�������ان، اإع����الن ه��دن��ة يف 
اإدل��������ب، ومت�������ش���ك ب�������ش���رورة دحر 
هناك،  الإرهابية"  "التنظيمات 
م�����ش��ددا ع��ل��ى ع���دم اإم��ك��ان��ي��ة اإب���رام 
اأي اتفاق تهدئة مع جبهة الن�شرة 

وداع�س.
الن�شرة  "جبهة  اإن  ب��وت��ن  وق����ال 
وداع�س لي�شا طرفا يف املحادثات"، 
"حتاول  ه��ن��اك ج��ه��ات  اأن  م��ع��ت��را 

حماية الإرهابيني يف �شوريا".
وتتخوف تركيا من اأن يوؤدي هجوم 
اإىل  ال��الج��ئ��ني  ت���دف���ق  اإىل  اإدل�����ب 
قدرة  اإن  اأردوغ���ان  وق��ال  اأرا�شيها، 
الالجئني  ا���ش��ت��ق��ب��ال  ع��ل��ى  ت��رك��ي��ا 
موؤ�شر  يف  مداها"،  اأق�شى  "بلغت 
ا�شتقبال  ع��ن  اأن��ق��رة  اإح��ج��ام  ع��ل��ى 
امل�����زي�����د م�����ن ال����الج����ئ����ني يف ح���ال 
ال�شورية.  اإدل��ب  تدفق من  ح��دوث 
 3.5 ب��ال��ف��ع��ل  ت��رك��ي��ا  وت�شت�شيف 

مليون لجئ �شوري.

الرئي�س  ق����ال  ال�����ش��ي��اق،  ه����ذا  ويف 
الإيراين ح�شن روحاين اإن العملية 
بّد  ل  "اأمرا  اإدل����ب  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
يف  امل�شلحني  "كل  مطالبا  منه"، 
وال�شعي  ال�������ش���الح،  اإل���ق���اء  ���ش��وري��ا 

لإنهاء ال�شراع".
الدفاع  وزارة  يف  م�����ش��وؤول��ون  وق���ال 
رو�شيا  اإن  )البنتاغون(  الأمريكية 
وج���ه���ت حت����ذي����رات، خ����الل الأي�����ام 
املا�شية، ب�شن هجوم على م�شلحني 
التي  ال��ت��ن��ف  م��ن��ط��ق��ة  يف حم��ي��ط 

تنت�شر فيها قوات اأمريكية.

وذك���������رت ����ش���ب���ك���ة )����������ش���������ي.اإن.اإن( 
مو�شكو  حت���ذي���رات  اأن  الإخ��ب��اري��ة 
اأث�����ارت ب��واع��ث ق��ل��ق ���ش��دي��دة لدى 
احتمال  م��ن  الأم��ريك��ي��ني  ال���ق���ادة 
الأمريكية للخطر  القوات  تعر�س 

يف حالة وقوع هجوم رو�شي.
الدفاع  وزارة  يف  م�����ش��وؤول��ون  واأك���د 
اأن  اإن  اإن  ���ش��ي  ل�شبكة  الأم��ريك��ي��ة 
التنف  قاعدة  املخاوف ترتكز على 
التحالف  ع��ل��ي��ه��ا  ي�����ش��ي��ط��ر  ال���ت���ي 
ال���ذي تقوده  ال���دويل �شد داع�����س، 

الوليات املتحدة.
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زايــد.. رمــز ثقـايف ال 

يـغيـب

حمليات

اأهايل اإدلب ي�ستعدون للأ�سواأ 

مع هجوم و�سيك للنظام  

عربي ودويل

مهمة �سهلة مل�رص واملغرب يف 

ت�سفيات كاأ�ص االأمم االأفريقية

الفجر الريا�سي

تد�شني اأول فرقاطة م�شرية ال�شنع طراز جوويند
•• القاهرة-وام:

احتفلت القوات البحرية امل�شرية بتد�شني اأول فرقاطة م�شرية من طراز "جوويند" 
مت بناوؤها ب�شركة تر�شانة الإ�شكندرية اإيذاناً لدخولها اخلدمة .

وقال الفريق اأحمد خالد قائد القوات البحرية امل�شرية -يف كلمة له خالل الحتفال- 
اأن الوحدة اجلديدة تعد الأكرث تطوراً فى ال�شالح البحرى امل�شرى لتعزيز قدرته على 
الأحمر  البحرين  الإقت�شادية فى  وامل�شالح  احل��دود  البحرى وحماية  الأم��ن  حتقيق 
اأمن قناة ال�شوي�س ك�شريان  واملتو�شط ، وتوفري حرية املالحة البحرية الآمنه ودعم 
مهم للتجارة البحرية الدولية فى ظل التهديدات والتحديات التى ت�شهدها املنطقة.

ومن جانبه اأعرب رئي�س جمل�س اإدارة �شركة NAVAL GROUP الفرن�شية عن �شعادته 
بامل�شتوى الإحرتافى الذى مل�شه يف رجال �شركة تر�شانة الإ�شكندرية و�شعيهم لالإملام 
باأحدث التقنيات واخلرات مبا مكنهم من تنفيذ الفرقاطة اجلديدة يف توقيت قيا�شي 
الكبريه  التقنية  الإمكانات  ايل  م�شرياً  للت�شنيع  عليه  املتفق  الزمني  للرنامج  وفقا 
التى زودت بها الوحدة اجلديدة من منظومات ر�شد اإلكرتونية وقتالية متعددة عالية 
القدرة متكنها من تنفيذ الر�شد والتتبع والإ�شتباك مع الأهداف اجلوية وال�شطحية 

وحتت ال�شطح .

•• عوا�شم-وكاالت:

للمبعوث  الإعالمي  املكتب  اأعلن 
ام�س  ال����ي����م����ن،  ح������ول  الأمم���������ي 
غريفيث  م����ارت����ن  اأن  اجل���م���ع���ة، 
الوفد  م���ع  م�������ش���اورات���ه  ي���وا����ش���ل 
يف  التقى  وق��د  اليمني  احلكومي 
جنيف اأي�شاً دبلوما�شيني ويوا�شل 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ���ش��م��ان ح�����ش��ور وفد 

احلوثيني اإىل جنيف.
األي�شاندرا  امل���ت���ح���دث���ة  وق����ال����ت 
اإن  �شحفية  اإف�����ادة  يف  فيلوت�شي 
الذي بداأ م�شاورات مع  غريفيث، 
جنيف  يف  اليمنية  احلكومة  وف��د 
يزال  ل  اخل��م��ي�����س،  الول  اأم�������س 
و�����ش����ول مم��ث��ل��ي حركة  ي��ن��ت��ظ��ر 

احلوثي من �شنعاء.
يعمل  يزال  "ل  فيلوت�شي  وتابعت 
من اأجل و�شول وفد احلوثي اإىل 

جنيف".
"العربية"  م���را����ش���ل  وب���ح�������ش���ب 
اليمني  احل���ك���وم���ي  ال���وف���د  ف�����اإن 
اإلغاء  رغ��م  جنيف  يف  البقاء  ق��رر 
الجتماعات واإعطاء وقت جلهود 
الهادفة  غ��ري��ف��ي��ث  وات���������ش����الت 

لإقناع احلوثيني باحل�شور.
اليمني،  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  وك����ان 
خ���ال���د ال���ي���م���اين، ق����د ك�����ش��ف اأن 
خالفات بني احلوثيني حتول دون 

جميئهم للم�شاورات يف جنيف.
ال��ي��م��اين، وه��و رئي�س وفد  وق���ال 
م�شاورات  اإىل  اليمنية  احلكومة 
احلوثيني  ننتظر  لن  اإن��ه  جنيف، 

اإىل ما ل نهاية يف جنيف.
ميدانيان  قياديان  قتل  ميدانيا، 
ملي�شيات  ����ش���ف���وف  يف  ب���������ارزان 
جانب  اإىل  الإي���ران���ي���ة،  احل���وث���ي 

ال���ع�������ش���رات الآخ�����ري�����ن، ام�������س، يف 
العربي  التحالف  ملقاتالت  ق�شف 
حمافظة  يف  ال�������ش���رع���ي���ة  ل���دع���م 

احلديدة اليمنية.
اأن  وذك��������رت م�������ش���ادر م���ي���دان���ي���ة 
القيادي احلوثي حممد عبدامللك 
190 دفاع  ع��اط��ف، ق��ائ��د ال��ل��واء 
احلوثي،  مللي�شيات  ال��ت��اب��ع  ج���وي 
وعلي �شالح حممد القريي، قائد 
اجلوية،  بالقوات  ال�شواريخ  لواء 
ق��ت��ال م���ع ع�����ش��رات امل��ت��م��ردي��ن يف 

ق�شف للتحالف.

نريان �سديقة بني النه�سة والنداء:
تون�ص: هل ولدت وثيقة 

قرطاج الثانية ميتة؟
•• الفجر - تون�ص – خا�ص

مازال الت�شويق �شيد املوقف بخ�شو�س م�شري احلكومة التون�شية، ويبدو 
ان احلراك الذي ي�شهده امللف مل يثمر بعد، وان مواقف الفرقاء مازالت 
متباعدة وان احلل الو�شط دونه عقبات وحواجز. يف الثناء حتقق درجة 

ت�شاوؤم التون�شيني اق�شى ارقامها.                   )التفا�شيل �س13(

اإج��الء  تطلب  ح���دود  ب��ال  اأط��ب��اء 
ليبيا  م���ن  امل���ه���اج���ري���ن  اآلف 

•• باري�ص-اأ.ف.ب:

بال  "اأطباء  م���ن���ظ���م���ة  اأك�����������دت 
الالجئني  اآلف  ان  ام�����س  حدود" 
الحتجاز  م��راك��ز  يف  وامل��ه��اج��ري��ن 
ي��ق��ع��ون �شحايا  ق��د  يف ط��راب��ل�����س، 
املتناحرة  امليلي�شيات  ب��ني  م��ع��ارك 
"على  ليبيا  من  اإجالوؤهم  ويتعني 
املنظمة  وك��ت��ب��ت  ال�شرعة".  وج���ه 
اليوم  "يف  بيان  يف  احلكومية  غري 
الثالث من وقف ه�س لإطالق النار 
يف طرابل�س... ل يزال ب�شعة الف 
من الالجئني واملهاجرين عالقني 
العا�شمة.  يف  الحتجاز  مراكز  يف 
اأطباء بال حدود بال�شراع  تطالب 
التمو�شع،  اإع��ادة  اآليات  تن�شيط  يف 
حتى  اأ���ش��ه��ر،  ب�شعة  منذ  املتوقفة 
ال�شخا�س من  ه��وؤلء  اج��الء  يتم 
البالد يف ا�شرع وقت ممكن". وقال 
ابراهيم يون�س، رئي�س بعثة "اطباء 
بال حدود" يف ليبيا اإن "عددا كبريا 
طرابل�س  يف  الحتجاز  مراكز  من 

يقع على خطوط اجلبهة".

حفرت: دخول طرابل�ص خيار ل منا�ص منه
•• طرابل�ص-وكاالت:

املعني  الليبي  اجلي�س  قائد  حفرت،  خليفة  امل�شري  ق��ال 
العا�شمة  اإن دخول  املنتخب،  النواب  من جانب جمل�س 
ل��ه على  تعليق  وذل���ك يف  م��ن��ه،  خ��ي��ار لم��ن��ا���س  الليبية 

اأحداث طرابل�س.
اأي��ام هذا   10 م��دار  �شهدت على  اأن طرابل�س  اإىل  ي�شار 

جل�شة برملانية ا�شتثنائية 
لبحث اأو�شاع الب�شرة

•• بغداد-وكاالت:

ي�شتاأنف الرملان العراقي جل�شاته، اليوم ال�شبت، لبحث الأو�شاع يف الب�شرة، 
التي ت�شهد احتجاجات عنيفة لليوم الرابع على التوايل.

وتعقد اجلل�شة بناء على الطلب املقدم من 54 نائبا، بغية مناق�شة امل�شاكل 
واحللول والتطورات الأخرية يف الب�شرة، وفقا ملرا�شل "�شكاي نيوز عربية". 
وتابع اأن اجلل�شة، التي �شتعقد ابتداء من ال�شاعة الواحدة ظهرا، �شت�شهد 

ح�شور رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء املعنيني.
وكان زعيم التيار ال�شدري، مقتدى ال�شدر، دعا جمل�س النواب اإىل عقد 

جل�شة ا�شتثنائية يف مدة اأق�شاها الأحد املقبل.
وجتددت الحتجاجات و�شط الب�شرة، يف وقت �شابق، للمطالبة مبحا�شبة 
امل�شوؤولني، بعد �شقوط قتلى بني املدنيني بر�شا�س القوات الأمنية، ف�شال 

عن املطالبة بتوفري مياه ال�شرب واخلدمات الأ�شا�شية.
واندلعت ال�شتباكات بني املتظاهرين والقوات الأمنية قرب مبنى املحافظة، 

الأمن. قوات  بر�شا�س  اآخرين،  بعد مقتل متظاهر واإ�شابة 4 
الأخرية،  ال�شهور  يف  العراق  جنوب  اجتاحت  التي  الحتجاجات،  وامتدت 
اإىل ميناء اأم ق�شر للب�شائع قرب الب�شرة، الأمر الذي يزيد املخاوف من 

ال�شطرابات، التي ت�شهدها البالد.
وكانت ال�شلطات العراقية األغت، الأربعاء، قرار حظر التجول، الذي كان من 
املفرت�س اأن ي�شري مفعوله يف مدينة الب�شرة، اعتبارا من ال�شاعة الثالثة 

ع�شرا بالتوقيت املحلي، للت�شدي لالحتجاجات املت�شاعدة هناك. 
)التفا�شيل �س11(

باتفاق لوقف  اأنتهى  ال�شهر قتاًل بني جماعات م�شلحة 
اإطالق النار برعاية بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا.

وم�شايخ  بالأعيان  لقائه  خ��الل  حفرت،  امل�شري  واأ���ش��اف 
القبائل ببنغازي ليلة اأم�س الول اخلمي�س: "هذه الأزمة 
فى طرابل�س لبد اأن تنتهي فى اأقرب وقت ولميكن اأن 
ن�شمت اأمام الو�شع احلايل وحترير طرابل�س وفق خطة 

ع�شكرية مر�شومة خيار ل منا�س منه، 
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ص الدولة ونائبة وحممد بن زايد يهنئون 

الرئي�ص الربازيلي بذكرى ا�شتقالل بالده
•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
جمهورية  رئي�س  ت��ام��ر  مي�شيل  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل« 

الرازيل الحتادية وذلك مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س مي�شيل تامر.

عبداهلل بن زايد يد�شن قاعة ال�شيخ زايد يف املتحف الربيطاين
•• لندن-وام:

د���ش��ن ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د 
وال��ت��ع��اون ال���دويل »ق��اع��ة ال�شيخ 
نهيان  اآل  ����ش���ل���ط���ان  ب����ن  زاي�������د 
لأوروب������ا وال�����ش��رق الأو�����ش����ط« يف 
املتحف الريطاين بلندن تنفيذاً 
دائرة  اأب��رم��ت��ه��ا  ال��ت��ي  لالتفاقية 
الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي مع 
امل��ت��ح��ف يف ي��ون��ي��و امل��ا���ش��ي وذلك 
املوؤ�ش�س  ال��وال��د  ت��ق��دي��راً جل��ه��ود 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
- يف  ث��راه  اهلل  - طيب  نهيان  اآل 
واحلوار  التوا�شل  ج�شور  اإق��ام��ة 
ال����ع����امل  دول  م�����ع  احل�����������ش�����اري 

وثقافاته.
ح�شر حفل التد�شني معايل نورة 
بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة 
وتنمية املعرفة ومعايل زكي اأنور 
ن�شيبة وزير دولة ومعايل حممد 
خ��ل��ي��ف��ة امل����ب����ارك رئ���ي�������س دائ�����رة 
�شيف  و�شعادة  وال�شياحة  الثقافة 
�شعيد غبا�س وكيل دائرة الثقافة 
وال�شياحة و�شعادة �شليمان حامد 
الدولة  ���ش��ف��ري  امل����زروع����ي  ���ش��امل 
و�شعادة  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  ل����دى 
املتحف  م���دي���ر  ف��ي�����ش��ر  ه����ارت����وج 
باتريك  و����ش���ع���ادة  ال���ري���ط���اين 
مودي �شفري اململكة املتحدة لدى 
الدولة وال�شري ريت�شارد لمرت 
املتحف  اأم����ن����اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

الريطاين.
عبداهلل  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  واأط����ل����ع 
ع��ل��ى بع�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
املقتنيات يف »قاعة ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان لأوروبا وال�شرق 
الريطاين  املتحف  الأو���ش��ط« يف 

بلندن.
واأهدى �شعادة هارتوج في�شر مدير 
املتحف الريطاين هدية تذكارية 
اإىل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
كتاب يحمل  نهيان عبارة عن  اآل 
 Masterpieces« ع���ن���وان 
 »of British Museum
املتحف  ت�����اري�����خ  وي�������ش���ت���ع���ر����س 

الريطاين.
واأك�����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
ت�شمية  اأه��م��ي��ة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  با�شم  ال��ق��اع��ة 
زاي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان - 
ب��ال��ت��زام��ن مع   - ث���راه  طيب اهلل 

الوالد  مب��ئ��وي��ة  الإم�����ارات  �شعب 
املوؤ�ش�س وارثه احل�شاري وتقديراً 
تاأ�شي�س  يف  احل��ك��ي��م��ة  ل���روؤي���ت���ه 
وتكرمياً  نه�شتها  وب��ن��اء  ال��دول��ة 
قيم  تر�شيخ  يف  ال�شامية  ملهمته 
الثقايف  ال��ت��ن��وع  وق��ب��ول  ال�����ش��الم 
والت�شامح والنفتاح على العامل.

اأبرمتها  التي  التفاقية  اأن  يذكر 
دائ�������رة ال���ث���ق���اف���ة وال�������ش���ي���اح���ة - 
الريطاين  املتحف  مع  اأبوظبي 
ا�شتكماًل  ت���اأت���ي  امل��ا���ش��ي  ي��ون��ي��و 
التعاون  م���ن  احل���اف���ل  ل��ل�����ش��ج��ل 
ودائرة  ال��ري��ط��اين  املتحف  ب��ني 
اأبوظبي   - وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
2009 عندما  ع��ام  ب���داأ  وال���ذي 
تطوير  ع��ل��ى  امل��وؤ���ش�����ش��ت��ان  عملت 
م���ت���ح���ف زاي�������د ال����وط����ن����ي ال����ذي 
يف  الثقافية  املنطقة  حم��ور  يعد 
املتحف  قام  اإذ  ال�شعديات  جزيرة 
ك���ل �شبل  ب��ت��ق��دمي  ال���ري���ط���اين 
بداية  للم�شروع  املمكنة  ال��دع��م 
مقتنيات  جمع  يف  امل�����ش��اع��دة  م��ن 
ت���دري���ب  اإىل  و������ش�����وًل  امل���ت���ح���ف 

الكوادر.
القاعة  ت�شمية  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  ب�”قاعة 
وال�������ش���رق  لأوروب�����������ا  ن���ه���ي���ان  اآل 
التفاقية  ت��ن�����س  الأو�شط”، 
بالإعارة  خ��ا���س  بند  على  اأي�����ش��اً 
مهمة  مقتنيات  بعر�س  يق�شي 
املتحف  مقتنيات  جمموعة  م��ن 
عر�س  ����ش���الت  يف  ال���ري���ط���اين 
ال����وط����ن����ي عند  زاي���������د  م���ت���ح���ف 
افتتاحه حيث �شتعر�س املقتنيات 
املعارة مع جمموعة متحف زايد 
�شياق  و�شمن  ال��دائ��م��ة  ال��وط��ن��ي 

�شرده املتحفي.
الريطاين  امل���ت���ح���ف  وت���اأ����ش�������س 
لندن  العا�شمة  يف   1753 ع��ام 
قطعة  ماليني   8 على  ويحتوي 
م��ن اآث����ار ال��ع��امل وحت��ف��ه ومتثل 
الريطاين  امل��ت��ح��ف  جم��م��وع��ة 
الب�شرية  تاريخ  من  عام  مليوين 
وق���د ت��اأ���ش�����س امل��ت��ح��ف ع��ل��ى مبداأ 
الثقافات  اأن  على  يقوم  تنويري 
الإن�شانية تتفاهم رغم اختالفها 
وال����ف����روق����ات ب��ي��ن��ه��ا م����ن خالل 

التوا�شل املتبادل.
معمقة  درا���ش��ات  املتحف  ويجري 
للثقافات  ع����اب����رة  وحت���ق���ي���ق���ات 
الإن�شانية والتي يوجد لها اأثر يف 

احلياة املعا�شرة اليوم.

موؤ�ش�س  مب���ئ���وي���ة  الح����ت����ف����الت 
التقدير  يع�����ك�س  ما  وهو  الدولة 
تاأ�ش������ي�س  يف  جل������هوده  ال���دويل 
والتعزيز  الإم���ارات  دول��ة  احت����اد 
ال�شعيد  على  ال��دول��ة  مكانة  من 
العالقات  خ�����الل  م����ن  ال�������دويل 
التي  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
ان��ت��ه��ج��ه��ا ودع���م���ه ج��ه��ود توثيق 
ال�����رتاث واحل���ف���اظ ع��ل��ى الآث����ار 
التعليم  تطوير  على  واحل��ر���س 

والبحث العلمي.
و���ش��رح ���ش��م��وه »ع��م��ل امل��غ��ف��ور له 
�شالت  توثيق  على  زاي��د  ال�شيخ 
دول��������ة الإم���������������ارات م�����ع ال����ع����امل 
احل�شاري  التوا�شل  من  واتخذ 
ل���دع���م موقع  ���ش��ي��ا���ش��ة  واحل������وار 
ال��دويل يف  ال��دول��ة على ال�شعيد 
واأ���ش��ب��ح نهجه  امل��ج��الت  خمتلف 
العالقات  يف  يحتذي  اهلل  رحمه 

والتبادل  احل�شاري  احل��وار  على 
تاأ�شي�شه  ج���ان���ب  ف�����اإىل  ال��ث��ق��ايف 
لحت��اد دول��ة الإم���ارات وحتقيقه 
ال���رخ���اء ل�����ش��ع��ب دول����ة الإم�����ارات 
اهتماماً  زاي�����د  ال�����ش��ي��خ  ..اأوىل 
والرتاث وحفظ  بالثقافة  خا�شاً 
الآثار ودرا�شتها وها نحن نلم������س 
ث�����������������������م��ار ج��������������������ه��وده م�����������ن خالل 
اأن  خا�شة  ال���دويل  التقدير  ه��ذا 
تك�شف  ا�شمه  حتمل  التي  القاعة 
التي  ال��ع��م��ي��ق��ة  ال�������ش���الت  ع����ن 
الأو�شط  ال�����ش��رق  ���ش��ك��ان  اأق��ام��ه��ا 
ال���ق���دمي م���ع اأوروب�������ا م���ن خالل 
والنفتاح  احل�������ش���اري  ال���ت���ب���ادل 
على التاأثريات املختلفة مبا فيها 
تطوير املمار�شات الزراعية والتي 
ج��ل��ب��ت م��ع��ه��ا ت���غ���رياً ج����ذري����اً يف 
حت�شني  اإىل  امتد  احلياة  اأ�شلوب 

الظروف العامة والرخاء.

التي متتد  التاريخية  احلقبة  يف 
عام  اإىل   10000 ع���ام  ب��ني  م��ا 
800 قبل امليالد وتر�شد ما نتج 
وثقايف  اجتماعي  من��و  م��ن  عنها 
اإىل  واق��ت�����ش��ادي وح�����ش��اري مهد 
ت�����ش��ك��ي��ل ال����ع����امل احل����دي����ث كما 

نعرفه اليوم.
وت�شتعر�س تاريخ و�شول الزراعة 
عام   6000 ق��ب��ل  اأوروب��������ا  اإىل 
اأ�شلوب حياة  تقريباً حاملة معها 
والقوة  ال�����رثاء  يف  ج��دي��د مت��ث��ل 
والأ�شلحة  احللي  يف  ذل��ك  وظهر 
القاعة  ت��ع��ر���س  ك��م��ا  وال����ولئ����م 
الأ�شاليب التي اتبعها الأوروبيون 
باحلياة  ل���الح���ت���ف���اء  الأوائ������������ل 
بالطبيعة  وع���الق���ت���ه���م  وامل�������وت 

والروحانيات.
با�شم  ال��ق��اع��ة  ت�����ش��م��ي��ة  وت��ع��ك�����س 
العرفان  م���ع���اين  زاي�����د  ال�����ش��ي��خ 

بف�شل  الدولة  فحققت  الدولية 
هذه الروؤية احلكيمة العديد من 
التفاهمات  اأه��م��ه��ا  م��ن  املكا�شب 
امل�������ش���رتك م����ع دول  وال����ت����ع����اون 
امل�����ش��رق وامل��غ��رب ع��ل��ى ح��د �شواء 
ث��ق��اف��ات العامل  والن��ف��ت��اح ع��ل��ى 
ال�شلمي  والتعاي�س  تنوعها  على 
التي  ب���ني خم��ت��ل��ف اجل��ن�����ش��ي��ات 
ت��ع��ي�����س ع��ل��ى اأر������س ال���دول���ة مما 
�شاهم يف دعم التجربة الوحدوية 
يف ال���داخ���ل وم��ن��ح��ه��ا امل��زي��د من 
وبالتايل  والأم�������ان  ال����ش���ت���ق���رار 

النمو والزدهار«.
ت�شمية  “اإن  ����ش���م���وه  واأ������ش�����اف 
واح��������دة م����ن اأه������م ال����ق����اع����ات يف 
العريق  ال����ري����ط����اين  امل���ت���ح���ف 
تعك�س  زاي��د  ال�شيخ  والدنا  با�شم 
املغفور  جلهود  ال���دويل  التقدير 
ال���دوؤوب  وعمله  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه 

هارتوج  ���ش��ع��ادة  ثمن  جانبه  م��ن 
الريطاين  املتحف  مدير  في�شر 
العالقات الإماراتية الريطانية 
اأن  اإىل  ..م���������ش����رياً  ال���ت���اري���خ���ي���ة 
تزامن  زايد  ال�شيخ  تد�شني قاعة 
م���ع الح���ت���ف���اء مب��ئ��وي��ة ال���وال���د 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س 

اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”.
اأع����رب م��ع��ايل حممد  م��ن جهته 
خليفة املبارك عن فخره واعتزازه 
بال�شراكة الإماراتية الريطانية 
على  ..م��وؤك��داً  الثقايف  امل��ج��ال  يف 
الهتمام الكبري الذي كان يوليه 
بن  زاي��د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  ال��وال��د 
اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان 

ثراه” يف جمال الثقافة.
بن  زاي���د  ال�شيخ  “قاعة  وت�����ش��رد 
�شلطان اآل نهيان لأوروبا وال�شرق 
الزراعة  تطور  ت��اري��خ  الأو�شط” 

ال�شيخ  ق�����ش��ى  ال�����ذي  ل���الل���ت���زام 
- حياته  ث���راه  اهلل  - طيب  زاي���د 
����ش���ع���ي���اً ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه وه�����و اق���ام���ة 
ج�����ش��ور احل������وار احل�������ش���اري مع 
وال��ع��م��ل على  ال��ث��ق��اف��ات  خمتلف 
الثقايف  ال����رتاث  ت��وث��ي��ق وح��ف��ظ 
انطالقاً  ال��ت��اري��خ��ي��ة  وال����ذاك����رة 
من تقديره لقيمة العلم والتعلم 
ودوره��م��ا امل��وؤث��ر يف اح���داث فرق 
ال�شيخ  ك��ان  فقد  النا�س  حياة  يف 
ال��ف�����ش��ل الأول يف  زاي����د ���ش��اح��ب 
ب��دء التنقيب عن الآث��ار يف دولة 
عاماً   50 ن��ح��و  ق��ب��ل  الإم�������ارات 
تاأ�شي�س  ع����ن  م���������ش����وؤوًل  وك������ان 
يف  الأول  امل��ت��ح��ف  ال��ع��ني  متحف 
بالتزامن  الإم����ارات وذل���ك  دول���ة 

مع تاأ�شي�س الحتاد.
وتاأتي ت�شمية القاعة اأي�شاً تزامناً 
يحتفي  ح��ي��ث  زايد”  “عام  م���ع 

طحنون بن حممد يح�شر 
اأفراح العامري يف العني

•• العني -وام:

اآل نهيان ممثل احلاكم يف  ال�شيخ طحنون بن حممد  ح�شر �شمو 
منطقة العني م�شاء ام�س حفل ال�شتقبال الذي اأقامه حممد حمد 
بالكلية العامري مبنا�شبة زفاف جنله »عبداهلل« اإىل كرمية يا�شر 
�شهيل بال�شرقي العامري وذلك يف مركز العني للموؤمترات مبدينة 
العني. ح�شر ال�شتقبال اإىل جانب �شموه معايل ال�شيخ �شعيد بن 
اآل نهيان  اآل نهيان وال�شيخ الدكتور من�شور بن طحنون  طحنون 
و عدٌد من ال�شيوخ وامل�شوؤولني. وهناأ �شموه العري�س وذويه وبارك 

لهم اأفراحهم متمنياً لهم حياة اأ�شرية �شعيدة وم�شتقرة.
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اأخبـار الإمـارات

زاي��د.. رم��ز ثق�ايف ل ي�غي�ب
•• ابوظبي -وام:

جت�����ش��د ال����ي����وم دول������ة الم��������ارات 
بناها  ال���ت���ي  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ث����راه« بكل  ن��ه��ي��ان »ط��ي��ب اهلل  اآل 
التي  ثقافته  احل�شارية  وجوهها 

ترتكز على الإبداع والتميز.
ان �شخ�شية املغفور له ال�شيخ زايد 
ملهمة  �شخ�شية  ولت����زال  ك��ان��ت 
ال��وط��ن ع��ام��ة وللمثقفني  لأب��ن��اء 
ب�شكل  ت��خ�����ش�����ش��ات��ه��م  مب��خ��ت��ل��ف 
اجلاذبة  ..ف���ال���ك���اري���زم���ا  خ���ا����س 
وال�������ش���رية ال�����ش��خ�����ش��ي��ة ل����ه تعج 
ب��امل��واق��ف وال��ع��ر والأف���ك���ار التي 
ف��ي�����ش��ت��ن��ب��ط منها  امل���ث���ق���ف  ت��ل��ه��م 

م�شروعات واأفكار جديدة.
لدولة  اج���م���ع  ال����ع����امل  وي�������ش���ه���د 
الكبري  اه���ت���م���ام���ه���ا  الإم�������������ارات 
ب��ال��ث��ق��اف��ة ودع������م امل���ب���دع���ني من 
عهد  منذ  املجالت  كل  يف  اأبنائها 
املوؤ�ش�س الراحل ال�شيخ زايد واإىل 
يومنا هذا وهو ما خلق لها ثقال 
ثقافيا كبريا وبواأها مكانة ثقافية 

مرموقة بني الأمم وال�شعوب.
زايد  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ان  ورغ��م 
ن�شاأ ن�شاأة ثقافية تقليدية يف ذلك 
احت�شن  ال����ذي  ال���داف���ئ  امل��ج��ل�����س 
مدينة  يف  وت��ط��ل��ع��ات��ه  اأح����الم����ه 
اأنه  اإل  الرب��ع��ي��ن��ي��ات  م��ن��ذ  ال��ع��ني 
ال�شاحة  على  امل�شتجدات  كل  تابع 
ال��ث��ق��اف��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة من 
خ���الل ن���واف���ذه امل��ف��ت��وح��ة وراه���ن 
دائ��م��ا ع��ل��ى اجل��دي��د لأن����ه يعتر 
الغد  وه��و  امل�شتقبل  ه��و  اجل��دي��د 

القادم.
ويف بداية ال�شبعينيات من القرن 
الع�شرين ومع بزوغ فجر الحتاد 
ومع الإطاللة الأوىل لل�شيخ زايد 
قبل  العقول  خماطبا  �شعبه  على 
التعليم  ن�شر  »اإن  قائال:  القلوب 
ه��و واج��ب قومي وال��دول��ة وفرت 
كل الإمكانيات من اأجل بناء جيل 
ال��غ��د وت��ع��وي�����س م���ا ف��ات��ن��ا وهذا 
مكانة  اأع��ز  يف  العلم  ي�شع  الأم���ر 

واأرفع قدر«.
كل  ت��ك��ن  1971 مل  ع����ام  ف��ق��ب��ل 
ال��ث��ق��اف��ي��ة موجودة  امل��ن��اب��ر  ه���ذه 

الثقافية عر تاأ�شي�س العديد من 
احتاد  من  املتخ�ش�شة  اجلمعيات 
كتاب الإمارات وجمعيات الإمارات 
ل��ل��ف��ن��ون ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة وازده������رت 
يف  كبري  ب�شكل  الثقافية  احل��رك��ة 
م���ب���ادرات متميزة  ظ���ل  ع��ه��ده يف 
زايد  ال�شيخ  جائزة  مقدمتها  ويف 
على  تدلل  معطيات  كلها  للكتاب 
الثقافة  باأهمية  له  املغفور  اإمي��ان 

والفنون يف حياة ال�شعوب.
زايد  ال�����ش��ي��خ  امل��وؤ���ش�����س  اأي�����ادي  اإن 
وال���ف���ن���ون  الأدب  اإىل  ام�����ت�����دت 
حقيقة  اأ�شبحت  حتى  وال��ث��ق��اف��ة 
وواقعا ملمو�شا منذ قيام الحتاد 
وبجهوده ازدهرت واأ�شبحت �شمة 
من �شمات دول��ة الإم���ارات وغدت 
بعد �شنوات قليلة من عمر الحتاد 
يف م�شاف الدول التي ي�شار اإليها 
وقد   .. وث��ق��اف��ي��ا  علميا  ب��ال��ب��ن��ان 
باأهمية  لإمي��ان��ه  ذل��ك  ك��ل  حتقق 
املدار�س  واإن�شائه  والثقافة  العلم 
الثقافية  واملوؤ�ش�شات  واجلامعات 
املختلفة التي وجد فيها املبدعون 
ب��ي��ئ��ة م���الئ���م���ة ل���ذل���ك ازده������رت 
ال��ذي كان يرى  الثقافة يف عهده 

اأن »الثقافة حق للجميع«.
م���ن عهد  الإم��������ارات  ت���ت���وان  ومل 
زاي��������د اخل������ري وح����ت����ى ال�����ي�����وم يف 
والعلم  ال��ث��ق��اف��ة  اأه��م��ي��ة  ت��ر���ش��ي��خ 
وحب التعلم اإذ حتت�شن الإمارات 
ال��ي��وم اأك���ر امل��ح��اف��ل الأدب��ي��ة من 
معار�س كتب ومهرجانات ثقافية 
وكذلك  متنوعة  واأدب��ي��ة  و�شعرية 
الكرى  الثقافية  اجلوائز  تدعم 
وجائزة  بوكر  جائزة  اأهمها  ولعل 
الإم������ارات ل��ل��رواي��ة وغ��ريه��ا من 
باملبدعني  حتتفي  ال��ت��ي  اجل��وائ��ز 
للكاتب  ت��ق��ول  وال���ت���ي  وامل��ث��ق��ف��ني 
وامل���ب���دع وال���ق���ارئ وال��ن��ا���ش��ر نحن 
ما  ب��ج��ودة  ونهتم  بالثقافة  نهتم 

يقدم للثقافة العربية والعاملية.
الكرى  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�������ش���روح  ان 
الإمارات  توجه  تخدم  ال��دول��ة  يف 
يرتوي  ثقايف  نهر  يف  كله  لي�شب 
م���ن���ه اجل���م���ي���ع ح���ت���ى غ�����دت اأم����ة 
واإن�شانيا  وعلميا  ثقافيا  ترتقي 
هذا  وك��ل  واقت�شاديا  واجتماعيا 

من غر�س زايد.. رحمه اهلل.

على الإطالق واليوم ثمة ع�شرات 
الق�شايا  يف  تبحث  ال��ت��ي  امل��راك��ز 
كان  لأن���ه  اأن�����ش��اأه��ا  ال��ت��ي  الثقافية 
�شئنا  �شتدخل  ال��ع��ومل��ة  اأن  م��درك��ا 
تاأكل  اأن  ي��ري��د  يكن  ومل  اأبينا  اأم 
ه����ذه ال��ع��ومل��ة ال��ث��ق��اف��ة وال����رتاث 
اإىل  ���ش��ع��ى  .. م���ن ه��ن��ا  ال���وط���ن���ي 
اإي�������ج�������اد م�����ع�����ادل�����ة ت�����������وازن بني 
احلديث وال��ق��دمي واأوج���د اجليل 
ال��واع��ي وامل��ب��دع وال��ط��م��وح الذي 
زايد  الإم������ارات. ولأن  ب��ه  ت��ف��اخ��ر 
وزارة  ك��ان��ت  الأول  الثقافة  رج��ل 
من  ذاك  اآن  وال��ث��ق��اف��ة  الإع������الم 
منذ  �شكلت  ال��ت��ي  ال�����وزارات  اأوىل 
فجر الحتاد و�شاهمت يف تر�شيخ 
وزارة  زال��ت  وم��ا  الثقايف  مفهومه 
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع 

الآن خري داعم للثقافة.
ال�شيخ  ���ش��ن��ف  ال���ع���امل  ان  ورغ����م 
فاإنه  متفردا  �شيا�شيا  رج��ال  زاي��د 
�شكلت  فقد  بامتياز  ثقافة  رج��ل 
توجيهاته النرية انطالقة متفردة 
احلا�شر  اآف������اق  ن��ح��و  ل����الإم����ارات 
وامل�شتقبل واأ�شاءت �شماء الإمارات 
احل�شارية  الإجن��������ازات  ب��اأع��ظ��م 
و�شطرت  والإن�����ش��ان��ي��ة  والثقافية 
والتميز  ال��ع��ط��اء  م���الح���م  اأروع 
يف  احلقيقية  الإن�شانية  والتنمية 

تاريخ الأمم وال�شعوب.
لقد كان »رحمه اهلل« حمبا لالأدب 
وال�شعر وم�شجعا للثقافة والفكر 
ال��روؤ���ش��اء وامللوك  اأح��د اه��م  ويعد 

الثقافية معهم.
ال�شعراء  جمال�س  كانت  حني  ويف 
باأكملها  الإم������ارات  ث��ق��اف��ة  مت��ث��ل 
باإن�شاء  ال����راح����ل  امل���وؤ����ش�������س  اأم�����ر 
باأبوظبي يف فرتة  الثقايف  املجمع 
ال�شبعينيات وو�شعت الت�شميمات 
 1977 ع���ام  للمبنى  الهند�شية 
و�شخره   1981 ع���ام  يف  واف��ت��ت��ح 
اجل حتقيق  الراحل من  املوؤ�ش�س 
واملتمثلة يف  بها  اآم��ن  التي  روؤي��ت��ه 
والتعريف  املحلية  الثقافة  ن�شر 
بالثقافات العاملية والنفتاح عليها 
اإغ��ن��اء وتطوير احلركة  اج��ل  من 
ال��ث��ق��اف��ي��ة يف ال����دول����ة وال���وط���ن 

العربي ب�شكل عام.
الراحل  امل��وؤ���ش�����س  دع���م  وب��ف�����ش��ل 
اقام املجمع الكثري من الفعاليات 
وا�شتقطب  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال����رم����وز ال��ث��ق��اف��ي��ة م����ن ال�����دول 
وح�شوره  وال�����ش��دي��ق��ة  ال�شقيقة 
يعد  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ل��ه��ذه  �شخ�شيا 
من�����������وذج وق�������������دوة م������ع������رة عن 
وحر�شها  الإم��ارات��ي��ة  ال�شخ�شية 
والطالع  جديد  كل  متابعة  على 

على اخلرات الثقافية املتنوعة.
وم���ن اأه����م الأح������داث ال��ت��ي مرت 
بذلك املجمع كان يف عام 1981 
اإقامة  ال���ع���ام  ذل����ك  يف  مت  ح��ي��ث 
اأبوظبي  الأول للكتاب يف  املعر�س 
املعر�س »معر�س  وقد �شمي ذلك 
احلدث  وك��ان  الإ�شالمي«  الكتاب 
ت��ت��وي��ج��ا ل��ل��ج��ه��ود امل���ب���ذول���ة من 

اأقيم املعر�س  وبعد خم�س �شنوات 
ذلك  على  واأطلق  للكتاب  ال��دويل 
الأول  امل���ع���ر����س  ا����ش���م  امل���ع���ر����س 
عام  يف  وذل��ك  اأبوظبي  يف  للكتاب 
1986 مب�شاركة �شبعني من دور 
مهما  معر�شا  اأي�شا  وك��ان  الن�شر 
وبعد �شنتني اأقيم املعر�س الثاين 

للكتاب اأي يف عام 1988.
بها  م��رت  التي  ال��ظ��روف  وب�شبب 
م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج وح����رب اخلليج 
ن�����ش��اط معر�س  ت���وق���ف  ال��ث��ان��ي��ة 
 1993 ع��ام  يف  لي�شتاأنف  الكتاب 
املعر�س  اأ�شبح  ال��ع��ام  ذل��ك  ومنذ 
املجمع  رح������اب  يف  ���ش��ن��وي��ا  ي���ق���ام 
الثقايف اإىل اأن مت نقله قبل �شنوات 
اأبوظبي الوطني  قليلة اإىل مركز 

للمعار�س.
اإن اإرادة ال�شيخ زايد املا�شية دوما 
يريدها  التي  تنفيذ طموحاته  يف 
ك��ان��ت ت��ق��ف ج��ن��ب��ه ف��ي��ع��م��ل معها 
اخل�شبة  البيئة  ت��وف��ري  يف  �شويا 
ل��ل��م��ث��ق��ف��ني والأدب��������اء م���ن خالل 
اإبراز  تعمل على  ثقافية  منجزات 
ف��ك��ان��ت الإجن�����ازات  ال��ث��ق��اف��ة  دور 
املليئة  ال�شحابة  وج���اءت  حا�شرة 
ب��اأم��ط��ار ال��ث��ق��اف��ة وم��ن��ه��ا جامعة 
املدار�س  ق��ب��ل��ه��ا  وم����ن  الإم��������ارات 
»النهيانية«  مثل  نظامية  ال�شبه 
يف مدينة العني لتهيئة جيل يعي 

معنى الثقافة والأدب.
الإمارات  جامعة  تاأ�شي�س  ويعتر 
لنطالق  الأوىل  ال��ن��واة  عهده  يف 

وال�������ش���ع���راء ال���ذي���ن ج��م��ع��وا بني 
املقدرة على ت�شريف اأمور احلكم 
وال��دول��ة وب��ني الإب��ح��ار يف عوامل 
وهو  والأدب  وال�����ش��ع��ر  ال��ث��ق��اف��ة 
كما  ال�شعر  له  دان  ال��ذي  املوؤ�ش�س 
زايد  فال�شيخ  ال�شيا�شة  ل��ه  دان���ت 
�شاعر له مكانته املرموقة يف عامل 
خا�شة  وينظمه  ي��ت��ذوق��ه  ال�شعر 
ال�شعر النبطي الذي ميثل وجدان 

�شعب الإمارات ويعر عنه.
وم��وؤ���ش�����س هذا  ب����اين  اأن  وي��ك��ف��ي 
الوطن هو بالأ�شا�س �شاعر وحمب 
والثقافة  للعلم  وخمل�س  ل��الأدب 
وي��ح��ق ل��ك��ل م��ث��ق��ف اإم����ارات����ي اأن 
ي��ف��خ��ر ل��ك��ون��ه م���ن ال���دول���ة التي 
املثقف  امل��وؤ���ش�����س  ب��ن��ي��ان��ه��ا  اأر����ش���ى 
وال�����ش��اع��ر ال���راح���ل ال�����ش��ي��خ زايد 
اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 

ثراه«.
الراحل  املوؤ�ش�س  اهتمام  وبف�شل 
لل�شعراء  جمال�س  اأن�شاأ  بالثقافة 
اإليها  الن�������ش���م���ام  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م 
اإب��داع��ات��ه��م مم���ا �شاهم  وت���ق���دمي 
املبدعني يف  م��ن  العديد  ب��روز  يف 
بنية  واأ�ش�س لوجود  جمالت عدة 
ثقافية ن�شهدها اليوم منت�شرة يف 

ربوع الوطن.
ك���ان���ت  اخل������ا�������س  جم���ل�������ش���ه  ويف 
الثقافية  ال��ق�����ش��اي��ا  اأه���م  ت��ن��اق�����س 
املثقفني  لقاء  على  يحر�س  فكان 
وال�شتماع  وامل��ف��ك��ري��ن  والأدب������اء 
احل����وارات  واإدارة  مطالبهم  اإىل 

وتوجيهاته  ال����راح����ل  امل���وؤ����ش�������س 
ال�شديدة للقيادة واملوؤ�ش�شات التي 

لها �شلة بن�شر الثقافة.
بتنظيم  زاي��د  ال�شيخ  وج��ه  وح��ني 
وافتتح  ل���ل���ك���ت���اب  م���ع���ر����س  اأول 
كانت   1981 �شنة  الأوىل  دورت��ه 
البداية  ه��ذه اخل��ط��وة ه��ي نقطة 
الكتاب  ب�شناعة  اله��ت��م��ام  ن��ح��و 
والت�شجيع على التاأليف والرتويج 
اإحدى  املعر�س  ويعتر  للثقافة. 
بن  زاي���د  ال�شيخ  اإ���ش��ه��ام��ات  ث��م��ار 
�شمن  وي��ن��درج  الثقافية  �شلطان 
جعل  اإىل  ال���رام���ي���ة  ت��وج��ي��ه��ات��ه 
الإم���������ارات وج���ه���ة ع��امل��ي��ة رائ����دة 
مكانة  وتعزيز  وال��ف��ن��ون  للثقافة 
الفعاليات  خريطة  على  املعر�س 

الثقافية والأدبية العاملية.
زاي��د وويل عهده  ال�شيخ  وحر�س 
ال�شمو  ال��وق��ت »���ش��اح��ب  ذل���ك  يف 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
على  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
املعر�س  رع��اي��ة احل���دث واف��ت��ت��اح 
والطالع على ما ي�شمه من اإنتاج 

فكري وعلمي واأدبي.
وكان احلدث مهما وكان التفاعل 
اأجمل  م��ع��ه غ���ري م�����ش��ب��وق وم����ن 
تفا�شيلها  حفرت  التي  الذكريات 
يف القلب والذاكرة قيام املغفور له 
الكتب  جميع  ب�شراء  زاي��د  ال�شيخ 
املعر�س  ذل����ك  يف  ع��ر���ش��ت  ال���ت���ي 
املدار�س  ع��ل��ى  وت��وزي��ع��ه��ا  الأول 

وموؤ�ش�شات الدولة.

حراك ثقايف يف الدولة فاجلامعة 
ب�����ات�����ت امل�����ن�����ر ال�����ث�����ق�����ايف ال������ذي 
العلمية  ال���ك���وادر  اأه���م  ا�شتقطب 
وانطلقت منها خمتلف املوؤ�ش�شات 
نادي  تاأ�شي�شه  وج���اء  الثقافية.. 
ت���راث الإم�����ارات يف اخل��ام�����س من 
عن  ليعر   1993 ع��ام  �شبتمر 
فكره وروؤيته امل�شتقبلية لالأجيال 
بالعلم  اإم������داده������م  يف  ال�������ش���اب���ة 
واملعرفة واإ�شباع جانبهم الروحي 
من  الثقافية  واملعارف  بالأن�شطة 
وربطهم  وال��ف��ن  والأدب  ال�����ش��ع��ر 
العريق  ب���ال���رتاث  ذات����ه  ب��ال��وق��ت 

لالأجداد وتاريخ دولتهم.
موؤ�ش�س  هو  الكبري  الراحل  وك��ان 
امل�����ش��رح يف الإم�������ارات وه���و الذي 
امل�شرح  ت���اأ����ش���ي�������س  ف���ك���رة  اأط����ل����ق 
ال��وط��ن��ي واب����دى اه��ت��م��ام��ا كبريا 
ب���ف���ن امل���������ش����رح م�����ن خ������الل دع���م 
الفنون  وجمعيات  الفنية  ال��ف��رق 
تنمية  يف  ����ش���اه���م  مم����ا  وغ����ريه����ا 
الإن�شان والرتقاء بثقافته وذوقه 
زاي��د حري�شا  ال�شيخ  وك��ان  الفني 
الفنية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ح�����ش��ور  ع��ل��ى 
بالأن�شطة  ال�����ش��ن��وي  والح��ت��ف��ال 
الطالبية يف كل اإمارة من امارات 

الدولة.
الثقافية  الم�����ارات  م��ن��ج��زات  ان 
ت��ع��ود اإىل بواكري  ال��ي��وم  ب��ال��دول��ة 
ال��ت��اأ���ش��ي�����س يف ع��ه��د امل���غ���ف���ور له 
ال�شيخ زايد فاإن�شاء وزارة الثقافة 
ازده��ار احلركة  اأعقبها  والإع���الم 

�شرطة اأبوظبي توزع كتيبات توعوية لتاأمني املمتلكات من ال�شرقات
•• ابوظبي-وام:

كتيبات  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة  وزع�����ت 
م�شوؤوليتنا   - ممتلكاتنا  »ح��م��اي��ة 
بوابة  م���ت�������ش���ّوق���ي  ع���ل���ى  ج���م���ي���ع���اً« 
ورّكزت  ي��ا���س،  بني  يف  م��ول  ال�شرق 
باللغتني  املجتمعية،  التوعية  على 
العربية والإجنليزية، للحفاظ على 
التجارية  واملحال  واملركبات  املنازل 

وعمالء البنوك من ال�شرقات.
واأكد العميد م�شلم حممد العامري، 
املناطق  ����ش���رط���ة  م���دي���ري���ة  م���دي���ر 
اخلارجية يف قطاع الأمن اجلنائي، 
تنفيذ  على  اأبوظبي  �شرطة  حر�س 
الثقافة  ن�����ش��ر  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ح��م��الت 
ن  واإي��ج��اد جمتمع حم�شّ الأم��ن��ي��ة، 
مو�شحاً  القانونية  التجاوزات  من 
اجلهود  �شياق  يف  ت��اأت��ي  امل��ب��ادرة  اأن 

الرامية لتعزيز الثقة بخدماتها.
م�شوؤولية  الأم�����ن  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
اجلميع، ويجب على اأفراد و�شرائح 
والتعاون  امل�����ش��ارك��ة  ك��اف��ة  املجتمع 
مل���ن���ع وق������وع اجل����رمي����ة، لف����ت����اً اإىل 
واإر�شادات  بن�شائح  الل��ت��زام  اأهمية 

تكون مت�شلة باإنذار داخلي وخارجي 
و�شبكات  اأمني  �شياج  وتركيب  ذكي، 
والنوافذ، ما  الأب��واب  معدنية على 
مي��ن��ع ال��دخ��ول اإل��ي��ه��ا ع��ن��وة، وعدم 
مهمة  م�شتندات  اأو  وثائق  اأي  ترك 
العمل  ���ش��اع��ات  خ���ارج  �شخ�شية  اأو 
متينة  اأقفال  وا�شتخدام  الر�شمية، 
املبالغ  واإي������داع  ع��ال��ي��ة،  ج����ودة  ذات 
اأو  البنوك  املالية واملجوهرات لدى 

نة. يف خزائن حم�شّ
عمالء  ت��وع��ي��ة  اأه��م��ي��ة  اإىل  ول��ف��ت 
املباغتة،  ال�����ش��رق��ات  م���ن  ال��ب��ن��وك 
ك�������ش���رورة الح���ت���ف���اظ ب����الأم����وال 
امل�شحوبة من البنوك اأو من اأجهزة 
اأعني  ع���ن  ب��ع��ي��دة  الآيل  ال�����ش��راف 
واليقظة  واحل��ر���س  الف�شوليني، 
والنتقال  املركبة  اإىل  التوجه  عند 
اأماكن  يف  اإي���داع���ه���ا  ح���ني  اإىل  ب��ه��ا 
اآم��ن��ة، وك��ذل��ك ع��دم ت��رك الأم���وال 
لأي  مغادرتها  عند  ال�شيارة  داخ��ل 
�شبب كان، وعدم ال��رتّدد يف الإبالغ 
�شخ�س  اأو  ب�����ش��ي��ارة  ال���ش��ت��ب��اه  ع��ن��د 
يتبعك على الطريق بالت�شال على 

مركز القيادة والتحكم 999.

املخت�شة،  واجل�����ه�����ات  ال�������ش���رط���ة، 
لتاأمني املمتلكات، وعدم التهاون يف 
اتخاذ الإجراءات الوقائية الالزمة؛ 
للت�شّدي وجتّنب م�شببات ال�شرقة.

ودعا املقدم حمدان �شعيد املن�شوري، 
م��دي��ر م��رك��ز ���ش��رط��ة ب��ن��ي ي��ا���س يف 
التعاون  اإىل  اجلمهور،  »امل��دي��ري��ة«، 
م����ع امل�����ب�����ادرة ال����ت����ي ي�������ش���رف على 

الأب�����������واب وال����ن����واف����ذ وال����ب����واب����ات 
اخلارجية ومداخل وخمارج املنازل، 
واإيداع ن�شخة من مفاتيحها مع اأحد 
الأقارب اأو اجلريان لتفقدها خالل 
وا�شتخدام  ال�شفر،  اأو  الغياب  فرتة 
»جر�س  الذكية  والأنظمة  التقنيات 
الإلكرتونية«،  والأ����ش���واء  الإن�����ذار 
واملجوهرات  املالية  املبالغ  واإي����داع 

ال�شرقات، منها عدم  حلمايتها من 
تركها عند مغادرتها يف حال ت�شغيل 
املقتنيات  ولو للحظات، وعدم ترك 
مك�شوفة،  بطريقة  داخلها  الثمينة 
طويلة  ل����ف����رتات  اإي���ق���اف���ه���ا  وع������دم 
املهجورة،  اأو  ال��ن��ائ��ي��ة  الأم���اك���ن  يف 
وتركيب بداخلها اأجهزة اإنذار وتتبع 
تاأمينها  م��ن  وال��ت��اأك��د  حل��م��اي��ت��ه��ا، 

تنفيذها »املركز« يف املناطق الواقعة 
لتعزيز  اخت�شا�شه،  مناطق  �شمن 
على  واحل��ف��اظ  احلماية  م�شتويات 

املمتلكات واحلد من اجلرمية.
�شرحت  ال���ك���ت���ي���ب���ات  اأن  واأو������ش�����ح 
مغادرة  ق��ب��ل  ال����الزم����ة  ال���ت���داب���ري 
معدودة،  لأي����ام  ك���ان  واإن  امل�����ش��اك��ن، 
م��ن��ه��ا ال���ت���اأك���د م���ن اإح����ك����ام اإغ����الق 

اأو  البنوك  لدى  الثمينة  واملقتنيات 
والتاأكد  جيداً،  املوؤمنة  اخلزائن  يف 
اإغ�����الق م�����ش��ادر املياه  اإح���ك���ام  م���ن 
وم��ن��اف��ذ ال���غ���از، وت��ق��ل��ي��ل الإ����ش���اءة 
بتاأمني  الإخ������الل  دون  ال��داخ��ل��ي��ة 
الإن��ارة الكافية يف حميط امل�شاكن. 
املركبات  مل���ال���ك���ي  ن�������ش���ائ���ح  وق�������ّدم 
النارية  وال������دراج������ات  وال�����ق�����وارب 

وذكر  ال��غ��ي��اب.  اأو  ال�شفر  ح��ال��ة  يف 
اأن ال��ك��ت��ي��ب��ات، اأظ��ه��رت الإر����ش���ادات 
حلماية  ات���ب���اع���ه���ا  ي���ت���وّج���ب  ال���ت���ي 
ال�شرقات  م��ن  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ن�����ش��اآت 
ب�شكل  وت��اأم��ي��ن��ه��ا  والع������ت������داءات، 
اأي حت��رك��ات م�شبوهة يف  ك��اٍف م��ن 
رقابة  حميطها، كرتكيب كامريات 
بحيث  حميطها،  تغطي  م��ت��ط��ورة 
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اأخبـار الإمـارات
اأكرث من 1000 موظف تقدموا للك�سف منذ انطالقها

حملة �شرطة دبي الطبية »نور لفح�ص العيون« ت�شل اإىل مركز جبل علي
•• دبي-الفجر: 

توا�شل القيادة العامة ل�شرطة دبي حملتها الطبية »نور لفح�س العيون« التي 
ت�شتهدف كافة موظفي الإدارات العامة ومراكز ال�شرطة، بالتعاون مع موؤ�ش�شة 
للموظفني حول مر�س  »ري��ف��ويل«، مقدمة فح�شا جمانيا  و�شركة  دب��ي،  نور 
النقيب الدكتور خالد اخلياط اخت�شا�شي  الزرقاء -اجللوكوما.  وقال  املياه 
انطلقت  احلملة  اإن  دب��ي،  ل�شرطة  ال�شحي  املركز  يف  العيادات  رئي�س  العيون، 
العام اجلاري وت�شتمر حتى نهايته لتغطي كافة الإدارات  يف الربع الأول من 
العامة ومراكز ال�شرطة يف الإم��ارة، مو�شحا و�شولها اإىل مركز �شرطة جبل 

علي، ومتكنهم من فح�س اأكرث من 1000 موظف منذ اإطالقها وحتى الآن. 
واأكد النقيب اخلياط اأن هذه احلملة تاأتي �شمن املبادرات التي يطلقها املركز 
اآل  بالتزامن مع »عام زايد«، وتعزيزا لنهج املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
نهيان، طيب اهلل ثراه، الذي اأ�ش�س وطنا را�شخا متحد الأركان قوامه الإن�شان، 
ونحن بدورنا ن�شري على خطاه ون�شتذكر ماآثره مببادرات اإن�شانية وجمتمعية 

تخّلد قيمه ومبادئه العظيمة.
وتابع النقيب اخلياط باأن احلملة تاأتي اأي�شاً �شمن �شل�شلة الرامج واحلمالت 
الطبية والتوعوية التي يقوم بها املركز جتاه منت�شبي القيادة العامة ل�شرطة 
دبي بالتعاون مع �شركائها ال�شرتاتيجيني من اجلهات احلكومية واخلا�شة، 

وذلك بهدف الوقاية من الأمرا�س التي ت�شيب العيون، والتوعية بها، والك�شف 
عنها يف املراحل املبكرة، وتقدمي العالجات الالزمة لها وفقاً ملا تقت�شيه حالة 
ون�شائح  معلومات  ت��ق��دمي  تت�شمن  احلملة  فعاليات  اأن  وب���نّي  مري�س.  ك��ل 
مفيدة حول الوقاية من اأمرا�س العيون وطرق عالجها، وتقدمي العديد من 
وهو  »اجللوكوما«  مبر�س  يتعلق  ما  ل�شيما  الطبية  والفحو�س  ال�شت�شارات 
مر�س ي�شيب العني، وقد يوؤدي اإىل فقدان الب�شر نتيجة ارتفاع �شغط الدم 
على العني، وبالتايل يحدث �شغط على الع�شب الب�شري ويت�شبب ذلك يف فقد 
الب�شر، وينق�شم املر�س اإىل نوعني، جلوكوما الزاوية املفتوحة وجلوكوما مغلق 

الزاوية، موؤكدا اأن احلملة لقت جتاوباً وتفاعال من موظفي �شرطة دبي.

دورية »ثقف« املرورية تبداأ توعية طلبة راأ�ص اخليمة 
•• راأ�ص اخليمة - الفجر 

با�شرت دورية »ثقف املرورية« التي 
علي  ال��ل��واء  قبل  م��ن  تد�شينها  مت 
العام  ال��ق��ائ��د  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن 
، مهامها يف  راأ���س اخليمة  ل�شرطة 
جمال التوعية والإر�شاد ، وتوجهت 
مدر�شة  اإىل  حم��ط��ات��ه��ا  اأوىل  يف 
اإىل  ث��م  الأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم  الظيت 
الأ�شا�شي  للتعليم  زم���زم  م��در���ش��ة 
والهيئة  امل��دار���س  طلبة  ا�شتهدفت 
وجانب  وال���ت���دري�������ش���ي���ة  الإداري����������ة 
م��ن احل�شور م��ن اأول��ي��اء الأم���ور ، 
املرورية  التوعية  ن�شر  اإىل  وهدفت 
وتر�شيخ  املرورية  لتفادي احلوادث 
التعليمات  اإت���ب���اع  ب��اأه��م��ي��ة  ال��وع��ي 
جت�شيداً  امل������روري������ة  وال�����ق�����واع�����د 
يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ل�شرتاتيجية 
جعل الطرق اأكرث اأمناً بني خمتلف 

الجتماعي  دوره���ا  على  وال��ت��اأك��ي��د 
امل���ج���ت���م���ع وامل�������ش���ارك���ة  يف خ����دم����ة 
وا�شتقرار  اأم���ن  لتحقيق  الفعلية 
هذا البلد واملحافظة على اجنازاته 
امل���وارد  مقدمتها  ويف  ومكت�شباته 
ال��ب�����ش��ري��ة . وت�����ش��م��ن��ت اجل����ولت 
امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا »ثقف« 
توعوية  حم���ا����ش���رات  اإل����ق����اء  ع��ل��ى 
ال��ذه��ب��ي��ة لركوب  ال���ق���اع���دة  ح����ول 
احلافلة املدر�شة واملركبات اخلا�شة 
الآم��ن وغريها من  العبور  وكيفية 
الإر�شادات. ويف اخلتام ، قام امل�شاعد 
معلومات  باإعطاء  كندر  اأحمد  اأول 
�شاملة ووافية عن دور ومهام دورية 
ال��ه��داي��ا على  ت���وزي���ع  »ث���ق���ف« ومت 
احرتام  على  وت�شجيعهم  احل�شور 
ال��ق��واع��د امل���روري���ة والل����ت����زام بها 
ون��ق��ل ال��ر���ش��ال��ة اإىل الآخ��ري��ن من 

ذويهم.

هذه  من  والوقاية  املجتمع  �شرائح 
احلوادث.

اأول  امل�شاعد  من  ك��اًل  الوفد  و�شم 

حمد  اأول  وامل�����ش��اع��د  وال����دوري����ات 
ال�شم  اأحمد  العقيد  واأك��د  الكتبي. 
النقبي مدير اإدارة املرور والدوريات 

من القائد العام وكافة امل�شئولني ، 
ت�شعى اإىل �شمان توفري اأف�شل بيئة 
من خالل تعزيز وتوثيق العالقات 

�شاحب  كندر  احلميد  عبد  اأح��م��د 
التوعية  ف���رع  ال���دوري���ة م��ن  ف��ك��رة 
والإع�������الم امل������روري ب�������اإدارة امل����رور 

ب�����ش��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة ب����اأن هذه 
وقت  يف  تطبيقها  مت  التي  امل��ب��ادرة 
وا�شعة  اإ�شادة  على  وحظيت  قيا�شي 

عر  معهم  والتفاعل  املجتمع  م��ع 
اإ�شهاماً  احتياجاتهم  ع��ن  البحث 
ج�شوره  وم����د  ال��ت��وا���ش��ل  يف  م��ن��ه��ا 

املوارد العامة ت�شارك يف ور�شة »اأمن املعلومات« 
•• راأ�ص اخليمة- الفجر

�شارك وفد من هيئة املوارد العامة بحكومة راأ�س اخليمة �شم كاًل من : ميثاء 
الزعابي م�شوؤولة حمطة الفح�س الفني الثقيل بال�شاعدي ، اآمنة ال�شام�شي 
املعلومات« نظمتها هيئة  »اأم��ن  ، يف ور�شة عمل حول  م�شوؤولة نظام حماية 
احلكومة الإلكرتونية ملدة يوم واحد ومب�شاركة نحو 3000 موظف حملي 

ميثلون خمتلف اجلهات احلكومية باإمارة راأ�س اخليمة وذلك يف مقر جمعية 
اأحمد  األقاها  التي  الور�شة  ت�شمنت  وق��د  الجتماعية.  للتنمية  الإم����ارات 
التي  الرئي�شية  املحاور  العديد من  املعلومات على  اأمن  ا�شت�شاري يف  احللو 
متركزت حول مفهوم اأمن املعلومات وجمالته وكيفية ال�شتفادة املثلى منه 
يف تطوير العمل وحتديث خدماته وفقاً للمعطيات ، بالإ�شافة اإىل معايري 
املعلومات  على  املحافظة  وكيفية  املعلومات  اأم��ن  و�شيا�شة  املعلومات  اأم��ن 

املالكي مدير  اأحمد  الور�شة فاطمة  اأ�شرف على  ، وقد  ال�شخ�شية والأمنية 
ال�شنة  يف  تنظيمها  يتم  والتي  الإلكرتونية  احلكومة  بهيئة  املعلومات  اأم��ن 
والتي  »ع�شا�س«  ل�شخ�شية  الهيئة  اط��الق  مع  تزامناً  التوايل  على  الثانية 
تعنى بحماية النا�س خالل تواجدهم يف البيئة الإلكرتونية وهي عبارة عن 
�شخ�شية اإماراتية بالزي التقليدي. واأكد �شعادة جمال اأحمد الطري رئي�س 
جمل�س اإدارة هيئة املوارد العامة باأن الهيئة حتر�س كل احلر�س على حتقيق 

اأداء موظفيها  الرتقاء مب�شتوى  اجل��ودة يف خدماتها عر  م�شتويات  اأعلى 
كاًل  املختلفة  املتنوعة  التدريبية  الرامج  من  للعديد  اإدخالهم  خالل  من 
والأفكار  التطويرية  املقرتحات  تقدمي  على  لت�شجيعهم  اخت�شا�شه  ح�شب 
املبدعة التي ترقى بالعمل احلكومي ، م�شرياً اإىل اأن التميز والنجاح ل ياأتي 
اإل بالعمل ال�شرتاتيجي والأهداف الوا�شحة لالرتقاء باخلدمات املقدمة 
وتطوير العن�شر الب�شري الذي يعد الركيزة الأ�شا�شية يف التقدم والريادة .

فرع املنطقة الو�شطى لفريق اأبوظبي التطوعي يختتم حملته ال�شنوية الرابعة  للتخفيف من احلر على العمال  بتوزيع الع�شائر
•• الذيد –الفجر:

اأبوظبي التطوعي واملنبثق عن نادي  الو�شطى لفريق  املنطقة  اختتم فرع 
اأهايل املنطقة الو�شطى يف مدينة الذيد واملناطق  اجلزيرة وبالتعاون مع 
عن  للتخفيف  م��ب��ادرت��ه  �شمن  ال��راب��ع��ة  ال�شنوية  حملته  اختتم  امل��ج��اورة 

العمال خالل فرتة ال�شيف والتي تعد اإحدى اأعماله لعام زايد.
والب�شكويت  الباردة  واملياه واملرطبات  الع�شائر  اإىل توزيع  املبادرة  وهدفت 
على العمال يف حمل اأعمالهم ل�شيما الن�شائية لتعوي�شهم عما يفقدونه 

من �شوائل خالل �شيف المارات احلار .
املناطق والأحياء  وبا�شرت كوادر املنطقة الو�شطى للفريق جولتها بكافة 
والتي يتواجد بها العمال يف الأماكن املك�شوفة واملعر�شة لل�شم�س وقاموا 

بتوزيع املياه الباردة وخمتلف الع�شائر وامل�شروبات الباردة.
العديد  فيه  ي�شارك  وال��ذي  التطوعي  الفريق  اأعمال  اإح��دى  املبادرة  وتعد 
من ال�شباب والفتيات والأطفال للم�شاهمة بجهودهم يف العمل التطوعي 
من خالل خدمة تلك الفئة وهي العمال  والتى تعاين من حرارة ال�شيف 
و ارتفاع ن�شبة الرطوبة يف بالدنا و هذه الفئة هى فئة العمال التى ت�شارك 

يف النه�شة التى ت�شهدها بالدنا يف خمتلف املجالت و خ�شو�شا املجالت 
اخلريي  واجبها  ب���اأداء  التزامها  اإط���ار  يف  التعمري  جم���الت  و  الإن�شائية 

والن�شان.
 وقالت خفية الكتبي رئي�س فرع املنطقة الو�شطي لإمارة ال�شارقة لفريق 
اأبوظبي التطوعي باأن الفريق بداأ تلك املبادرة من ثالث �شنوات لتتوا�شل 
يف عام 2018م و بداأت فكرة احلملة عندما لحظ املتطوعون وجود ن�شبة 

كبرية من العمال وهم يعملون وحاجتهم اإىل ال�شكريات.  
اأنه مت توزيع مبادرة برد على العمال للمو�شم الرابع  اإىل  واأ�شارت الكتبي 

مب�شاركة املتطوعني وذلك بتوزيع الع�شائر واملياه الباردة والب�شكوت على 
. زايد  عام  يف  عامل   500

واأكدت اأنها تاأتي هذه املبادرة ا�شتكمال ل�شنوات �شابقة لتخفيف  �شدة احلر 
على العمال يف املنطقة ور�شم الفرحة على وجوههم والتقليل من الإنهاك 

احلراري وتعوي�س نق�س ال�شوائل اأثناء �شاعات العمل .
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•• راأ�ص اخليمة – الفجر

م��دي��ر معهد  ال��ب��ك��ر  ن��ا���ش��ر حم��م��د  ال��دك��ت��ور  العقيد  �شهد 
اإبراهيم را�شد  تدريب �شرطة راأ�س اخليمة، بح�شور املقدم 
وال��ت��اأه��ي��ل، حفل  ال��ت��دري��ب  ق�شم  رئي�س  ال��زع��اب��ي  �شكر  ب��ن 
تخريج 4 دورات تخ�ش�شية مبعهد تدريب ال�شرطة، �شملت 
 GIS– منت�شبا، هي دورة: نظم املعلومات اجلغرافية  68
، ودورة التقنيات احلديثة يف الك�شف عن املخدرات ، ودورة 
، ودورة  واملتهمني  املوقوفني  ال�شرطي مع  التعامل  مهارات 
م��ه��ارات ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��روؤ���ش��اء وامل��روؤو���ش��ني ، ح��ي��ث تاأتي 

الحتياجات  حتديد  منهجية  م��ن  انطالقاً  ال���دورات  ه��ذه 
التدريبية التي تهدف اإىل تدريب وتطوير املوارد الب�شرية، 
مما ي�شمن وجود كوادر �شرطية موؤهلة ومدربة قادرة على 

القيام مبهامها وم�شوؤولياتها على اأف�شل وجه.
باأهمية  اخليمة،  راأ����س  �شرطة  ت��دري��ب  معهد  مدير  واأ���ش��اد 
دور الدورات التدريبية والتاأهيلية يف ت�شليط دائرة ال�شوء 
امل�شاركني،  املنت�شبني  ومهارات  وق��درات  تنمية معارف  نحو 
با�شتخدام الأ�شاليب التدريبية احلديثة والفعالة التي متكن 
منت�شبي ال�شرطة من �شرعة اإجناز الأعمال، وتقدمي اأف�شل 
املهام ال�شرطية املتميزة يف ميادين عملهم، ف�شاًل عن دورها 

يف تعزيز ثقافة ومفهوم اجلودة والتميز، وتاأهيل املنت�شبني 
وفق منهجية �شرطية علمية وا�شرتاتيجيات فّعالة من اأجل 

التح�شني الدائم للمهام ال�شرطية بكل تفاعالتها. 
واأك����د العقيد ال��دك��ت��ور ن��ا���ش��ر ال��ب��ك��ر، ب���اأن ع��ق��د م��ث��ل تلك 
لن�شر  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ���ش��ع��ي  اإط������ار  يف  ي���اأت���ي  ال��������دورات 
ا�شرتاتيجيتها الرامية اإىل �شقل وتطوير مهارات منت�شبيها 
من خالل تدريبهم وتاأهيلهم لي�شبحوا قادرين على العمل 
بال�شورة املطلوبة وعلى اأكمل وجه، داعياً جميع اخلريجني 
اإىل تطبيق مكت�شبات الدورات يف تطوير مهاراتهم وتنمية 

ح�شهم املهني مبا يخدم العمل ال�شرطي.

اخليمة راأ�ص  �شرطة  تدريب  مبعهد  يتخرجون  منت�شبا   68

••دبي – حم�شن را�شد: 

اأدى عزوف الطلبة وعدم موافقة اأولياء الأمور 
اإع���ادة   ، التخ�ش�شي  ب��امل�����ش��ار  اأب��ن��ائ��ه��م  لإحل����اق 
امل��دار���س م��رة ومرتني  ال����وزارة لإدارات  ت��ذك��ري 
ملتابعة جمع   ، الأم��ور  اأول��ي��اء  ب�شرورة مراجعة 
امل�شار  اإىل  اأب��ن��ائ��ه��م  ان��ت�����ش��اب  ع��ل��ى  م��واف��ق��ت��ه��م 
اأ���ش��ب��اب عدم  ع��ل��ى  ال���وق���وف  اأو   ، ال��ت��خ�����ش�����ش��ي 
ت�شجيلهم  مت  م��ن  اإج��م��ايل  بلغ  اإذ   ، موافقتهم 
فقط  وط��ال��ب��ًة  ط��ال��ب   1700 نحو  الن  حتى 
اأف���ادت  ، ح��ي��ث  79 م��در���ش��ة حكومية  ب��ني  م��ن 
تلقتها  التي  والتعليم  الرتبية  وزارة  تعميمات 
44 مدر�شة  اأن هناك نحو  اإىل  املدار�س موؤخراً 
مل يتقدم منها ل طالب ول طالبات للت�شجيل 

بامل�شار التخ�ش�شي .

.واأو�شح م�شدر قيادي بوزارة الرتبية والتعليم 
اأول��ي��اء الأم���ور جاء  اأن ع���زوف الطلبة ورف�����س 
الرتبية  ب����وزارة  املعنية  اجل��ه��ة  ق�����ش��ور  نتيجة 
على  التخ�ش�شي  امل�شار  عن  للرتويج  والتعليم 
ع��دم و�شوح  وب��ال��ت��ايل  الأم���ور والطلبة  اأول��ي��اء 
الروؤية لهم حول م�شتقبل هذا التخ�ش�س اأو ملن 
ال�شورة  اأن  ، حيث  م��واده  �شيتم تكليف تدري�س 
�شبابية  ن��ف�����ش��ه��ا  امل���دار����س  لإدارات  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  
ويجهلون متاما اىل من يكلفون بتدري�س موادها 
، كما اأن اجلهة املعنية بالوزارة واملخت�شة بامل�شار 
الإجنليزي  الق�شم  يتبع  وال����ذي  التخ�ش�شي 
بالوزارة اأخفق يف الت�شويق له والرتويج له حتى 
من خالل ن�شرات “ برو�شرات “ ت�شرح وتو�شح 
ماهية امل�شار وم�شتقبله مل يحدث هذا مطلقاً . 
القوائم  اإر���ش��ال  اأن��ه مت  اىل  امل�شدر  ذات  واأ���ش��ار 

بامل�شار  ق��ب��ول��ه��م  مت  ال���ذي���ن  ال��ط��ل��ب��ة  ب��اأ���ش��م��اء 
اإىل مديري  املا�شي  العام  نهاية  التخ�ش�شي يف 
ال��ب��ع�����س  باملوافقة  ال�����ردود  امل���دار����س، وج����اءت 
اأولياء  ق��ب��ل  م���ن  امل��واف��ق��ة  ب��ع��دم  الأك���رثي���ة  اأو 
امل�شار  اىل  اأبنائهم  ان�شمام  على  الطلبة  اأم���ور 
بالوزارة  املعنية  اجلهة  تبادر  ومل  التخ�ش�شي، 
اولياء  ت�شتهدف  توعوية  ل��ق��اءات  اأي���ة  بتنظيم 
الأمور والطالب ، وظلوا م�شوؤويل تلك الإدارة 
داخل  مقاعدهم  على  جلو�س  ب��ال��وزارة  املعنية 
ادارات  مبطالبة  مكتفني    ، املكيفة  مكاتبهم 
باأكرث من  باملتابعة وذلك وفق ما جاء  املدار�س 
بح�شر  يطالبونهم   ، ال���وزارة  من  �شادر  تعميم 
امل�شار  لفتح  الن�شمام  على  امل��واف��ق��ني  الطلبة 
يف املدار�س امل�شت�شيفة مع بداية العام الدرا�شي 
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مدر�شة ، لفتا اىل اأن الإدارة املعنية بالوزارة اأي 
ق�شم الإجنليزي طالب مديري املدار�س موؤخراً 
وبعد بدء العام الدرا�شي ، بح�شر املدار�س التي 
حتتاج اإىل الجتماع باأولياء الأمور لتو�شيح اأي 
ا�شتف�شار حول امل�شار، ف�شاًل عن حتديد مواعيد 
لالن�شمام  الختبارات  من  ثانية  دورة  لإج��راء 
�شبتمر،   9 م��ن  اب���ت���داء  التخ�ش�شي  للم�شار 
وتزويد الوزارة باأي تغيري يف املدار�س املرفقة اأو 

مت ا�شتبدال اأي منها.
اأنه  ال���وزارة عر موقعها الإل��ك��رتوين  واأ���ش��ارت 
احتياجات  لتلبية  التخ�ش�شي  امل�شار  ط��رح  مت 
املناهج  يف  اإمكانياتهم  ُت�شتثمر  ال��ذي��ن  الطلبة 
انخفا�س  اإن  اإذ  ح��ال��ي��اً،  امل��ع��رو���ش��ة  ال��درا���ش��ي��ة 
الطلبة  بع�س هوؤلء  التح�شيل لدى  م�شتويات 
وع�����دم م���الءم���ة امل����وؤه����الت مل���ه���ارات���ه���م يحول 

والعمل  التعليم  م�����ش��ارات  على  ح�شولهم  دون 
علمياً  امل�شار يقدم منهجاً  اأن  الالحقة. وذك��رت 
تعليمية  خمرجات  ي�شمن  مبا  متنا�شقاً  عملياً 
ومهارات عملية تواكب حتديات التعليم العايل 
وم��ت��ط��ل��ب��ات ����ش���وق ال��ع��م��ل يف ال���ق���رن احل����ادي 
منوذج  يدعم  امل�شار  اأن  اإىل  لف��ت��ًة  والع�شرين، 
على  يركز  ال��ذي  املتقدمة،  الإم��ارات��ي��ة  املدر�شة 
تطوير مهارات الطلبة وقدرتهم على التوا�شل 
والبتكار وتعزيز �شعورهم باللتزام نحو وطنهم، 
هذا مع احلفاظ على التوازن بني القيم احلديثة 
والرتاث الإ�شالمي و الإن�شاين يف الدولة. كما 
حيث  والتعلم  التعليم  ا�شرتاتيجية  امل�شار  يتبع 
وتنمية  النظرية  املعرفة  تطبيق  م��ب��داأ  ير�شخ 
امل����ه����ارات ال��ع��م��ل��ي��ة وذل�����ك ع���ن ط���ري���ق تقدمي 
التي  املواد العملية والتخ�ش�شية  جمموعة من 

مبا  للطلبة  الختيارية  من  وا�شعاً  م��دى  توفر 
يتوافق مع مهاراتهم وقدراتهم.

املتخ�ش�شة تتالءم  امل��ه��ارات  اأن  ال���وزارة  وذك��رت 
مع موؤهل امل�شتوى الرابع من منظومة املوؤهالت 
ال��وط��ن��ي��ة يف الإم���������ارات يف ال�����ش��ف��ني احل����ادي 
تخ�ش�شات  ت�شعة  وت�شمل  ع�شر،  والثاين  ع�شر 
والتكنولوجيا  امليكانيكية،  التكنولوجيا  ه��ي 
الجتماعية،  و  ال�شحية  والرعاية  الكهربائية، 
والإدارة  اع��م��ال،  وادارة  التطبيقي،  والإع����الم 
التوريد، واملحا�شبة،  �شل�شلة  اإدارة  اللوج�شتية / 
 ، الأزي���اء  ت�شميم  ودرا���ش��ة  وال�شفر،  وال�شياحة 
قبول  �شروط  اأعلنت  قد  الرتبية  وزارة  وكانت 
يف  النجاح  منها  التخ�ش�شي،  امل�شار  يف  الطالب 
امتحان القبول والنجاح يف املقابلة ال�شخ�شية، 

واأن يكون الطالب من مواطني الدولة.

•• عجمان -وام:

احتفلت القيادة العامة ل�شرطة عجمان بتخريج 3 
يف  ال�شرطة  تدريب  معهد  نظمها  تدريبية  دورات 

قاعة الإمارات مببنى القيادة.

عبداهلل  حممد  خالد  العقيد  �شعادة  احلفل  ح�شر 
ال�شرطية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع���ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال��ن��ع��ي��م��ي 
معهد  مدير  النعيمي  �شعيد  ب��ن  ع��ب��داهلل  والعقيد 
ت��دري��ب ال�����ش��رط��ة ب��الإن��اب��ة وك��ان��ت ال����دورة الأوىل 
حول “تنمية مهارات �شابط املرور” مب�شاركة 15 

منت�شباً من ال�شباط من خمتلف القيادات ال�شرطية 
التابعة لوزارة الداخلية، قدمها الدكتور فوؤاد علي 
القهايل، وتناول فيها كيفية زيادة املهارات، والقواعد 
املطلوبة من �شابط املرور يف زيادة تطوير املهارات .. 
والدورة الثانية حول “مهارات التخطيط الإداري” 

والأفراد  ال�شف  32 منت�شباً من �شباط  مب�شاركة 
واملدنيني من خمتلف القيادات ال�شرطية بالدولة، 
الهزامية،  اأدي�����ب حم��م��د ح�����ش��ن  ال��دك��ت��ور  ق��دم��ه��ا 
وتناول فيها الأ�ش�س والقواعد للتخطيط الإداري، 
الإداري  التخطيط  يف  العلمية  ال��ط��رق  ومنهجية 

..اأما الدورة الثالثة فكانت حول “برنامج ا�شكامر 
منت�شباً   39 البتكارية” مب�شاركة  الأفكار  لتوليد 
من �شف ال�شباط والأف��راد واملدنيني من خمتلف 
�شعود  النقيب  قدمها  بالدولة،  ال�شرطية  القيادات 
وتناول فيها طرق  اإبراهيم احلو�شني،  العزيز  عبد 

تنمية الأفكار وتوليد برنامج ا�شكامر.
ويف خ���ت���ام ح��ف��ل ال��ت��خ��ري��ج ق����ام ن���ائ���ب م���دي���ر عام 
ال��ع��م��ل��ي��ات ال�����ش��رط��ي��ة ب��ت��ك��رمي امل��ح��ا���ش��ري��ن وقدم 
التوفيق  لهم  متمنياً  ال��دورات  خلريجي  ال�شهادات 

والنجاح يف حياتهم العملية.

•• دبي-الفجر:

�شلطان  موؤ�ش�شة  يف  ام�����س  م�����ش��اء  اختتمت 
الأدبية  ال��ن��دوة  الثقافية  العوي�س  علي  ب��ن 
امل��و���ش��ع��ة ع���ن ال�����ش��اع��ر ال����راح����ل ع��ب��د اهلل 
ال�شاعر  )ال���ردوين  ال��ردوين حتت عنوان 
ال��ب�����ش��ري( وال���ت���ي ����ش���ارك ف��ي��ه��ا ن��خ��ب��ة من 
وح�شرها  العرب  واملفكرين  والكتاب  النقاد 
وحظيت  الثقافية  ال�شخ�شيات  م��ن  لفيف 
وا�شع داخل وخارج  باهتمام اعالمي  الندوة 

المارات.
الكاتبة  اأدارت���ه���ا  ال��ت��ي  الأويل  اجل��ل�����ش��ة  يف 
الزبيدي  د. عبد احلكيم  ق��راأ  النمر  فتحية 
ج��م��ال��ي��ات ال��ت��ن��ا���س يف ���ش��ع��ر ال������ردوين: 

ق�شيدة “اأبو متام وعروبة اليوم” منوذجاً، 
اأحمد املن�شوري ورقة بعنوان عبد  وقدم د. 
اهلل الرّدوين وجدلية الوطن والغربة، وقد 
لقيت ورقتيهما اهتماماً من احل�شور الذي 
���ش��ج��ل ال��ك��ث��ري م��ن ن��ق��اط الإع���ج���اب بجهد 
اأدارتها  التي  الثانية  الباحثني. ويف اجلل�شة 
معجب  د.  ق��دم  امل��و���ش��وي  ���ش��اج��دة  ال�شاعرة 
العدواين ورقة بعنوان �شاعة ال�ّشَحر: خامتة 
ال�شاعر  و���ش��ارك  ال���رّدوين،  �شعر  يف  ال�ّشّك 
املقالح  العزيز  عبد  الدكتور  الكبري  اليمني 
اهلل  عبد  ال�شاعر  عنوانها  �شخ�شية  ب�شهادة 
ال�����ردوين ك��م��ا ع��رف��ت��ه، ق���راأه���ا ن��ي��اب��ة عنه 
الظروف  الدكتور همدان دماج حيث حالت 
ال�شحية للمقالح دون ح�شوره الندوة، وقد 

حظيت هذه اجلل�شة بنقاط حوارية متعددة 
اأغنت الندوة.

ال��ف��ن��ان د. ح��ب��ي��ب غ��ل��وم خمتارات  ث��م ق����راأ 
بطريقة  ال��������ردوين  اهلل  ع���ب���د  ���ش��ع��ر  م����ن 
احلا�شرين  ا�شتح�شان  نالت  موؤثرة  درامية 
للح�شور  تذكارية  ب�شور  واختتمت اجلل�شة 

وامل�شاركني.
ال�شاعر  )ال��ردوين  الفعالية  اأن هذه  يذكر 
ال��ب�����ش��ري( ج����اءت يف ���ش��ي��اق ال���ن���دوات التي 
العوي�س  علي  بن  �شلطان  موؤ�ش�شة  ت�شتعيد 
اإبداعية  ق���ام���ات  خ��الل��ه��ا  م���ن  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
خالل  املوؤ�ش�شة  نظمت  فقد  ك��ب��رية،  عربية 
نزار  ع��ن  مماثلة  ن���دوات  املا�شية  ال�شنوات 
وفوؤاد  ح�شني  وطه  املاغوط  وحممد  قباين 

زكريا وخلدون النقيب وغريهم ممن اأثروا 
الثقافة العربية املعا�شرة.

وكان ال�شاعر اليمني الراحل قد فاز بجائزة 
حقل  يف  الثقافية  العوي�س  علي  بن  �شلطان 
ال����دورة   �  1993  -  1992 ع���ام  ال�����ش��ع��ر 
الثالثة، وقد جاء يف حيثيات الفوز اأن جلنة 
التحكيم منحت جائزة ال�شعر لل�شاعر “عبد 
اهلل الردوين” بو�شفه عالمة على ال�شعر 
الق�شيدة  ق���دم  ح��ي��ث  احل���دي���ث،  ال��ع��م��ودي 
العربية بوجه جديد وبروح ع�شرية، واآلف 
ال��ع��ري��ق وال��ت��ح��دي��ث اللغوي،  ب��ني الإي���ق���اع 
فجمع بذلك بني مزايا العمودية ومكت�شبات 
الإجناز  من  النوع  لهذا  رمز  فهو  احلداثة، 

ال�شعري املعا�شر.

الرتبية مل تنظم حتى اليوم ل لقاءات ومل توزع ن�سرات لت�ستقطب الطالب 

التخ�ش�شي بامل�شار  �شجلوا  مدر�شة  نحو 1700 طالب وطالبة فقط من بني 79 
عزوف الطلبة ورف�س اأولياء الأمور الت�سجيل نتيجة عدم و�سوح الروؤية حول م�ستقبله

تخري�����ج 3 دورات ت��دريبي���ة يف �ش���رط����ة عجم������ان

اختتام ندوة )عبد اهلل الربدوين ال�شاعر الب�شري( يف موؤ�ش�شة العوي�ص الثقافية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كابيتال انرتنا�شيونال العقارية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1147991 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شام جوده عبدالر�شا املعملجى %30

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خالد عبداهلل جمعه كرم القبي�شي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/خالد عبداهلل جمعه كرم القبي�شي من 100% اىل %70

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 7*35 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/كابيتال انرتنا�شيونال العقارية
CAPITAL INTERNATIONAL PROPERTIES

اىل/كابيتال انرتنا�شيونال العقارية ذ.م.م
CAPITAL INTERNATIONAL PROPERTIES LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن 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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CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1325368 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمي الدين عزيز الرحمن %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد علي حممد ح�شن باطوق من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/حممد علي حممد ح�شن باطوق من 100% اىل %51

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

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/العمدة احلمراء لل�شيانة العامة

RED COLUMS GENERAL MAINTENANCE
اىل/العمدة احلمراء لل�شيانة العامة ذ.م.م
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فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن 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 12421 بتاريخ 2018/9/8

اإعــــــــــالن
لل�شيارات   ال�شافية  الجزاء  لرتكيب  ال�ش�����ادة/مون�شرت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1739892 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل �شلطان عبداهلل �شالح ال�شام�شي %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/جلمود �شالح �شلطان عبداهلل �شالح ال�شام�شي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/جلمود �شالح �شلطان عبداهلل �شالح ال�شام�شي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 10*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/مون�شرت لرتكيب الجزاء ال�شافية لل�شيارات

MONSTER AUTO ACCESSORIES INSTALLATION
اىل/مون�شرت كار كري ذ.م.م

MONSTER CAR CARE LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة زينة ال�شيارات واك�ش�شوارات ال�شيارات )4530010(

تعديل ن�شاط/ا�شافة تنظيف وتلميع ال�شيارات )4520017(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن 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 12421 بتاريخ 2018/9/8

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

ال�شرق الو�شط للمقاولت وال�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 1927646  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن 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 12421 بتاريخ 2018/9/8

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

للهواتف املتحركة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1196796 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شيف ا�شعد �شيف �شعيد �شعيد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شم�س عبدالرحمن قائدي العو�شي املرزوقي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن 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 )ابوظبي(

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8

كوريك�ص واملن�شوري خلدمات النفط والغاز- ذ م م
انه  قانونيون  حما�شبون  ابوظبي  اف-  كي  بيه  مكتب  يعلن 
مبوجب قرار اجتماع اجلمعيه العموميه غري العاديه بتاريخ 
2018/09/06 املوثق لدى الكاتب العدل بالرقم 1803007868 

عن ت�شفية �شركة
كوريك�س واملن�سوري خلدمات النفط والغاز - ذ م م

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 
 026261716 فاك�س   026261715 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى 
�س.ب  7479 ابوظبي �شارع خليفة بناية الرج الزرق الطابق 
)15( مكتب رقم )1501( واإح�شار امل�شتندات الثبوتيه، وذلك 

خالل مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 
دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   

ال�شبت  8  �شبتمرب 2018 العدد 12421 العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8

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

بريفيكت �شتار لالعمال ال�شحية و�شيانة املكيفات
رخ�شة رقم:CN 1655759  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8

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

�شتار للتجارة العامة �س.ذ.م.م - فرع اأبوظبي 7
رخ�شة رقم:CN 1869910  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8

اإعــــــــــالن
الراقي  الق�شر  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة والنقليات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1128703 

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة الق�شر الراقي للمقاولت العامة والنقليات

AL QASER AL RAQI GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTING

اىل/موؤ�ش�شة الق�شر الراقي للمقاولت العامة
AL QASER AL RAQI GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة )4923010(
تعديل ن�شاط/ حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة )4923009(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  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(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  �شبتمرب 2018 العدد 12421

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  �شبتمرب 2018 العدد 12421

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  �شبتمرب 2018 العدد 12421

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  �شبتمرب 2018 العدد 12421

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 293875  بتاريخ:   17 / 6 / 2018
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :    بيوت ويب ببلي�شينج منطقة حرة ، ذ.م.م.
وعنوانه:  املباين 304-305، الطابق 3، مبنى اإيب 04، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
عر  املقدمة  الإعالنية  اخل��دم��ات   ، املكتبي  الن�شاط  وتفعيل  الأع��م��ال  وتوجيه  واإدارة  والإع���الن  الدعاية 
الإنرتنت ، اإنتاج الإعالنات التلفزيونية والإذاعية ، حما�شبة ، معاجلة البيانات  التجارية ، توفري املعلومات 

التجارية ، خدمات متاجر البيع بالتجزئة عر الأنرتنت  .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35  (

و�شف العالمة:  bayut   بحروف لتينية  ب�شكل  مميز
ل�شيوع  ال�شلطان     كلمة  بحق ح�شري عن  املطالبة  للعالمة يف جمملها مع عدم  احلماية  ال�ش��رتاطات: 

ا�شتخدامها.
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  �شبتمرب 2018 العدد 12421

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى
الرقم 2018/92 جتاري كلي 

مذكرة  اإعالن موعد جل�شة بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى  
اىل املدعي عليه / جمال اأحمد برهم ذياب  حيث اأن املدعيني : 1-ورثة املرحوم / ذياب اأحمد حممد برهم 
ذياب  �شلمى   - اأحمد  - كفا عبداهلل  اأحمد  ذي��اب  اأحمد - حممد  ذي��اب  دينا   - اأحمد برهم  ذي��اب  اأحمد  وه��م 
اأحمد برهم - لينا ذياب اأحمد برهم 2- ابراهيم داوود حممد جفال  املدعي عليه / جمال اأحمد برهم ذياب 
- قد اقاموا عليك الدعوى رقم 2018/92 جتاري كلي وعليه يقت�شي ح�شورك اىل حمكمة راأ�س اخليمة - 
اأمام مكتب اإدارة الدعوى - يوم الثالثاء ال�شاعة التا�شعة �شباحا املوافق 2018/9/11 م وذلك لالإجابة على 
الدعوى ، وتقدمي ما لديكم من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفكم عن احل�شور اإو اإر�شال وكيل عنكم يف الوقت 
املحدد اأعاله فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا ، بحقكم. نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة الق�شاء 
بالآتي :  1- الت�شريح بالدعوى ل�شداد الر�شم املقرر عنها وحتديد جل�شة قريبة لها واإعالن املدعي عليهم 
بن�شخة عنها للرد عليها  2- ندب جلنة خرة من خبريين احدهما هند�شي والخ��ر ح�شابي لالنتقال ملقر 
الك�شارة ومعاينتها على الطبيعة وح�شر كافة ا�شولها من معدات وخالفه والتاأكد فنيا من �شالمتها للت�شغيل 
وك�شوف  الك�شارة  ح�شابات  وك�شوف  دفاتر  وعلى  الدعوى  م�شتندات  على  والإط��الع  بها  ا�شرار  اأي��ة  وحتديد 
وفواتري املبيعات منذ بداية عقد ال�شتثمار وتدقيق ح�شاباتها وحتديد كافة املبالغ التي للك�شارة لدى الغري 
وما لها وما عليها من حقوق والتزامات با�شم املدعي الثاين كذلك بيان م�شتحقات املدعي الثاين من تاريخ 
ت�شجيل موؤ�ش�شة العال با�شمه مع بيان وحتديد املبالغ التي ا�شتويل عليها املدعي عليها الثاين والثالث وبيان 
ان كانا يديرا الك�شارة اإدارة مهنية �شليمه اأم يوجد �شوء اإدارة ومدى تاأثري ذلك على املدعني وحتديد ال�شرار 
التي حلقت باملدعني من جراء ذلك وكذلك بيان ال�شرار التي حلقت باملدعني من جراء امتناع املدعي عليه 
الثالث عن الغاء وكالة املدعي عليهما الأول والثاين والنتقال اىل مقر الك�شارة وبحث اوراقها وم�شتنداتها 
والوقوف على مكا�شبها وارباحها متهيدا لت�شفية احل�شاب بني الطرفني املدعون من جهة واملدعي عليهم من 

جهة اخرى.  3- الزام املدعي عليهم بكافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
مدير اإدارة الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/7637  عمايل جزئي             

ت��اورز للمقاولت - ذ م م   جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه / 1-ه��اي 
مب���ا ان امل���دع���ي / حم��م��د ر����ش���اد اب��راه��ي��م م�����رزوق ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
وتذكرة  دره���م(   11130( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة. رقم 
ال�شكوى)MB183596057AE( وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.4 بالقاعة  ���س    10.00 ال�شاعة    2018/9/23
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/529  تنفيذ عقاري   

اىل امل���ن���ف���ذ �����ش����ده/1-�����ش����ي����درا ل���ي���م���ت���د جم����ه����ول حم�����ل الق�����ام�����ة مب�����ا ان 
ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/���ش��رك��ة اي��ج��ي��ن��دوم الإم�������ارات اي���ه ب���ي ا����س ومي��ث��ل��ه / �شيف 
���ش��ع��ي��د را����ش���د ال��غ��ب��ار ال�����ش��ام�����ش��ي -  ق����ررت حم��ك��م��ة دب���ي الإب��ت��دائ��ي��ة بتاريخ 
 )12577961.41( وق����دره  ب��ه  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب�����ش��داد  اخ��ط��ارك��م   )2018/8/28(
ب��ي��ع ع���ق���ار مب��ن��ط��ق��ة اخلليج  ال��ت��ب��ل��ي��غ واإل  ت���اري���خ  ���ش��ه��ر م���ن  دره�����م خ����الل 
 ال��ت��ج��اري رق���م الر�����س 68 ا���ش��م امل��ب��ن��ى ذا ب���رمي ت���اور ارق����ام ال���وح���دات 1809-
 A1402-A1401-A1406-A1404-A1405-A1403-1902-501-703-803-906
امل����ادة 295 م��ن قانون  ن�����س  امل���زاي���دة وف��ق��ا ملقت�شيات  ب��ط��ري��ق  ل��ك��م  وال��ع��ائ��دة 

الجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

قائد عام �شرطة عجمان يطلق مبادرة �شفراء القيادة يف تقييم اأداء العاملني
•• عجمان-وام:

اأطلق �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان 
ب���ن ع���ب���داهلل ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د عام 
“�شفراء  م��ب��ادرة  عجمان  �شرطة 
العاملني”  اأداء  تقييم  يف  القيادة 
والتي اأعدتها ونفذتها اإدارة املوارد 
الب�شرية ب�شرطة عجمان لت�شهيل 
باآلية  امل��وظ��ف��ني  وت��وع��ي��ة  ����ش���رح 
وزارة  ل���روؤي���ة  وحت��ق��ي��ق��اً  التقييم 
الهادفة  ال�شرتاتيجي  الداخلية 
اإىل تقدمي كافة اخلدمات الإدارية 
والكفاءة  اجل�����ودة  م��ع��اي��ري  وف����ق 

وال�شفافية والتميز والبتكار.
واأ�شاد �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان 
بجهود  ال��ن��ع��ي��م��ي  ع����ب����داهلل  ب����ن 
الب�شرية  امل�����وارد  اإدارة  م��وظ��ف��ي 
وق�شم  ل��ل��م��ب��ادرة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  يف 
الإع������الم وال���ع���الق���ات ال��ع��ام��ة يف 
بطريقة  وت��ن��ف��ي��ذه��ا  ت�����ش��م��ي��م��ه��ا 
جديدا  اإجن���ازاً  تعتر  م�شتحدثة 
ل�شرطة عجمان متمنياً لهم دوام 
املبادرات  م��ن  م��زي��د  يف  ال��ت��وف��ي��ق 
ال��ن��ق��ي��ب جا�شم  وق����ال  امل��ت��م��ي��زة. 
رئ���ي�������س ق�شم  ال��ب��ل��و���ش��ي  حم���م���د 
يف  ب��الإن��اب��ة  العاملني  اأداء  تقييم 
املبادرة  اإن  الب�شرية  امل���وارد  اإدارة 
املوظفني  ل��ت��وع��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مت 
وربط  ال��ت��ق��ي��ي��م  عملية  ب���اأه���داف 
باأ�شاليب  ال��ت��ق��ي��ي��م  ن�����ش��ر  ع��م��ل��ي��ة 

مبتكرة.
م�شريا اإىل اأنه مت ت�شميم املبادرة 
مب�شاركة 35 موظفاً من خمتلف 
با�شتخدام  عجمان  �شرطة  اإدارة 
لعر�س  “اإنفوجرافيك”  خا�شية 
واملراحل  واأهدافها  التقييم  اآلية 
التي متر بها ب�شرح مب�شط مرفق 
ب�����ش��ور ت��و���ش��ي��ح��ي��ة ت�����ش��ه��ل على 
امل���وظ���ف ف��ه��م ك���ل م��رح��ل��ة حتى 

انتهاء عملية التقييم.
ح�شر اإطالق املبادرة �شعادة العميد 

ال�����ش��ام�����ش��ي مدير  ع��م��ر حم��م��د 
امل�شاندة  واخل���دم���ات  امل����وارد  ع���ام 
ال�شام�شي  ع��ب��ي��د  ع��ل��ي  وال��ع��م��ي��د 

ال�شرتاتيجية  اإدارة  م����دي����ر 
ثاين  وال��ع��ق��ي��د  الأداء  وت��ط��وي��ر 
عبيد املطرو�شي مدير اإدارة املوارد 

اهلل  عبد  را�شد  وال��رائ��د  الب�شرية 
تخطيط  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  ال��غ��ف��ل��ي 

املوارد الب�شرية بالإنابة.

نهيان بن مبارك و�شعيد بن طحنون يح�شران اأفراح النعيمي يف العني
•• العني-وام:

ال�����ش��ي��خ نهيان  ح�����ش��ر م��ع��ايل 
ن��ه��ي��ان وزي���ر  اآل  ب���ن م���ب���ارك 
الت�شامح ومعايل ال�شيخ �شعيد 
ن��ه��ي��ان حفل  اآل  ب��ن ط��ح��ن��ون 
ال�شتقبال الذي اأقامه عو�س 
مبنا�شبة  ال��ن��ع��ي��م��ي  خ��ل��ف��ان 
اإىل كرمية  زف��اف جنله خالد 
النعيمي.  عبيد  جمعة  را���ش��د 
كما ح�شر احلفل -الذي اأقيم 
م�شاء اأم�س الأول بقاعة هيلي 
العني-  م��دي��ن��ة  يف  ل����الأف����راح 
بن  نهيان  ب��ن  م��ب��ارك  ال�شيخ 
وال�شيخ  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
حمدان بن �شعيد بن طحنون 
اأحمد  وال�������ش���ي���خ  ن���ه���ي���ان  اآل 
ال��ظ��اه��ري رئي�س  ����ش���رور  ب���ن 
العني  يف  ال���ب���ل���دي  امل���ج���ل�������س 
القبائل  وج���ه���اء  م���ن  وع�����دد 
وكبار ال�شخ�شيات وامل�شوؤولني 
املهنئني  م����ن  ك���ب���ري  وج����م����ع 
و�شاركت  والأ�شدقاء.  والأهل 
احلفل  يف  احل���رب���ي���ة  ف����رق����ة 
منوعة  واأه�����ازي�����ج  ب���ع���رو����س 

ابتهاجا بهذه املنا�شبة.

القائد العام ل�شرطة دبي يف زيارة اإىل املقر اجلديد ل�شبكة الإذاعة العربية
وال�������زوار ك��و���ش��ي��ل��ة اإع���الم���ي���ة لها 

جمهورها العري�س.
ل�شرطة  ال����ع����ام  ال���ق���ائ���د  واط����ل����ع 
دب����ي خ����الل زي����ارت����ه ع��ل��ى اأح����دث 
احلديثة  والتقنيات  البث  اأنظمة 
امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف ���ش��ب��ك��ة الإذاع�������ة 
اإذاعة   16 لعدد  و�شمها  العربية، 
واإذاع������ات  ام  اإذاع�������ات اف  ب���ني  م���ا 
تخدم  خمتلفة  لغات  ب�شبع  رقمية 
اجلن�شيات  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  ���ش��رائ��ح 
املقيمة يف دول��ة الإم���ارات العربية 

املتحدة.
ك���م���ا ق�����ام ال���ق���ائ���د ال����ع����ام ب���زي���ارة 
ببثها  خم��ت��ل��ف��ة  اإذاع�������ة   19 اإىل 
مقر  ذات  يف  ع����دة  ع��امل��ي��ة  ب��ل��غ��ات 
بالعربية،  ُيبث  ما  ومنها  ال�شبكة، 
الفار�شية  الفلبينية،  الجنليزية، 
الأنظمة  والتعرف على  والهندية، 

•• دبي-الفجر: 

اللواء عبد اهلل خليفة  قام �شعادة  
دبي،  ل�شرطة  العام  القائد  امل��ري، 
الأمنية  القيادات  من  عدد  برفقة 
املقر  اإىل  ب��زي��ارة  دب���ي،  ���ش��رط��ة  يف 
اجلديد ل�شبكة الإذاعة العربية يف 

مدينة دبي لالإعالم.  
ال�شيد  ���ش��ع��ادت��ه،  ا�شتقبال  يف  ك��ان 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال�شرف،  حممد 
العربية،  الإع��الم��ي��ة  للمجموعة 
وال�شيد حممود الر�شيد مدير عام 

وال�شيد  ال��ع��رب��ي��ة،  الإذاع�����ة  �شبكة 
حممود املال. 

واأبدى �شعادة القائد العام اإعجابه 
التكنولوجي  والتطور  بالتقنيات 
العمل  و����ش���ري  واآل����ي����ة  ل��ل�����ش��ب��ك��ة، 
وال�شرائح  براجمها  وت��ن��وع  فيها، 
امل�شتهدفة،  املختلفة  املجتمعية 
اهتمامات  يلبي  ال���ذي  وال���ت���وازن 
الأف����راد يف جم���الت ع���دة، موؤكدا 
اإي�شال  يف  الرئي�شي  دوره���م  على 
والر�شائل  وال�شيا�شات  ال��ق��وان��ني 
التوعوية اإىل املواطنني واملقيمني 

راف���ق ���ش��ع��ادة ال��ق��ائ��د ال��ع��ام خالل 
عي�شى  ف��ي�����ش��ل  امل����ق����دم  ج���ول���ت���ه، 
الع�����الم  اإدارة  م���دي���ر  ال���ق���ا����ش���م 

التي تبث بها ما بني اإذاعات رقمية 
و اأخرى تقليدية تعمل على النظام 

العادي.

النقيب  و  دب��ي،  الأم��ن��ي يف �شرطة 
التوا�شل  اإدارة  مدير  امل��ري  خالد 

الجتماعي يف �شرطة دبي.

�شفارة الدولة يف بريتوريا تقدم حزمة 
م�شاعدات خريية واإن�شانية ململكة لي�شوتو

•• ما�شريو-وام:

بريتوريا  يف  الدولة  �شفارة  وزع��ت 
���ش��م��ن م���ب���ادرات���ه���ا الإن�������ش���ان���ي���ة و 
التنموية يف »عام زايد« حزمة من 
الن�شانية  و  اخل��ريي��ة  امل�����ش��اع��دات 
مملكة  عا�شمة  م��ا���ش��ريو  مبدينة 

لي�شوتو �شملت 154 �شلة غذائية 
ال�شارقة  ج��م��ي��ع��ة  م����ن  م���ق���دم���ة 
عبوات  م����ن  ك���م���ي���ات  و  اخل����ريي����ة 
املياه مقدمة من موؤ�ش�شة دار الر 
بح�شور معايل مونيامني مولكي 
نائب رئي�س الوزراء بلي�شوتو و �شي 
العليا يف  باملحكمة  فكاين حمامي 
الدولة  ���ش��ف��ارة  اأك���دت  و  لي�شوتو. 
ياأتي  ال��دع��م  ه��ذا  اأن  لها  ب��ي��ان  يف 
عام   « يف  ال�شفارة  م��ب��ادرات  �شمن 
القيادة  لتوجهات  ترجمة  و  زاي��د« 
التي  اخل��دم��ات  بتوفري  الر�شيدة 
املجتمع  من  كبرية  �شريحة  مت�س 
والأطفال  الأ�شر  معاناة  وتخفيف 
و الأيتام. من جانبه اأعرب معايل 
م��ون��ي��امن��ي م��ولك��ي ع��ن ���ش��ك��ره و 
الإمارات  و�شعب  حلكومة  تقديره 
الإزده�������ار  دوام  ل���ل���دول���ة  م��ت��م��ن��ي��ا 

والتقدم والنماء.

�شعيد بن طحنون يح�شر اأفراح 
العامري يف العني

•• العني -وام:

ح�شر معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�س الول حفل ال�شتقبال الذي اأقامته 
عائلة حممد �شامل حممد بن �شايف العامري مبنا�شبة زفاف جنله املهند�س » عي�شى » اإىل 

كرمية �شعيد �شامل حممد بن �شايف العامري.
ال�شيخ حمدان بن �شعيد بن  اأقيم بقاعة اليحر مبنطقة العني -  و ح�شر احلفل - الذي 
طحنون اآل نهيان و عدد من وجهاء القبائل وكبار امل�شوؤولني و جمع من املهنئني و الأهل 

و الأ�شدقاء.
تخلل احلفل م�شاركة فرقة احلربية بعرو�س واأهازيج منوعة ابتهاجا بهذه املنا�شبة.

�شلطان بن خليفة ونهيان بن 
مبارك يح�شران اأفراح العامري

•• العني -وام:

رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  خليفة  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  ح�شر 
الذي  ال�شتقبال  الت�شامح حفل  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  و معايل  الدولة 
يا�شر  “ اإىل كرمية  “ عبداهلل  العامري مبنا�شبة زفاف جنله  بالكيلة  اأقامه حممد حمد 

�شهيل بال�شرقي العامري.
وح�شر احلفل - الذي اأقيم م�شاء ام�س بقاعة الحتفالت مبركز العني للموؤمترات - عدد 

من ال�شيوخ و اأعيان القبائل و كبار امل�شوؤولني وجمع من املهنئني والأهل والأ�شدقاء.

فقد املدعو / حممد �شهيل 
بنغالدي�س     ، يون�س  حممد 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
يجده  م��ن   )557189(
بتليفون  الت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0552568581

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل���دع���و / حم��م��د ى 
جان حيوه جان ، افغان�شتان   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )OA2013438( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0567578734

فقدان جواز �شفر
زك��ي��ه رحيم  امل��دع��و /  فقد 
باك�شتان     ، رح��ي��م  ع��ب��دول 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )9154751NQ( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0556836382

فقدان جواز �شفر
ف������ق������د امل����������دع����������و/ ان��������وت 
اوغ����ن����دا   ، ن���ال���وم���ان�������ش���ى 
رقم  �شفره  ج��واز  اجلن�شية 
يرجى   -  )1532733(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
اقرب  او  اوغ���ن���دا  ب�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو/ �شليمان يحيى 
، م�����ايل اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز 
 )34056( رق���م  ���ش��ف��ره 
عليه  يعرث  ممن  يرجى   -
ب�������ش���ف���ارة مايل  ت�����ش��ل��ي��م��ه 
�شرطة  م���رك���ز  اق������رب  او 

بالمارات.

فقدان جواز �شفر

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/7368  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  ����س   - ال��ف��ن��ي��ة  ل���الأع���م���ال  ع��ل��ي��ه / 1-ه������وم لي����ن  امل���دع���ي  اىل 
حم���ل الق����ام����ة مب���ا ان امل���دع���ي / حم��م��د ف��ت��ح��ي م��ن�����ش��ي ع����ب����داهلل  ق���د اأق����ام 
 20550( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره������م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )1500 دره������م( وال���ر����ش���وم وامل�������ش���اري���ف. رقم 
يوم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB183302946AE/2018(ال�شكوى
لذا    Ch1.B.10 بالقاعة  9.30 �س   ال�شاعة   2018/9/13 املوافق  اخلمي�س  
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1358
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ جايابراكا�س باتاتاتيل الكاندي - هندي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  اىل ال�شيد/ احمد حممد 
واخلراطة  للحداد  العديل  )ور�شة  يف  اجلن�شية  اإماراتي   - الزرعوين  ح�شني  علي 
الهند�شية( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )552015(  تعديالت : مت 

تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  

على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1315
البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  هندية   - كري�شنا  �شنيها  ال�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�شتها يف / �شالون رغدان لل�شيدات رقم 516493 وذلك  لل�شيدة/  
�شامانني عمران قا�شي هندية اجلن�شية  - تعديالت اخرى : مت تعديل وكيل اخلدمات 

ال�شابق بوكيل خدمات جديد 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1359
اجلن�شية  باك�شتاين   - حممد  نذر  الرحمن  ف�شل   ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ حممد غفور 
حميد ح�شني - باك�شتاين اجلن�شية يف )ال�شقر لتجارة الع�شاب( والتي تاأ�ش�شت باإمارة 

ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )602847(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1369
با�شا - هندية اجلن�شية ترغب  ا�شالم  ال�شيدة/ هوما افرين  ليكن معلوما للجميع بان 
اري  راجي�شو  ال�شيدة/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
بالنيياندي - هندية اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم )مطعم الركة( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة 

مبوجب رخ�شة رقم )522437( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1316

 - هندي   - تيفاري  لل  كانيا  تيفاري  لل  باجارانغ  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�شية 
جا�شبري �شينغ �شاجنارا �شينغ - هندي اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم )�شالون برج املجرة 
تغيريات   -  )753104( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  للحالقة( 

اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة لخر
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 136

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ اليا�س ب�شل احمد - بنغايل اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ حممد رحمه اهلل حممد �شراج 
ال�شالم - بنغايل اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم  )نور ال�شمع لتنظيف املباين( والتي تاأ�ش�شت 

باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )606424(  
تغريات اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة لخر 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 158
اإماراتي   - لنقاوي  علي  عبدالكرمي  غالم  جا�شم  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�شية 
حار�س بوتان فيتيل احمد - هندي اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة التجارية با�شم )بقالة 
�شفني( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم )17919(  - مت تغيري ال�شكل 

القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىلموؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
   الق�شية رقم 2018/1054 جتاري كلي

املدعى : م�شرف الإمارات ال�شالمي - �س م ع  
املدعي عليهم : يو�شف خمي�س عبداهلل يو�شف النقبي ، �شركة الإمارات لأنظمة ميادين الرماية 
- ذ م م ، ور�شة الإم��ارات لإ�شالح معدات ميادين الرمايدة - اعمال مدنية ، حممد ح�شني اأبو 

ال�شعود ح�شني - اىل املدعي عليه الرابع : حممد ح�شني ابو ال�شعود ح�شني -
 يف الدعوى رقم 2018/1054 جتاري كلي ، دبي  لقد تقرر عقد جل�شة اخلرة امل�شرفية الأوىل 
يف الدعوى اعاله يوم  الربعاء  املوافق 2018/9/12 ال�شاعة 12.00 ظهرا وذلك مبكتبنا الكائن 
 ،  301 رق��م  - مكتب  الثالث  الطابق   - دي��رة  �شنرت  �شيتي  الطاقة( خلف  )وزارة  الحت��اد  ببناية 
هاتف رقم 04/2588900 وفاك�س رقم 04/2581055 ،  لذا يرجى منكم احل�شور او من ميثلكم 
يف املوعد املذكور اأعاله مع اح�شار كافة دفوعكم وم�شتنداتكم وما ترونه منا�شبا لتي�شري اعمال 

اخلرة يف الدعوى.
اخلبري املحا�سبي/امل�سريف 
عبداهلل فايز ال�سام�سي 

اإعــــالن بالن�شــــر 
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : كراون تاير تريدجن - �س ذ م م  
العنوان : حمل رقم 4 ملك �شالح حممد رم�شان الزفيع - ديرة - نايف  ال�شكل القانوين : 
ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 711328  رقم القيد بال�شجل التجاري : 1138407 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/4/9  
اأي اعرتا�س  بتاريخ  2018/4/9  وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
 : العنوان  لتدقيق احل�سابات   ابراهيم  علياء  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة 
 مكتب رقم M110 - ملك ال�شيخة مهره احمد ماجد الغرير - الق�شي�س الثانية ديرة   
هاتف :   فاك�س :        م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

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

ا�شم ال�شركة : توب هيلث لتجارة املعدات الطبية - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 118 ملك ال�شيخه مهره احمد ماجد الغرير - ديره - الق�شي�س 
رقم    781574  : الرخ�شة  رق��م    ، م�شوؤولية حم��دودة  ذات   : القانوين  ال�شكل   - الثانية 
القيد بال�شجل التجاري : 1283511   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/2/21  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  2018/2/21  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
علياء ابراهيم لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم M110 - ملك ال�شيخة 
مهره احمد ماجد الغرير - الق�شي�س الثانية ديرة   هاتف :       فاك�س :     

  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر 
هذا الإعالن

دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : علياء ابراهيم لتدقيق احل�سابات  
العنوان : مكتب رقم M110 - ملك ال�شيخة مهره احمد ماجد الغرير - الق�شي�س 
الثانية ديرة   هاتف :       فاك�س :        مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  كراون تاير تريدجن 
- �س ذ م م    وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/4/9  واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/4/9 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : علياء ابراهيم لتدقيق احل�سابات  
العنوان : مكتب رقم M110 - ملك ال�شيخة مهره احمد ماجد الغرير - الق�شي�س 
الثانية ديرة   هاتف :       فاك�س :        مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
توب هيلث لتجارة  اأع��اله لت�شفية   املذكور  امل�شفي  باأنه قد مت تعيني  بدبي 
بتاريخ   دب���ي  ق����رار حم��اك��م  وذل����ك مب��وج��ب  م م    ذ  �ــس   - الطبية  املــعــدات 
2018/2/21  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/2/21  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : قا�سي مهتاب لتجارة الزياء - �س ذ م م 
عبداهلل  ح�شن  م��ل��ك   102 رق���م  مكتب   : ال��ع��ن��وان   688059  : ال��رخ�����ش��ة  رق���م 
عبدالر�شول - بردبي ال�شوق الكبري ال�شكل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة 
رقم القيد بال�شجل التجاري : 114814 تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
مبوجب  وذلك  اعاله  ال��واردة  بال�شركة  اخلا�س  الرتخي�س  الغاء  بانهاب�شدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�شادية بدبي من خالل الريد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�شتندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2018/5257 عمايل جزئي 
اىل املدعي عليه /1 - اخلياط حاجي احمد - �س ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/
برياجي  ك��وم��ار  جويانتو   / امل��دع��ي  ان  مب��ا   ، ب��رياج��ي  �شوتانغ�شو  ب��رياج��ي  ك��وم��ار  جويانتو 
�شوتانغ�شو برياجي  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املنعقدة بتاريخ 2018/7/11 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة ومبثابة احل�شوري وقبل 
الف�شل يف املو�شوع باإحالة الدعوى اىل التحقيق لكي يثبت املدعي بكافة طرق الثبات مبا فيها 
البينة وقرائن الحوال انه حتمل م�شروفات الإقامة وقيمة ما حتمله وانه عمل �شاعات عمل 
ا�شافية بتكليف من املدعي عليها وعدد �شاعات العمل الإ�شافية التي عملها و�شرحت للمدعي 
القا�شي  ال�شاعة 10 �شباحا مبكتب  للتحقيق جل�شة 2018/8/5  الطرق وحددت  بالنفي بذات 
217 على ان ينتهي يف ذات اجلل�شة وعلى اخل�شوم اح�شار �شهودهم لهذه اجلل�شة وابقت الف�شل 

يف امل�شروفات وعلى املدعي اإعالن املدعي عليها باحلكم التمهيدي بالن�شر. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/3 جتاري جزئي                                                

ايه بي انترييرز - �س ذ م م  جمهول حمل القامة نعلنكم  ام  اىل املحكوم عليه/1- 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/2/21 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/ م�شعود احمد للجب�س - ذ م م - بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
مائتي و�شتة واربعني الف وثالثمائة وواحد وخم�شني درهم وخم�شني فل�شا والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ �شريورة هذا احلكم نهائيا وحتى متام ال�شداد والزمتها 
بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  
اليوم  م��ن  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما 
التايل لن�شر هذا العالن �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 12421 بتاريخ 2018/9/8   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1243  جتاري كلي              

اىل املدعي عليه / 1- �شركة الهدى للمقاولت - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
عبدالوهاب  علي  عبداهلل   / م وميثله  م  ذ   - الملنيوم  ل�شناعة  ال�شامل  �شركة  املدعي/ 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم  عبداهلل ال�شويدي  قد 
و  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   6224174.20( وق��دره  مببلغ  والت�شامن  بالت�شامن 
ال�شداد  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  % من   9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  اتعاب 
بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س  املوافق 2018/9/24  الثنني  يوم  لها جل�شة  التام. وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.22
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2396  جتاري جزئي              

وميثلها   - وال�شحن  وال�شياحة  لل�شفر  كال�شيك  عليه/1-موؤ�ش�شة  امل��دع��ي  اىل 
ان  الق��ام��ة مب��ا  ال�����ش��وي��دي  جم��ه��ول حم��ل  عبيد  مالكها/ حممد �شقر حممد 
اأحمد كمال عبداملنعم علي وميثله / حممد احمد حممد عبداهلل   قد  املدعي/ 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )63000 
ا�شتحقاق  تاريخ  12% من  والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
ال�شيك 2017/6/17 وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  
2018/9/12  ال�شاعة 8.30 �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 بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 
 يف  الدعوى 2018/1266  جتاري كلي 

ملالكها/ حممد  العقاري موؤ�ش�شة فردية  الرهن  املدعي عليه/ 1-يف اي ب ل�شت�شارات  اىل 
املن�شاأت  جتهيز  لتعهدات  3-اي��ل��ب��ورا  من�شى  احمد  ابراهيم  2-ت��ام��ر  على  حممود  حممد 
العامة - �س ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ ال�شركة الوطنية ل�شناعة معدات 
اأق��ام عليك  �شامر علي حناوي - قد  م ح وميثلها قانونا مديرها/  مكافحة احلريق - �س 
فيما  والتكافل  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
بينهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )1.691.201.35 درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  بال�شافة  ال�شداد  مت��ام  وحتى  ال�شتالم  تاريخ  من   %12
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق  2018/9/30 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 بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 
 يف  الدعوى 2018/2585  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه /1-امانديب �شينغ  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ م�شرف 
الهالل - �س م ع مكتب اإدارة - فرع برج البحر وميثله / عبدالعزيز خمي�س علي 
فرج ال�شام�شي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
وحتى  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   263.066.76( وقدره  مببلغ 
ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق  2018/10/9 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1606  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- خليل ابراهيم ال�شيد ع�شفور جمهول حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  ان املدعي/ فيرتا لال�شتثمارات - �س ذ م م قد 
والر�شوم  دره����م(   478.566.78( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد 
التام.   وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق  2018/9/9 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر

 يف الطعن 2018/493 طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/ بنك دبي ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة وميثله / عبا�س 
اأحمد  عبداهلل  �شده/1-  املطعون  باعالن   - احل��واي  نا�شر  علي  نا�شر 

�شالح البلو�شي - جمهول حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/7638  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- كني وي�شت اوي   جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي/
توفيق عبداملوىل توفيق ابو العطا   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )13828 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
وحددت    )MB183624331AE( ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف   والر�شوم 
بالقاعة  �شباحا    8.30 ال�شاعة    2018/10/2 املوافق  الثالثاء   يوم  لها جل�شة 
Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/6682  عمايل جزئي             

م  جم��ه��ول حمل  م  ذ  ���س   - امل��ب��اين  ل�شيانة  ليموندا   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ام��ري ح�شني ن��ور ال��ع��ل��م   ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
وتذكرة  دره���م(   23707( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
امل��ح��ام��اة. ورقم  وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( 
الثالثاء   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB182362101AE(ال�شكوى
املوافق 2018/9/18  ال�شاعة 8.30 �س  بالقاعة Ch1.A.5  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 بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/8453  عمايل جزئي             

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1- ب��ارج��ي��ل ل��ت��ج��ارة الب��ن��ي��ة اجل���اه���زة  جم��ه��ول حمل 
اأق���ام عليك الدعوى  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / واج��د �شاه مق�شود ���ش��اه   ق��د 
وتذكرة  دره���م(   7043( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة رقم 
ال�شكوى)MB184373473AE( وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    Ch1.A.2 ب��ال��ق��اع��ة  ����س    8.30 ال�����ش��اع��ة    2018/9/16
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�شارقة-وام:

اأك�����دت ق���ي���ادات ن�����ش��ائ��ي��ة يف اإم�����ارة 
ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة  اأن  ال�شارقة 
�شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
تنمية  على  ترتكز  ال�شارقة  حاكم 
ال��ب�����ش��ري وت��ع��زي��ز عالقة  ال��ع��ق��ل 
ومتكني  وال��ث��ق��اف��ة  بالكتاب  ال��ف��رد 
ع���ادة ال���ق���راءة ب��ني اأف����راد املجتمع 
الإماراتي وبناء جيل قارئ ومثقف 
ال�شارقة  اإم���ارة  اهتمام  يعك�س  مبا 
ودول�����ة الإم��������ارات ب��ال���ش��ت��ث��م��ار يف 

البناء املعريف لالإن�شان.
لعدد من  ذل��ك يف ت�شريحات  ج��اء 
ال�شارقة  يف  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  ال���ق���ي���ادات 
الأمية  العاملي ملحو  اليوم  مبنا�شبة 
الذي ي�شادف الثامن من �شبتمر 

من كل عام.
وقالت نورا بن هدية مدير “ثقافة 
بال حدود” اإن التعليم هو الأ�شا�س 
ال����ذي ت��ن��ب��ن��ي ع��ل��ي��ه ن��ه�����ش��ة الأمم 
ي��اأت��ي م��ن الثقافة  ال���ذي  وال��ت��ع��ل��م 
واملطالعة لالأدب وال�شعر والتعرف 
على جتارب ال�شعوب ل يقل اأهمية 
عن التعليم النظامي فاليوم لدينا 
اأنواع كثرية من الأمية منها الأمية 
والوظيفية  وال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
دولة  اأن  اإىل  ..م�������ش���رية  وغ���ريه���ا 
الإم�������ارات جن��ح��ت وب��ف�����ش��ل روؤي����ة 
ق��ي��ادت��ه��ا احل��ك��ي��م��ة ال���ت���ي ت����رى يف 
التنموية  العملية  حم��ور  الإن�شان 
يف اأن توؤ�ش�س ملجتمع متعلم ومثقف 
ينعم كل فرد فيه بفر�س مت�شاوية 
يف  واخل���رات  باملعارف  لال�شتزادة 

�شتى املجالت.
تندرج  التي  امل��ب��ادرات  ان  واأ�شافت 

حتت مظلة ثقافة بال ح��دود وهي 
تعتر  ال��ت��ي  بيت”  ل��ك��ل  “مكتبة 
اأطلقتها  ال��ت��ي  امل�����ش��اري��ع  اأه���م  اأح���د 
األفاً   42 ت�شليم  املبادرة جنحت يف 
و366 مكتبة لالأ�شر الإماراتية يف 
و218  مليون   2 �شمت  ال�شارقة 
يعد  اإجن����از  ك��ت��اب يف  و300  األ���ف���اً 

الأول من نوعه عاملياً.
“املكتبة  م����ب����ادرة  اأن  واأو����ش���ح���ت 
املتنقلة” تهدف اإىل ت�شهيل و�شول 
الكتاب ملن تعذر عليه يف �شكل مكتبة 
اإبداعية  بطريقة  م�شممة  متنقلة 
الثقافة”  “عربة  ت�شميم  مت  فيما 
متنقلة  ع���رب���ة  ع����ن  ع����ب����ارة  وه�����ي 
الثقافة  وت��ع��زي��ز  ال��ك��ت��ب  ل��ت��وف��ري 
للمر�شى يف امل�شت�شفيات احلكومية 
الإلكرتونية”  “املكتبة  عن  ف�شال 

ومكتبة “الأحياء ال�شكنية«.
عنوان  “األف  م���ب���ادرة  اأن  وذك����رت 
العام  يف  انطلقت  ال��ت��ي  وعنوان” 
الإن���ت���اج  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف   2016
الإمارات  دول��ة  والفكري يف  املعريف 
خالل  مرحلتها  يف  متكنت  وال��ت��ي 
من  و2017   2016 ع����ام����ي 
باللغة  ع���ن���وان   1001 اإ�����ش����دار 

�شتى  يف  اأوىل  ط���ب���ع���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
جم����الت امل��ع��رف��ة مب��ي��زان��ي��ة بلغت 
يتم  دره��م  ماليني  خم�شة  قيمتها 
حالياً تنفيذ مرحلتها الثانية التي 
الكتب  ت�شتهدف طباعة نف�س عدد 
الذي مت اإجنازه يف املرحلة الأوىل.

وقالت بدرية اآل علي مدير مبادرة 
ال���ق���راءة  ع��ل��ى  ال����ق����درة  اإن  ل��غ��ت��ي 
وال��ك��ت��اب��ة ح��ق اأ���ش��ا���ش��ي م��ن حقوق 
الأف��راد وهو اأمر �شروري يف تاآلف 
امل��ج��ت��م��ع��ات وت��ث��ق��ي��ف ال��ن��ا���س حول 
الرخاء  م�����ش��ت��وي��ات  ورف����ع  امل��ا���ش��ي 
..منوهة باأن التعليم يغري جمرى 
املعرفة  جمتمعات  وي��ب��ن��ي  احل��ي��اة 
موروثاتنا  ح���م���اي���ة  يف  وي�������ش���ه���م 

وي�شجع على الإبداع.
ب����دوره����ا ق���ال���ت م�����رمي احل���م���ادي 
انه  الكبري  القلب  موؤ�ش�شة  م��دي��ر 
احلادي  القرن  اأن  من  الرغم  على 
والع�شرين قدم للدول واملجتمعات 
ال��ك��ث��ري م��ن ال��ف��ر���س ال��ت��ي ارتقت 
ب���امل�������ش���ت���وى ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ل����الأف����راد 
ب�شكل  الأم�����ي�����ة  ن�������ش���ب  وق���ل�������ش���ت 
الداعمة  امل��ب��ادرات  بفعل  ملحوظ 
اأن العديد من  اإل  حلقوق الإن�شان 

ال��ت��ي تتعر�س  ال��ق��اه��رة  ال���ظ���روف 
واملجتمعات  ال���ب���ل���دان  ب��ع�����س  ل��ه��ا 
الطبيعية  وال���ك���وارث  ال��ف��ق��ر  م��ث��ل 
وانعدام الأمن وال�شتقرار �شاهمت 
وحرمان  الأم���ي���ة  ق�شية  ع���ودة  يف 
الطبيعي  حقها  م��ن  كاملة  اأج��ي��ال 
يف التعليم. ونبهت اإىل اأن احلرمان 
ال�شرر  ي���ل���ح���ق  ل  ال��ت��ع��ل��ي��م  م����ن 
بالأ�شخا�س فقط بل ويكبد العامل 
خ�شائر كبرية حتتاج �شنوات طويلة 
اأن موؤ�ش�شة  لتعوي�شها ..لفتة اإىل 
قرينة  وبتوجيهات  الكبري  القلب 
ال�شارقة  ح���اك���م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو 
القلب  موؤ�ش�شة  رئي�شة  القا�شمي 
الكبري واملنا�شرة البارزة لالأطفال 
ال�شامية  املفو�شية  الالجئني لدى 
الالجئني  ل�شوؤون  املتحدة  ل��الأمم 
الدعم  ت��وف��ري  يف  بامل�شاهمة  تهتم 
ل��ه��ذا اجل��ي��ل م��ن امل��ح��ت��اج��ني حتى 
التعليم  على  احل�شول  من  يتمكن 
ي�شاهم يف  املنا�شبني مبا  والتثقيف 
الألفية  اأه����داف  اأه���م  اأح���د  حتقيق 
الأمم  اأقرتها منظمة  التي  الثالثة 

املتحدة.

•• العني - وام:

اأك����د م��ع��ايل ال���ل���واء حم��م��د خلفان 
ل�شرطة  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د  ال��رم��ي��ث��ي 
ال��ع��ام��ة تعمل  ال��ق��ي��ادة  اأن  اأب��وظ��ب��ي 
منظمة  م���ن���ه���ج���ي���ة  خ���ط���ط  وف������ق 
اأف�شل اجلهات  ودقيقة لت�شبح من 
مكافحة  يف  ع����امل����ي����ا  ال�������ش���رط���ي���ة 
بتطبيق  منها  وال��وق��اي��ة  اجل��رمي��ة 
املمار�شات  واأف�شل  ال�شرتاتيجيات 

العملية املتطورة.
زيارته  خ���الل   - ال��رم��ي��ث��ي  واأ����ش���ار 
العني  م��ن��ط��ق��ة  ����ش���رط���ة  م���دي���ري���ة 
احلكيمة  ال���ق���ي���ادة  ح���ر����س  اىل   -
يف  للعمل  بيئة  اأف�����ش��ل  ت��وف��ري  على 
ال�شرطية  ال��ع��م��ل  م��واق��ع  خم��ت��ل��ف 
العاملني  قدرات  وتطوير  والأمنية 
املتميزة  اخل���دم���ات  ل��ت��ق��دمي  ف��ي��ه��ا 
والتميز  اجل��ودة  ون�شر  للمراجعني 
امل���وؤ����ش�������ش���ي ..وح�������ث ع���ل���ى ����ش���رورة 
ت��ط��ب��ي��ق م��ن��ه��ج��ي��ة ال���ت���وا����ش���ل مع 
اآرائهم  ع��ل��ى  وال���ت���ع���ّرف  اجل��م��ه��ور 
وم��ق��رتح��ات��ه��م وم����دى ال��ر���ش��ا عن 
العالقة  وتعزيز  املقدمة  اخلدمات 
مع ال�شركاء يف مناطق الخت�شا�س 
القيادة  واأه������داف  ل���روؤي���ة  حت��ق��ي��ق��اً 
وخالل  اأب��وظ��ب��ي.  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
ال��زي��ارة اط��ل��ع م��ع��ايل ال��ق��ائ��د العام 
اأهم اخلطط  اأبوظبي على  ل�شرطة 
وامل����ب����ادرات ال��ت��ط��وي��ري��ة والآل���ي���ات 
مديرية  تنفذها  ال��ت��ي  الت�شغيلية 
لتعزيز  ال����ع����ني  م��ن��ط��ق��ة  ����ش���رط���ة 
م�شرية الأم��ن والأم��ان وفق اأف�شل 
..وا�شتمع  املتقدمة عامليا  املمار�شات 
اجن�������ازات  اأب��������رز  ح������ول  �����ش����رح  اإىل 
امل��دي��ري��ة خ��الل ال��ع��ام اجل���اري وما 

مت حتقيقه واأهم امل�شاريع واملبادرات 
التطويرية. كما تفقد معاليه عددا 
العني  �شرطة  م��دي��ري��ة  اأق�����ش��ام  م��ن 
والتحكم  ال��ق��ي��ادة  م��رك��ز  يف  ممثلة 
العمليات  العمليات يف قطاع  ب��اإدارة 
املركزية وخمتر البتكار باملديرية 

ون����ادي ���ش��ب��اط ال�����ش��رط��ة يف العني 
والعالقات  امل��را���ش��م  لإدارة  ال��ت��اب��ع 
ال��ع��ام��ة. واأك����د ال��ل��واء ال��رم��ي��ث��ي يف 
الإ�شراف  اأهمية  على  زيارته  نهاية 
واملتابعة امليدانية املبا�شرة وامل�شتمرة 
م�شتويات  اأع��ل��ى  ودوره���ا يف حتقيق 

اأن  اإىل  م�����ش��ريا   .. الأم���ن���ي  الأداء 
اأبوظبي  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
ا�شتطاعت  منت�شبيها  كفاءة  بف�شل 
يف  اجل���ودة  م�شتويات  اأع��ل��ى  حتقيق 
املتميزة  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  العمل 

للجمهور.

•• اأو�شلو -وام:

الرميثي  لبى �شعادة عبداهلل خلفان مطر �شعيد 
الول  اأم�س  الرنويج  مملكة  ل��دى  الدولة  �شفري 
دعوة امللك هارالد اخلام�س ملك مملكة الرنويج 
بح�شور  اأو�شلو  يف  امللكي  بالق�شر  ال��غ��داء  مل��اأدب��ة 
امللكة �شونيا وعدد من ال�شفراء املعتمدين حديثاً 
وكوريا  املتحدة  اململكة  �شفراء  �شم  اململكة  لدى 

اجلنوبية واأملانيا والهند .

دعوة  ت��ت��م  ح��ي��ث  ملكيا  تقليدا  ال��دع��وة  وت��ع��ت��ر 
ال�شفراء اجلدد للقاء ملك الرنويج.

ون��ق��ل م��ل��ك ال���رنوي���ج ه���ارال���د اخل��ام�����س �شادق 
حتياته اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
متمنيا  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
دولة  ول�شعب  وال�شعادة  ال�شحة  موفور  ل�شموه 

الإمارات املزيد من التطور والزدهار.
واأك����د ���ش��ع��ادة ال�����ش��ف��ري ال��رم��ي��ث��ي احل��ر���س على 
العالقات  وت��ع��زي��ز  ال�����ش��داق��ة  اأوا�����ش����ر  ت��وط��ي��د 

الثنائية بني البلدين واأعرب عن التزامه بالعمل 
من موقعه على خدمة م�شلحة البلدين امل�شرتكة 
وتو�شيع اآفاق التعاون يف جميع املجالت ما يعك�س 
طموحات وتوجهات القيادة العليا لدى البلدين 
وما يخدم الأهداف وامل�شالح امل�شرتكة لل�شعبني 
متنياته  عن  ال��رنوي��ج  ملك  واأع���رب  ال�شديقني. 
يف  ي�شهم  مب��ا  مهامه  اأداء  يف  بالتوفيق  لل�شفري 
البلدين  بني  الثنائية  العالقات  وتنمية  توطيد 

اإىل ال�شراكة ال�شرتاتيجية.

•• دبي-الفجر:

العام  ال��ق��ائ��د  امل���ري،  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  ���ش��ع��ادة  م��ن  بتوجيهات 
خمتلف  مع  والتوا�شل  املجتمع  اإ�شعاد  على  العمل  يف  دب��ي،  ل�شرطة 
م��ب��ادرة فريدة  دب���ي تنظيم  ���ش��رط��ة  ع��ل��م��اء  ي��وا���ش��ل جمل�س  ف��ئ��ات��ه، 
األ��غ��از اجلرائم  اأف���راد املجتمع يف ح��ل  اإ���ش��راك  اإىل  م��ن نوعها تهدف 

با�شتخدام اأ�شاليب علمية وترفيهية وتوعوية.
علماء  جمل�س  رئي�س  الغافري،  حمدان  را�شد  الدكتور  الرائد  واأك��د 
التفاعلي«،  »لعبة م�شرح اجلرمية  املبادرة عبارة عن  اأن  دبي،  �شرطة 
دبي لإ�شراك  اإم��ارة  الت�شوق يف  املجل�س يف مراكز  لعبة ينظمها  وهي 

الزائرين وخا�شة فئة ال�شباب يف حل األغاز اجلرائم.
وبني اأن »لعبة م�شرح اجلرمية التفاعلي« هي عبارة عن طرح جرمية 
اأمام امل�شاركني وعليهم وفقاً لالأدلة العلمية املناف�شة فيما بينهم حلل 

اإىل  لالأدلة، م�شرياً  اإىل  ا�شتناداً  على هوية منفذها  والتعرف  لغزها 
اأ�شلوب اللعبة يعتمد ب�شكل كبري على التفكري الحرتايف وقيا�س  اأن 

مدى قدرة ال�شخ�س على ربط الأدلة وطرح ال�شتنتاجات.
وبني اأن املجل�س بداأ بتنفيذ مبادرة »لعبة م�شرح اجلرمية التفاعلي«، 
�شيتي،  ف�شتيفال  يف  والن  م��ول  ودب��ي  �شنرت  �شيتي  م��ردف  مركز  يف 
و�شيقوم بتنفيذها يف العديد من املركز التجارية خالل الفرتة املقبلة، 
و�شيعلن عن مكان تنفيذها من خالل �شفحة �شرطة دبي على مواقع 
التوا�شل الجتماعي لتمكني الراغبني يف امل�شاركة من احل�شور اإىل 

املن�شة التي �شتوفرها �شرطة دبي يف املكان.
التفاعلي« ت�شتهدف  اأن »لعبة م�شرح اجلرمية  الغافري  الرائد  واأكد 
العمل  جم���الت  يف  تثقيفهم  ب��ه��دف  ال�شباب  جيل  وخا�شة  املجتمع 
الأم��ن والأمان  ال�شرطة يف حفظ  ب��اأدوار رج��ال  ال�شرطي وتعريفهم 
اجلرائم،  األ��غ��از  حل  يف  ت�شتخدمها  التي  العلمية  وامل��ج��الت  للنا�س، 

ال��ع��ل��وم يف  اأن����واع  ا���ش��ت��خ��دام خمتلف  واأه��م��ي��ة التفكري الح����رتايف يف 
حتقيق الأمن والأمان.

واأ�شار اإىل اأن مبادرة »لعبة م�شرح اجلرمية التفاعلي« ياأتي تنظميها 
يف اإطار دور جمل�س علماء �شرطة دبي يف اإر�شاد اأفراد املجتمع، وخا�شة 
يف  تكون  اأن  ميكن  التي  العلمية  التخ�ش�شات  خمتلف  اإىل  الطلبة، 
جمال عملهم امل�شتقبلي يف خدمة الوطن، م�شرياً اإىل اأن املبادرة حتقق 
املجتمع  اإ�شعاد  دبي يف  ل�شرطة  العامة  للقيادة  ال�شرتاتيجي  الهدف 

والتوا�شل مع خمتلف فئاته.
على  �شيح�شلون  الأل��غ��از  ح��ل  يف  امل�شاركني  الفائزين  اأن  اإىل  ولفت 
العامة لالأدلة  الإدارة  اإىل مبنى  اإىل جانب تنظيم زيارة لهم  جوائز 
التخ�ش�شات  على  لالطالع  دبي  �شرطة  يف  اجلرمية  وعلم  اجلنائية 
الق�شائية  للجهات  امل��ادي��ة  الأدل���ة  توفري  يف  ت�شتخدم  التي  العلمية 

لتحقيق العدالة.

•• دبي-الفجر: 

العام  ال��ق��ائ��د  امل����ري،  خليفة  اهلل  ع��ب��د  ال��ل��واء  م��ن  بتوجيهات 
اأحمد  حممد  الدكتور  الأ�شتاذ  اللواء  ومتابعة  دبي،  ل�شرطة 
بن فهد، م�شاعد القائد العام ل�شوؤون الأكادميية والتدريب، 
عملهم  للتطوع  دب��ي  �شرطة  من�شة  م��ن  متطوعون  وا���ش��ل 
اإقامتها  ع��ن  دب��ي  �شرطة  اأعلنت  التي  حماية”  “مدر�شة  يف 
لأبناء العاملني يف منطقة ديرة، وذلك مب�شاركتهم العمال يف 
ا�شتعدادا  بال�شكل الالئق  واإعدادها  املدر�شة وتنظيفها  تهيئة 

ل�شتقبال الطلبة والهيئة التدري�شية فيها غدا الأحد.
وقال املالزم اأول املهند�س خليفة الروم، مدير من�شة التطوع، 
اإن املدر�شة التي ي�شارك املتطوعون فيها هي اإحدى “مدار�س 

حماية” التي اأعلنت �شرطة دبي موؤخرا عن افتتاحها لتعليم 
اأبناء العاملني من الع�شكريني واملدنيني �شمن فئات وظيفية 
حمددة، وب�شورة جمانية للمرحلتني البتدائية والإعدادية، 
وهيئة  والتعليم  الرتبية  وزارة  م��ن  مبا�شر  اإ���ش��راف  وحت��ت 

املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي.
يف  ي�شاركون  املتطوعني  اأن  ال���روم  خليفة  اأول  امل���الزم  وب��نّي 
اأمور  اأولياء  من  وهم  والرتتيب،  والتنظيف  التنظيم  اأعمال 
املدر�شة  يف  التطوعية  اأعمالهم  با�شروا  وق��د  ذاتهم،  الطلبة 
لالأثاث  وتنظيم  والف�شول،  واملالعب  لل�شاحات  تنظيف  من 
وذلك  وخالفه،  الأ�شجار  وزراع��ة  النوافذ  وزج��اج  وامللحقات 
اأ���ش��ب��وع ك��ام��ل م���ن 9 ���ش��ب��اح��ا وح��ت��ى 9 م�شاء،  ع��ل��ى م����دار 
بهدف  تطوعي،  عمل  �شاعة   80 م��ن  اأك��رث  بذلك  حمققني 

الطلبة  ل�شتقبال  وامل�شرف  الالئق  باملظهر  املدر�شة  اإع���داد 
من طالب وطالبات، والهيئة التدري�شية والكادر الإداري غدا 

الأحد.
واأطلقتها  �شبق  ال��ت��ي  للتطوع  دب��ي  �شرطة  من�شة  اأن  واأك���د 
�شرطة دبي عززت وماتزال مفهوم امل�شوؤولية املجتمعية لدى 
املجتمعية  البيئة  يف  يعززونها  ب��دوره��م  وال��ذي��ن  امل��وظ��ف��ني، 
املحيطة لكل واحد منهم، كما اأنها تتيح لهم اإمكانية الطالع 
على كافة املبادرات والفعاليات واملنا�شبات، واختيار ما ي�شاوؤون 
مهاراتهم  مع  يتنا�شب  وم��ا  لأوقاتهم  وفقا  والعمل  للتطوع 
يف  التطوع  ثقافة  تر�شيخ  يف  ن�شاهم  وب��ذل��ك  واإمكانياتهم، 
املجتمع الإماراتي، م�شيفا اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 

اليوم غدت عنوانا للكرم والعطاء وفعل اخلري.

•• ابوظبي-وام:

ا���ش��ت��ف��اد ع����دد م���ن ال��ط��ي��اري��ن وامل�����ش��ع��ف��ني اجلويني 
واملالحني واملمر�شني يف اإدارة طريان �شرطة اأبوظبي 
يف قطاع العمليات املركزية، من دورة تدريبية اأ�شا�شية 
متخ�ش�شة يف “طب الطريان” بهدف درا�شة ظروف 
والإ����ش���ه���ام يف  ال���ط���ريان  للعاملني يف  امل��ه��ن��ي��ة  ال��ع��م��ل 
احل��ف��اظ ع��ل��ى �شحتهم ورف���ع ق��درات��ه��م ف�����ش��اًل عن 
تاأمني �شالمتهم للطريان من خالل اتخاذ الإجراءات 

الوقائية.

مدير  البلو�شي،  ح�شن  اإب��راه��ي��م  طيار  العميد  واأك���د 
كوادرها  تاأهيل  على  اأبوظبي  �شرطة  حر�س  الإدارة، 
العاملني يف قطاع الطريان باأف�شل الدورات التدريبية 
التخ�ش�شية التي تتيح �شقل مهاراتهم وقدراتهم وفق 
اأدائهم وتدريبهم على  العاملية وتطوير  املعايري  اأرقى 

اأحدث التقنيات العلمية احلديثة.
الوا�شع  اله��ت��م��ام  على  ال���دورة  يف  امل�شاركون  وت��ع��رف 
الطريان  ك���وارث  اأ�شباب  لدرا�شة  الطريان”  ب�”طب 
املتعلقة بالو�شع ال�شحي واأف�شل املمار�شات املتبعة يف 

خمتلف الظروف حفاظاً على حياتهم.

الأ�شا�شية  الطريان  طب  تدريب  مركز  مهمة  وتعتر 
هي اإعداد وتقدمي برنامج تدريبي يهدف اإىل م�شاعدة 
الطريان  بيئة  اإىل  للتعرف  املختلفة  اجلوية  الأطقم 
وكيفية التعامل معها وذلك لالإ�شهام يف رفع م�شتوى 
وقائية  تدابري  واتخاذ  العملياتية  واجلاهزية  اللياقة 
لها  يتعر�س  ق��د  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  املخاطر  ملواجهة 
التدريب يف  اأي فرد من الأطقم اجلوية، فيما ي�شهم 
ف�شيولوجيا الطريان برفع م�شتوى �شالمة الطريان 
وت��ق��ل��ي��ل اأث����ر ال��ع��ام��ل ال��ب�����ش��ري يف اأ���ش��ب��اب احل����وادث 

اجلوية.

دورة تخ�ش�شية لكوادر »طريان �شرطة اأبوظبي«

قيادات ن�شائية بال�شارقة : تعزيز الثقافة وعادة القراءة 
مرتكزات المارات يف اليوم العاملي ملحو الأمية 2018 

�شفري الدولة يلبي دعوة ملك الرنويج ملاأدبة الغداء

�شرطة دبي ُت�شرك اأفراد املجتمع يف حل األغاز اجلرائم يف ف�شتيفال �شيتي

اأولياء الأمور ين�سمون اإىل من�سة التطوع

موظفو �شرطة دبي ي�شاركون يف تهيئة “مدر�شة حماية” ا�شتعدادًا ل�شتقبال الطلبة

الرميثي : �شرطة اأبوظبي تعمل وفق خطط منهجية دقيقة لت�شبح الأف�شل عامليًا
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عربي ودويل
اأنقرة ت�شع خطة لإجالء املقاتلني من اإدلب 

•• اأنقرة-اأ ف ب:
خطة  و�شعت  اأن��ق��رة  اأن  تركية  حكومية  �شحيفة  ذك��رت 
لتقدمي خروج اآمن لف�شائل م�شلحة من حمافظة اإدلب 
ال�شورية يف م�شعى لتفادي حمام دم قد ينجم عن هجوم 

كبري للقوات احلكومة ال�شورية. 
فيما يلتقي روؤ�شاء رو�شيا وتركيا واإيران يف طهران �شعياً 
�شنوات،   7 الدائر منذ  ال�شوري  للنزاع  اإىل حل  للتو�شل 
النظام  رئي�س  قوات  حماولة  اإزاء  )القلقة  اأنقرة  و�شعت 
ب�شار الأ�شد ا�شتعادة اإدلب اآخر معاقل الف�شائل امل�شلحة( 
خطة لتفادي هجوم، بح�شب �شحيفة “�شباح” الرتكية.

وتق�شي اخلطة باأن يقوم 12 ف�شياًل م�شلحاً )منها هيئة 
حترير ال�شام يف اإدلب( بت�شليم اأ�شلحتهم ويتم اإجالوؤهم 
عن  تك�شف  مل  ال��ت��ي  ال�شحيفة  بح�شب  امل��ح��اف��ظ��ة،  م��ن 
منطقة  اإىل  للف�شائل  اآم��ن  خ��روج  و�شيقدم  م�شادرها. 
ي�شلموا  اأن  �شرط  املعتدلة،  املعار�شة  اإ�شراف  عازلة حتت 
ا�شلحتهم لتحالف ف�شفا�س من ف�شائل معار�شة تدعمه 
اأنقرة، بح�شب ال�شحيفة. وقالت ال�شحيفة “اإنه �شُي�شمح 
للمقاتلني الأجانب يف املجموعة بالعودة اإىل بلدانهم اإذا 
ال�شالح  اإلقاء  ترف�س  التي  الف�شائل  لكن  ذلك”،  اأرادوا 
والإجالء �شيتم ا�شتهدافها يف عمليات مكافحة الإرهاب. 
مدعومة  ف�شائل  عليها  ت�شيطر  اأخ��رى  مناطق  يف  وكما 

اأنقرة، �شتقوم تركيا يف وقت لحق بتدريب مقاتلني  من 
ل�شمان اأمن اإدلب.

الع�شكرية  حميميم  قاعدة  اأم��ن  اأي�شاً  اخلطة  وت�شمن 
الرو�شية يف حمافظة الالذقية وكذلك ثروات املعادن يف 

املنطقة، وفقاً لل�شحيفة.
وتركيا التي �شنفت جبهة الن�شرة وتنظيم القاعدة على 
قائمة الإرهاب، اأ�شافت هيئة حترير ال�شام على القائمة 

ال�شهر املا�شي.
اإدلب بتدفق  اأن يت�شبب هجوم كبري على  اأنقرة  وتخ�شى 
لالجئني عر حدودها، وحذرت من اأن حاًل ع�شكرياً من 

�شاأنه فقط اأن ي�شبب “كارثة«.

 �شو، بعنوان “مو�شكو، الكرملني، 
“اأن�شنه”  اإىل  وي��ه��دف  بوتني”، 
�شورة الزعيم من خالل �شهادات 
���ش��اع��ة متجيد  امل��ق��رب��ني م���ن���ه.. 
اليومية  ال��ت��ق��اري��ر  اإىل  تن�شاف 

للتلفزيون الرو�شي عن ن�شاطه.
بوتني  �شعبية  انهيار  ال�شبب؟     
لإعالن  التايل  اليوم  يف  امل�شجلة 
ال��ت��ق��اع��د. انحدار  اإ���ش��الح ن��ظ��ام 
كاٍف،  ب�شكل  مزعًجا  اأم��ًرا  ُيعتر 
الرئا�شية،  الإدارة  ج���ان���ب  م���ن 
بعهد  ج����دي����رة  دع����اي����ة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
بريجنيف. “اإنه ل يحب الأطفال 

فح�شب، 
ب�����ش��ك��ل عام”،  ب���ل ي��ح��ب ال��ن��ا���س 
يقول دميرتي بي�شكوف، املتحدث 
با�شمه، الذي بلغ مديحه الذروة 
اإج��ازة لزعيمه  باآخر  ذّك��ر  عندما 
الطبيعة  “هناك،  �شيبرييا:  يف 
كل  ويف  دب����ب����ة،  وه����ن����اك  ب����ري����ة، 
راأى دب بوتني فانه  اإذا  الح��وال 

لدعم  ال����رن����ام����ج  م����ن  الأك��������ر 
اإ�شالح  ح����ول  ال��رئ��ي�����س  م���وق���ف 
عنه  اأع��ل��ن  ال��ذي  التقاعد،  نظام 
يف يونيو. ودفع امل�شروع بع�شرات 

الآلف من النا�س لالحتجاج.
امل��ا���ش��ي، اقرتح  الأ���ش��ب��وع     ويف 
ب����وت����ني زي��������ادة �شن  ف����الدمي����ري 
التقاعد للن�شاء من �شن 55 اإىل 
الن�س  يف   63 )مقابل  �شنة   60
�شن  ال��زي��ادة يف  وظلت  الأ�شلي(، 
عاما،   65 عند  للرجال  التقاعد 

مقارنة ب� 60 �شنة اليوم.
  وع����ل����ى ال����رغ����م م����ن ت����ن����ازلت 
من  الآلف  خ�����رج  ال���ك���رم���ل���ني، 
ال���رو����س الح���د م���رة اأخ����رى اإىل 

ال�شوارع �شد م�شروع الإ�شالح. 
   ك��ي��ف ���ش��ي��ك��ون رد ف��ع��ل ال����راأي 
املبكر  من  الرنامج؟  على  العام 
ج���دا احل�����ش��م.. ف��ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
زعيمهم،  ���ش��ع��ب��ي��ة  ان���خ���ف���ا����س 
الهتمام  ال�شلطات  على  �شيكون 

برقم اآخر.
يج�شد  ا���ش��ت��ط��الع  ك�شف  ف��ق��د     
املتزايد  الي���ج���اب���ي  الإح�������ش���ا����س 
لدى الرو�س جتاه الغرب، ف� 68 
مع  تقارباً  يريدون  منهم  باملائة 
الأوروبية،  والعوا�شم  وا�شنطن 
امل�شتجوبني  م���ن  ب���امل���ائ���ة  و42 
ل���دي���ه���م �����ش����ورة اإي���ج���اب���ي���ة عن 
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة م��ق��اب��ل 20 
موقف  امل��ا���ش��ي..  مايو  يف  باملائة 
احلربية  الإمي����اءات  م��ن  غا�شب 

ملو�شكو.
عن لوبوان

عمل بوتني، يقول يعّر معاونوه 
اأفهم  ل  “اأنا  ان��ده��ا���ش��ه��م:  ع���ن 
ك��ي��ف ي��ف��ع��ل ل��ت��ح��ّم��ل م��ث��ل هذا 

يقول اأحدهم. املاراثون”، 
ت��خ�����ش��ي�����س اجل���زء  ل��ق��د مت       

�شيت�شرف ب�شكل �شحيح«.
   ق��ائ��د الورك�����ش��رتا: فالدميري 
�����ش����ول����وف����ي����وف، م����ق����دم ب���رام���ج 
يرتدي  م�������ش���ه���ور،  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
وذليل  جم��ام��ل  ���ش��وداء،  مالب�س 

اجلبل م��ع وزي��ر دف��اع��ه �شريغي 
�شويغو.

ع��ل��ى عك�س  ي����ت����اأوه  ب���وت���ني ل     
ال��ذي ل يخفي  �شريكه يف امل�شي، 
اآلمه وتعبه. اما بالن�شبة لإيقاع 

امام الأقوياء، لكنه دائًما عدواين 
الذين  امل��ع��ار���ش��ني  م���ع  و���ش��ر���س 
اأح���ي���اًن���ا خ����الل حملة  ي��دع��وه��م 
متاأخرة  ���ش��اع��ة  يف  الن��ت��خ��اب��ات، 
الليل. يف برناجمه اجلديد،  من 

يف  مبا  حمرجة،  ا�شئلة  توجد  ل 
التقاعد.  ���ش��ن  رف����ع  ح����ول  ذل����ك 
اخلطوة؟  ه��ذه  مثل  اتخذ  “ملاذا 
ح�شا  مي��ل��ك  “لأنه  ب���ج���راأة  ق���ال 
ب���امل�������ش���وؤول���ي���ة جت������اه الأج�����ي�����ال 

القادمة،” يجيب حماوره.

اإيقاع مده�س
م����ن �شور  دف������ق  ت���ب���ق���ى؟  م����ا     
الوتوغراف  ي��وّق��ع  وه���و  ب��وت��ني 
�شوؤال  على  يجيب  اأو  ل��الأط��ف��ال، 

لأحدهم: “ما هي ال�شفات التي 
�شمحت بنجاحك؟، “هل تريدين 
غار؟”  اكليل  لنف�شي  ا�شنع  اأن 

اأجابه بوتني، مبت�شما.
ي��ح��ت��اج لذلك.  ان����ه ل  ف���ع���ال،     
الأ���ش��ب��وع��ي اجلديد  ف��ال��رن��ام��ج 
للكرملني يتكفل بالأمر. برنامج 
البدنية  ال��ل��ي��اق��ة  ك��م ه��ي  ي��ذّك��ر 
ويكفي  ورائ��ع��ة،  ممتازة  للرئي�س 
م�شافة  مي�����ش��ي  وه�����و  ت������راه  ان 
ث��م��ان��ي��ة ك��ي��ل��وم��رتات م���ن �شفح 

بوتني يف ن�سخة جديرة بعهد بريجنيف:

التلفزيون الرو�شي ي�شقط يف عبادة ال�شخ�شية...!

�شهيد فل�شطيني متاأثرا بجروحه يف غزة 
•• غزة-اأ ف ب:

اأعلنت وزارة ال�شحة الفل�شطينية يف غزة وفاة فل�شطيني �شباح ام�س متاأثرا بجروح اأ�شيب بها بر�شا�س اجلي�س 
ال�شرائيلي خالل م�شريات العودة يف منت�شف متوز يوليو يف املنطقة احلدودية. وقال الدكتور اأ�شرف القدرة الناطق 
با�شم الوزارة يف بيان مقت�شب اإن “ال�شاب اأجمد فايز حمدونه )19 عاما( ا�شت�شهد �شباح اجلمعة يف العناية املركزة 
متاأثرا بجروح اأ�شيب بها يف 14 متوز يوليو خالل فعاليات م�شرية العودة �شرق جباليا«. وبذلك، يرتفع اإىل 173 
غزة  قطاع  بني  احل��دود  على  الحتجاجات  بدء  منذ  الإ�شرائيلي  اجلي�س  بنريان  قتلوا  الذين  الفل�شطينيني  عدد 
وا�شرائيل اأواخر اآذار مار�س املا�شي. وت�شهد حدود غزة منذ ذلك التاريخ احتجاجات تبلغ الذروة يف كل يوم جمعة 
عاما،  �شبعني  نحو  قبل  ط��ردوا منها  اأو  التي هجروا  بلداتهم  اىل  الفل�شطينيني  العودة لالجئني”  “حق  لتاأكيد 
واملطالبة برفع احل�شار الإ�شرائيلي املفرو�س على القطاع منذ اأكرث من ع�شر �شنوات، وفق ما تقول الهيئة الوطنية 
بالدفاع عن حدودها،  املتظاهرين  الر�شا�س احلي �شد  ا�شتخدام قواتها  ا�شرائيل  وب��ّررت  العودة.  مل�شريات  العليا 

متهمة حركة حما�س التي ت�شيطر على قطاع غزة مبحاولة ا�شتخدام الحتجاجات كغطاء ل�شن هجمات.

م�شريات مناه�شة للتمديد يف �شن التقاعدان�شنة �شورة الزعيم ل�شتعادة �شعبيته

بي�شكوف: حتى الدببة تن�شبط امام بوتني!بوتني..  لياقة بدنية ممتازة

اإذا راأى دب يف �شيبرييا بوتني
 فانه �شيت�شرف ب�شكل �شحيح

 قائد الأورك�شرتا جمامل مع
 الأقوياء، وعدواين مع املعار�شني 

برنامــج يهـــدف اإىل »اأن�ســنة« �سـورة
 الزعيــم من خالل �ســـهادات املقربني منه

بالإ�سافة اإىل انخفا�س �سعبية الزعيم، 
�سيكون على ال�سلطات الهتمام برقم اآخر

الطواقم الطبية تتاأهب لتداعيات اأي ت�سعيد ع�سكري 

اأهايل اإدلب ي�شتعدون لالأ�شواأ مع هجوم و�شيك للنظام  
وتفرت�س قلة من الرجال الأر�س 

قربها.
نازح   700 راه��ن��اً  املخيم  وي���وؤوي 
م����ن م���ن���اط���ق ع������دة يف ����ش���وري���ا. 
وي�شتطيع املركز وفق نور ا�شتقبال 
عدد اإ�شايف “يرتاوح بني 1800 

اإىل األفي �شخ�س«.
اخلا�س  ال���دويل  للموفد  و�شبق 
مي�شتورا  دي  �شتافان  �شوريا  اىل 
“حمام  م���ن  اأي�����ام  ق��ب��ل  ح����ذر  اأن 
جديد يف �شوريا التي ت�شهد  دم” 
 2011 ال��ع��ام  دام��ي��اً منذ  ن��زاع��اً 
ت�����ش��ب��ب مب��ق��ت��ل اأك����رث م���ن 350 
األف �شخ�س ونزوح وت�شريد اأكرث 
البالد  داخ��ل  ال�شكان  ن�شف  م��ن 

وخارجها.
وت�شتعد الطواقم الطبية بدورها 
اأي ت�شعيد ع�شكري يف  لتداعيات 

املنطقة.
العيد،  الدكتور م�شطفى  وي�شري 
ال�شحة  م��دي��ري��ة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
منطقة  “كل  اأن  اىل  اإدل������ب،  يف 
خا�شة”  خطة  لها  املحافظة  يف 
هذه  لح���ق���اً  “�شنجمع  م�����ش��ي��ف��اً 
اخل��ط��ط يف اإط����ار خ��ط��ة ط���وارئ 

�شاملة«.
وتن�شق منظومة ال�شعاف التابعة 
�شيارة  خم�شني  وت�شم  للمديرية 

الهجوم على مدينة خان �شيخون 
يف اإدل�����ب ال���ع���ام امل��ا���ش��ي، وال���ذي 
ثمانني  م���ن  اأك����رث  ب��ح��ي��اة  اأودى 

مدنياً، حا�شراً يف اأذهانهم.
خ�شعت  ال����ه����ج����وم،  ه������ذا  واث�������ر 
ال���ط���واق���م ال��ط��ب��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
اإدلب  يف  غالبيتها  م�شت�شفى   16
لتدريبات متخ�ش�شة مع منظمة 
ال�شحة العاملية يف تركيا، وفق ما 

ي�شرح نور.
ول��ك��ن رغ����م ذل����ك، م���ن ���ش��ان اأي 
عمل  ي�شل  اأن  ع�����ش��ك��ري  ت�شعيد 
املرافق الطبية يف حمافظة اإدلب 
التي �شهدت يف الن�شف الأول من 
العام احلايل “38 اعتداًء” على 

ان�شانية  م��ن��ظ��م��ات  م��ع  اإ���ش��ع��اف، 
البي�شاء،  اخل����وذ  ب��ي��ن��ه��ا  اأخ�����رى 
�شيطرة  مناطق  املدين يف  الدفاع 

الف�شائل.
اإدلب،  يف  الطبية  املرافق  وتعاين 
كبري  “نق�س  م����ن  ن�������ور،  وف������ق 
التخدير  وم�����واد  الأدوي��������������������ة  يف 
للكيماوي  امل�������ش���ادة  والأدوي����������ة 
اأن����ه����م  م����و�����ش����ح����اً  والأقنعة” 
بالإمدادات  ق��وائ��م  اإع���داد  ب�شدد 
املطلوبة “مل�شاركتها مع املنظمات 

ال�شريكة«.
وي����ب����دي امل����دن����ي����ون وال����ط����واق����م 
ال��ط��ب��ي��ة خ�����ش��ي��ت��ه��م م���ن ح���دوث 
يزال  وقت ل  كيميائي، يف  هجوم 

 •• ال�رصمان-اأ ف ب:

حمافظة  يف  قريته  تعر�س  بعد 
�شوريا  غ�����رب  ����ش���م���ال  يف  اإدل�������ب 
للق�شف يف الأيام الأخرية، اختار 
اأب����و خ��ال��د وع��ائ��ل��ت��ه ال���ن���زوح اىل 
مراقبة  نقطة  م��ن  ق��ري��ب  م��ك��ان 
لالحتماء  حم���اول���ة  يف  ت���رك���ي���ة، 
النظام  لقوات  و�شيك  هجوم  من 

ال�شوري على املنطقة.
اأ�شابيع  منذ  دم�شق  اإر���ش��ال  وم��ع 
حميط  اىل  متوا�شلة  ت��ع��زي��زات 
وت���رية ق�شفها  وت�����ش��اع��د  اإدل�����ب، 
مب�شاركة  الأخ���������رية  الأي���������ام  يف 
املدنيون  ي�شتعد  رو�شية،  طائرات 
وال��ط��واق��م ال��ط��ب��ي��ة ل��الأ���ش��واأ، يف 
وق��ت حت��ذر منظمات دول��ي��ة من 
ان�شانية غري م�شبوقة منذ  اأزم��ة 

اندلع النزاع يف �شوريا.
و�شط اأر�س جرداء، �شيد اأبو خالد، 
ال�68 من عمره، خيمة  رج��ل يف 
امللونة  ال�شرا�شف  م��ن  م�شنوعة 
حديدية  ق�����ش��اط��ل  ع��ل��ى  امل��ث��ب��ت��ة 
ف��ع��ل��ت عائالت  م����ا  غ������رار  ع���ل���ى 
اأخرى و�شلت حديثاً اىل منطقة 
اجلنوبي  ال���ري���ف  يف  ال�����ش��رم��ان 
ال�شرقي لإدلب. ويتناوب الأطفال 
على اللهو باأرجوحة و�شط خيمة 

و�شعته على موقد ت�شتعل النريان 
فيه بقوة “ل مكان لدينا نختبئ 
فيه يف القرية اإذا ا�شتمر الق�شف، 
لذلك �شنبقى هنا بجانب النقطة 

الرتكية«.
وقرب اأبو خالد، يلهو اأطفال حفاة 
بينما  اخل����راف  م��ن  قطيع  ق���رب 
جتل�س جمموعة من الرجال على 

الأر�س وهم يحت�شون ال�شاي.
ومع تردد دوي الق�شف يف املنطقة، 
يقول اأبو خالد “اذا طال الق�شف 
النقطة الرتكية وان�شحب اجلي�س 
الرتكي �شنم�شي اأمامه اأو وراءه«.

ادل����ب اجلنوبي  ري���ف  وي��ت��ع��ر���س 
متكرر  مدفعي  لق�شف  ال�شرقي 
م�����ن ق�������وات ال����ن����ظ����ام يف الأي�������ام 

الأخرية.
الرو�شية  ال��ط��ائ��رات  ب����داأت  ك��م��ا   
 22 ا�شتمر  توقف  بعد  الثالثاء 
املنطقة،  على  غ��ارات  تنفيذ  يوماً 
الأم��������ر ال�������ذي ي���ف���اق���م خم����اوف 

املدنيني.
ت�شميمها  دم�شق  اأب���دت  ولطاملا   
املناطق  ك����اف����ة  ا����ش���ت���ع���ادة  ع���ل���ى 

اخلارجة عن �شيطرتها،
ومنظمات  املتحدة  الأمم  وحت��ذر 
ان�شانية  “كارثة”  م��ن  ان�شانية 
النزاع  ان��دلع  غري م�شبوقة منذ 

خالية اإل من ب�شاط على الأر�س 
���ش��اح��ن��ة �شغرية  ت��ت��وق��ف  ب��ي��ن��م��ا 
حمملة بالفر�س واحلاجيات على 

مقربة منها.
ويقول اأبو خالد النازح مع عائلته 
واأقاربه من قرية �شرجة املجاورة 
لفران�س بر�س وهو يرتدي عباءة 
وبي�شاء  ح���م���راء  ك��وف��ي��ة  وي�����ش��ع 
ب��ع��د نحو  “كنا ع��ل��ى  ع��ل��ى راأ����ش���ه 
النقطة  م���ن  ون�����ش��ف  ك��ي��ل��وم��رت 
الرتكية وبتنا نتعر�س للق�شف«.

من  ن��زح��ن��ا  “بعدها،  وي�����ش��ي��ف 
القرية وو�شلنا اىل جانب النقطة 

الرتكية من اأجل حمايتنا«.
وت��ع�����������������د اإدل������ب احل��دودي�����������ة مع 
ي�ش�����ري  م��ن��ط��ق��ة  اآخ�������ر  ت��رك��ي��ا، 
الت�شعيد،  خ��ف�����س  ات���ف���اق  ف��ي��ه��ا 
الع������ام  ال��ي��ه  ال��ت��و���ش��ل  مت  ال���ذي 
امل��ا���ش��ي ب��رع��اي��ة رو���ش��ي��ا واي����ران 
الداعمة  وتركيا  دم�شق  حليفتي 
مبوجب  وت��ن��ت�����ش��ر  ل��ل��م��ع��ار���ش��ة. 
ع�شرات  يف  تركية  ق��وات  الت��ف��اق 
نقاط املراقبة يف املحافظة ب�شكل 

رئي�شي.
ويعتقد اأبو خالد اأن وجود القوات 
الرتكية �شيحميه وعائلته يف حال 
ويو�شح  اإدل��ب.  الهجوم على  ب��داأ 
بينما حترك �شيدة حمتويات قدر 

يف ح���ال ���ش��ن ه��ج��وم وا����ش���ع على 
تركيا،  م��ع  احل��دودي��ة  املحافظة 
ن���زوح  اىل  ي������وؤدي  اأن  ���ش��ان��ه  م���ن 
���ش��خ�����س من  األ����ف   800 ق���راب���ة 
ث����الث����ة ماليني  ن���ح���و  اج����م����ايل 
ويف  املحافظة  يف  يقيمون  ن�شمة 
جيوب جماورة لها حتت �شيطرة 

الف�شائل.
ري����ف حلب  م��ي��زن��از يف  ق���ري���ة  يف 
امل��ج��اور لإدل����ب، ي�شتعد  ال��غ��رب��ي 
ا�شتقبال  م���رك���ز  يف  ال���ع���ام���ل���ون 
لتدفق  اخليم  فيه  تزدحم  موؤقت 
م���وج���ات م���ن ال���ن���ازح���ني يف حال 
الت�شعيد. ويف احدى اخليم،  بداأ 
فوق  م��ع ح�شائر  ف��ر���س  و���ش��ع��ت 

بع�شها البع�س.
املخيم  م���دي���ر  م����ع����اون  وي����ق����ول 
بر�س  ل����ف����ران���������س  ن�������ور  ي����و�����ش����ف 
“اأعددنا خطة حت�شباً لأي ن�������زوح 
لقوات  اأي هج���������وم  نتيجة  طارئ 
اخليم  ���ش��ي��ان��ة  تت�شمن  ال��ن��ظ��ام 
وامل���اأك���ل لإخوتنا  امل����اأوى  وت��ام��ني 
خطة  و�شعن�����ا  كم������ا  ال��ن��ازح��ني 
اإخ��الء للمركز يف حالة الطوارئ 

الق�شوى«.
ع�شرات  ت�شطف  امل��خ��ي��م،  داخ����ل 
قما�س  م����ن  امل�������ش���ن���وع���ة  اخل���ي���م 
حارقة.  �شم�س  اأ�شعة  حتت  متني 

الأمم  وف���ق  ال�شحية،  من�شاآتها 
املتحدة.

وبح�شب منظمة ال�شحة العاملية، 
املن�شاآت  ن�����ش��ف  م���ن  “اأقل  ف����اإن 
كانت  ال���ت���ي  ال���ع���ام���ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
ت����زال تعمل  ل  ���ش��اب��ق��اً  م���وج���ودة 
قد  ال��ت��ي  املناط������ق  يف  حالي������اً 
اأعمال  يف  ارت��ف��اع��اً  ق��ري��ب��اً  ت�شهد 

العنف«.
وي����ب����دو خ���ي���ار حت�����ش��ني امل���راف���ق 
مع  خ�شو�شاً  “�شعباً”  الطبية 
يف  الطريان  �شالح  على  العتماد 

الهجوم.
ي��وج��د حت�شني  “ل  ن���ور  وي��ق��ول 

مع الآلة الع�شكرية الرو�شية«.

عـــبـــادة  تــقــطــع     
خطوة  ال�سخ�سية 
رو�سيا،  يف  جــديــدة 
القناة  تــبــث  حــيــث 
رو�سيا  احلــكــومــيــة 
اأحـــد  1 مــ�ــســاء كـــل 
خم�س�سا  بــرنــاجمــا 

لفالدميري بوتني.

•• الفجر – خرية ال�شيباين
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اأعلنت الوليات املتحدة اأنها اتهمت كوريا �شماليا باأنه �شن حل�شاب 
ب��ي��ون��غ ي��ان��غ اأك���ر ه��ج��م��ات ال��ك��رتون��ي��ة يف ال�����ش��ن��وات الأخ�����رية وقع 
اختفاء  اىل  واأدت  العامل  يف  الأ�شخا�س  من  الآلف  مئات  �شحيتها 
ماليني الدولرات. وعلى الرغم من حت�شن العالقات بني امل�شوؤولني 
الأم��ريك��ي��ني وال��ك��وري��ني ال�����ش��م��ال��ي��ني، وا���ش��ل��ت ال���ولي���ات املتحدة 
حتقيقاتها يف قر�شنة �شتوديو �شوين يف 2014 والرنامج اخلبيث 
“واناكراي” والهجوم على امل�شرف املركزي لبنغالد�س. ون�شبت كل 

هذه الهجمات اإىل جمموعة من القرا�شنة املرتبطني ببيونغ يانغ.
ويف اإطار هذه الق�شايا، اأعلنت الوليات املتحدة اخلمي�س اتهام بارك 
باأجهزة  مرتبطة  ل�شركة  عمل  معلوماتي  مرمج  وهو  هيوك  جني 

ال�شتخبارات الع�شكرية الكورية ال�شمالية.
وهو مالحق بتهمة امل�شاركة يف ع�شابة اأ�شرار للقيام بعمليات احتيال 
الكرتونية وهي تهمة يعاقب عليها القانون بال�شجن ملدة قد ت�شل 

اإىل ع�شرين عاما، كما ورد يف وثائق ق�شائية.
ويفيد حم�شر التهام الذي اأودع يف حزيران يونيو يف لو�س اجنلي�س 
“حل�شاب  �شركاء  ال��ذي مل يحدد مكان وج��وده عمل مع  الرجل  اأن 
�شببت  هجماتهم  اأن  اإىل  وي�شري  ال�شمالية”.  ال��ك��وري��ة  احل��ك��وم��ة 

اأ�شرارا “غري م�شبوقة«.

اإن مدير م�شروع �شد النه�شة الإثيوبي، الذي  قالت ال�شرطة ام�س 
ُعرث عليه ميتا يف �شيارته يف اأدي�س اأبابا يوم 26 يوليو متوز املا�شي، 

اأقدم على النتحار.
ونظم الع�شرات م�شرية بعد موت �شيمجنيو بيكيلي يف العا�شمة ويف 

م�شقط راأ�شه وعروا عن اعتقادهم اأنه ُقتل وطالبوا بالق�شا�س.
اإثيوبيا  يف  الحت��ادي��ة  ال�شرطة  مفو�شية  رئي�س  جمال  زينو  وق��ال 

لل�شحفيني “ك�شف التحقيق اأنه ا�شتخدم �شالحه وقتل نف�شه«.
وكان �شيمجنيو واجهة �شد النه�شة الذي تبلغ تكلفته اأربعة مليارات 
دولر وامل�شيد على نهر النيل والذي تعتره اإثيوبيا حجر الزاوية يف 

م�شعاها لأن ت�شبح اأكر ُم�شدر للكهرباء يف اأفريقيا.
ومت�شي اإثيوبيا يف تنفيذ امل�شروع برغم معار�شة م�شر التي تخ�شى 
يونيو  ويف  للمياه.  الرئي�شي  م�شدرها  النيل  �شريان  على  يوؤثر  اأن 
البلدين  بني  اخلالفات  بحل  واإثيوبيا  م�شر  زعيما  تعهد  حزيران 

�شلميا.
اإنه  واكتمل بناء ن�شف ال�شد يف الوقت الراهن لكن احلكومة تقول 

م�شمم لإنتاج �شتة اآلف ميجاوات من الكهرباء بعد اكتماله.
 

ا�شتئنافا قدمه الرئي�س  رف�س قا�س يف املحكمة العليا يف الرازيل 
الأ�شبق امل�شجون لوي�س اإينا�شيو لول دا �شيلفا للطعن بقرار اإبطال 

تر�شحه لالنتخابات الرئا�شية املقررة ال�شهر القادم.
وكانت املحكمة النتخابية قد اأبطلت تر�شح لول على اأ�شا�س قانون 
مينع كل من متت اإدانته يف ال�ش����تئناف من الرت�ش����ح يف النتخابات. 
واأدي��ن لول باحل�شول على �شقة مطلة على البحر كر�شوة. وخ�شر 
اأظهرت  التي  لالنتخابات  تر�شحه  اإب��ط��ال  �شد  ا�شتئنافا  حم��ام��وه 

ا�شتطالعات الراأي اإنه �شيكون الأوفر حظا للفوز فيها.
واأمهلت املحكمة النتخابية حزب العمال الذي ينتمي له لول، حتى 
الأ�شبق  الرئي�س  ومنعت  بديل  مر�شح  لتقدمي  �شبتمر  اأيلول   12

البالغ من العمر 72 عاما من اإجراء حملة انتخابية.
وا�شتند حمامو لول يف ا�شتئنافهم الخري على تو�شية جلنة حقوق 
اأن  لوليتني  الأ�شبق  للرئي�س  لل�شماح  املتحدة،  الأمم  يف  الإن�����ش��ان 
ميار�س حقوقه ال�شيا�شية كمر�شح رغم كونه يف ال�شجن. وهي تو�شي 
اأمام  اأي�شا بال�شماح له بالرت�شح “حتى انتهاء النظر يف ال�شتئناف 
العليا  املحكمة  قا�شي  لكن  ع��ادل��ة«.  ق�شائية  اإج����راءات  يف  املحاكم 

لوي�س اد�شون فا�شن، رف�س ال�شتئناف.

عوا�شم

وا�سنطن

برازيليا

اأدي�ص اأبابا

�شناتورة اأمريكية تقرتح العودة 
اإىل الد�شتور لإزاحة ترامب 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

اإنه حان الوقت لتفعيل تعديل  اليزابيث وارن  ال�شناتورة الأمريكية  قالت 
اإذا كان م�شوؤولون كبار يعتقدون  د�شتوري لإزاحة الرئي�س دونالد ترامب 

اأنه مل يعد باإمكانه ممار�شة مهامه.
يف  قا�س  مقال  اع��ق��اب  يف  الدميوقراطية  ال�شناتورة  ت�شريحات  وج���اءت   
�شحيفة كتبه م�شوؤول كبري يف الإدارة مل يذكر ا�شمه وعر عن قلق بالغ 

اإزاء �شلوك الرئي�س واأخالقياته.
يف  كبار  م�شوؤولون  كان  “اإذا  الخبارية  اإن”  اإن  “�شي  ل�شبكة  وارن  وقالت 
الدارة يعتقدون اأن رئي�س الوليات املتحدة غري قادر على ممار�شة مهامه، 

فعليهم اإذا تفعيل التعديل ال25«. 
الرئي�س  ل��ن��ائ��ب  ال25  ال��د���ش��ت��وري  ال��ت��ع��دي��ل  م��ن  ال��راب��ع  ال��ب��ن��د  وي�شمح 
الرئي�س  اأن  اعتقدوا  ما  اإذا  الكونغر�س  اإىل  بالكتابة  احلكومة  وم�شوؤويل 
غري قادر على القيام مبهامه. ويف تلك احلالة، يتوىل نائب الرئي�س املهام 
اأن  على  لح��ق  ت�شويت  يف  الكونغر�س  واف��ق  اإذا  دائمة  ب�شورة  الرئا�شية- 

الرئي�س غري قادر على القيام مبهامه.
 والتعديل الذي اأقّر يف 1967، ي�شمح بانتقال موؤقت لل�شلطة يف حال عدم 
عام  ح�شل  كما  جلراحة،  كاخل�شوع  ما  ل�شبب  احلكم  على  الرئي�س  ق��درة 
البند  اأن  2002 عندما خ�شع جورج دبليو بو�س لتنظري للقولون. غري 
اإن  وي��ق��ول اخل���راء  ا�شتخدامه  اأك���ر، مل يتم  ال��ذي يحمل تبعات  ال��راب��ع 

اجراءاته مقلقة ب�شكل خا�س. 
ون�شرت املقالة بالتزامن مع ن�شر مقتطفات من كتاب لل�شحايف ال�شتق�شائي 
املخ�شرم بوب وودورد، ي�شف البيت الأبي�س يف ظل رئا�شة ترامب ويورد اأن 
م�شوؤولني كانوا ي�شحبون وثائق مهمة من مكتب ترامب ملنعه من التوقيع 

على قرارات �شيئة.

نفوذ اأنقرة مهدد يف �سمال �سوريا ب�سكل كبري

العد العك�شي يف اإدلب انطلق .. خماطر كبرية لرتكيا

املحتجون يحرقون مقار اأحزاب �سيا�سية يف اأحداث عنف ليلية

جل�شة ا�شتثنائية للربملان العراقي بعد احتجاجات الب�شرة 

الرئي�ص الفلبيني يعر�ص 
اإر�شال قوات اإىل الأردن  

••مانيال -رويرتز:

رودريجو  الفلبيني  الرئي�س  عر�س 
اإىل الأردن  ق���وات  اإر���ش��ال  دوت��ريت��ي 
للم�شاعدة يف قتال املت�شددين بعدما 
وافق على تعزيز التعاون الع�شكري 

مع الأردن يف مكافحة التطرف.
وي��ح��اول ال��ب��ل��دان ال��ت�����ش��دي لنفوذ 
الأردن  يلعب  ح��ي��ث  داع�����س  تنظيم 
بينما  دويل  حتالف  يف  رئي�شيا  دورا 
بعد  تاأهب  حالة  يف  الفلبني  تعي�س 
احتالل متمردين اإ�شالميني مدينة 
�شراع  اأ����ش���واأ  يف  اأ���ش��ه��ر  خم�شة  مل���دة 
ت�شهده منذ احلرب العاملية الثانية.

ردا  الأردن��ي��ة عمان  العا�شمة  اأع��م��ال يف  دوت��ريت��ي خ��الل منتدى  وق��ال 
على تعليق للملك عبد اهلل، الذي عر عن اأ�شفه يف وقت �شابق “ل�شرور 
الإرهاب” الذي تعاين منه البلدان، “اإذا كان هناك اأي �شيء ميكننا فعله، 

اإذا كنتم تواجهون نق�شا يف جي�شكم اأخرونا«.
واأ�شاف “حتتاجون كتيبة واحدة...�شاأر�شلهم لكم«.

ويلعب الأردن دورا بارزا يف التحالف الذي تقوده الوليات املتحدة �شد 
تنظيم داع�س ويوفر دعما ع�شكريا ولوج�شتيا وخمابراتيا.

بطائرتي  الفلبني  �شيمد  اأن���ه  الأردن  اأع��ل��ن  ال��ع��ام  م��ن  �شابق  وق��ت  ويف 
هليكوبرت هجوميتني من طراز كوبرا للم�شاعدة يف قتال املت�شددين.

ويقوم دوتريتي بزيارة اإىل الأردن واإ�شرائيل ت�شتغرق �شتة اأيام.
ومركبات  �شغرية  اأ�شلحة  ل�شراء  اإ�شرائيلية  �شركات  مع  اتفاقات  ووق��ع 

مدرعة ومعدات مراقبة وا�شتطالع.

•• وا�شنطن-وكاالت:

الأمريكية  ال����راأي  موؤ�ش�شة  يف  ال��ب��ارز  ال��ب��اح��ث  ع���ّدد 
من  جمموعة  ك��ويف  ل��وك  فاونداي�شن”  “هرييتدج 
بالن�شبة  مهماً  اإدل��ب  يف  الو�شع  جتعل  التي  الأ�شباب 

لل�شوريني واملنطقة ككل على حد �شواء. 
اأّن  اإىل  النظر  لفت  نيوز”  اأراب  “ذي  �شحيفة  ويف 
للمجموعات  بارز  اآخر معقل  اأ�شبحت  املحافظة  تلك 
ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  اإطاحة  التي حاولت  املعار�شة 

الأ�شد من احلكم منذ �شنة 2011.
 هنالك حوايل 30 األف مقاتل يف حلب ثلثهم يقاتل 
حت���ت راي����ة ه��ي��ئ��ة حت��ري��ر ال�����ش��ام امل��رت��ب��ط��ة بتنظيم 
ال�شام  حترير  هيئة  املتحدة  الأمم  و�شنفت  القاعدة. 
على لئحة الإره��اب وهي ت�شيطر على حوايل ن�شف 

اإدلب مبا فيها العا�شمة. 
لذلك اإّن ا�شتهداف مقاتليها من دون قتل املدنيني لن 

تكون مهمة �شهلة.

هذه املنطقة مهمة جغرافياً اأي�شاً. فالطرق ال�شريعة 
وتربط  فيها  متّر  بجنوبها  البالد  �شمال  تربط  التي 
مراكز �شكانية بارزة ببع�شها البع�س يف حلب وحم�س 
اأراد  اإذا  اأّنه  والالذقية والعا�شمة دم�شق. يعلم الأ�شد 
على  ي�شيطر  اأن  فعليه  �شوريا  غ��رب  يف  حكمه  تعزيز 
اأه��م م�شاألة يف ه��ذا الإط���ار ه��ي الو�شع  اإدل���ب. ولعل 
اإدل���ب موطناً  اأ�شبحت  ال�����ش��ن��وات،  الإن�����ش��اين. مب���رور 
موؤقتاً للنازحني ال�شوريني من مناطق اأخرى مزقتها 
احل�����رب. وت�����ش��خ��م ع���دد ���ش��ك��ان امل��ح��اف��ظ��ة م���ن 1.4 
هذا  اأّن  علماً  ماليني   3 من  اأك��رث  اإىل  ن�شمة  مليون 
الرقم ل ميكن معرفته بال�شبط وقد يكون اأكر من 

ذلك بكثري.
  تبدو املخاطر كبرية على تركيا التي ت�شتعد لهجوم 

ت�شنه القوات ال�شورية على املحافظة.
خالل الأ�شابيع الأخرية، بنى اجلي�س الرتكي حوايل 
تركية  ق��وات  وانت�شرت  اإدل���ب.  يف  مراقبة  مركز   12

اإ�شافية على طول احلدود مع �شوريا ومت 

يوليو،  مت��وز  مطلع  يف  متاما.  عاجزة  التحتية  بنيتها  لكن 
الب�شرة،  يف  الف�شاد  �شد  الحتجاج  حركة  انطلقت  عندما 
واجلماعات  ال�شيعية  الأح����زاب  م��ق��رات  املتظاهرون  هاجم 

امل�شلحة يف املحافظة.
اأن��ح��اء جنوب  وق��د ف��ق��دت ه��ذه احل��رك��ة ال��ت��ي عمت جميع 
ال��ب��الد وب���غ���داد زخ��م��ه��ا ح��ني اأع��ل��ن رئ��ي�����س ال������وزراء حيدر 

العبادي اإطالق خطة طوارئ مبليارات الدولرات.
طوارئ  خطة   ،2018 يوليو  مت��وز  يف  احل��ك��وم��ة  واأع��ل��ن��ت 
مناطق  اأو���ش��اع  لتح�شني  ال����دولرات  م��ل��ي��ارات  وتخ�شي�س 
والبنى  نق�شا حادا يف اخلدمات  تعاين  التي  العراق،  جنوب 

التحتية رغم عدم وقوع معارك �شد تنظيم داع�س فيها.
ل��ك��ن امل��ت��ظ��اه��ري��ن ي�����ش��ع��رون ب��ق��ل��ق م��ن ع���دم وف����اء حكومة 
منتهية وليتها بالوعود التي قطعتها، ما يدفع اىل توا�شل 

تعي�شها  ال��ت��ي  الأزم����ة  ت��وا���ش��ل  م��ع  الح��ت��ج��اج��ات خ�شو�شا 
متوز  مطلع  منذ  �شخ�شا   24 قتل  الج��م��ال،  ويف  الب�شرة. 

يوليو يف جميع اأنحاء البالد.
ويتهم املدافعون عن حقوق الإن�شان ال�شرطة باإطالق النار 
“خمربني”  اإىل  ال�شلطات  ت�شري  املتظاهرين، يف حني  على 
ت�شللوا بني املحتجني موؤكدة اأنها اأمرت اجلنود بعدم اإطالق 

النار.
ال��ع��راق��ي��ة يف  ال��ب�����ش��رة  م��دي��ن��ة  ����ش���وارع  اإىل  اآلف   وخ�����رج 
اح��ت��ج��اج��ات ع��ن��ي��ف��ة ل��ل��ي��وم ال���راب���ع ع��ل��ى ال���ت���وايل، واأ�شعل 
املتداعية  التحتية  البنية  اإهمال  الغا�شبون من  املتظاهرون 

مبدينتهم النريان يف مقار اأحزاب �شيا�شية.
اإن ع�شرة  والأم������ن  ال�����ش��ح��ة  ب��ق��ط��اع��ي  م�������ش���وؤول���ون  وق�����ال 
الأمن  ق��وات  م��ع  ا�شتباكات  يف  م�شرعهم  لقوا  متظاهرين 
واأ���ش��ي��ب ع�����ش��رات م��ن��ذ ت��ف��ج��رت م��وج��ة الح��ت��ج��اج��ات يوم 
بع�شهم  الأم���ن  ق��وات  م��ن  ع�شرات  اأي�شا  واأ�شيب  الث��ن��ني. 

نتيجة انفجار قنبلة يدوية.
وا�شتهدف املحتجون عددا من مباين الإدارة املحلية واأ�شعلوا 
بو�شط  رئي�شية  طرقا  واأغلقوا  املحافظة  مبنى  يف  ال��ن��ريان 
لقي  حمتجا  اأن  واأم��ن��ي��ة  �شحية  م�����ش��ادر  وذك����رت  امل��دي��ن��ة. 
خالل  بها  اأ�شيب  بحروق  متاأثرا  اخلمي�س  م�شاء  م�شرعه 
اأم��ن��ي��ة و�شحية  اح���رتاق مبنى امل��ح��اف��ظ��ة. وق��ال��ت م�����ش��ادر 
الذي  العراقية  تلفزيون  املحتجني هاجموا مقر  اإن  حملية 
تديره الدولة واأ�شرموا النار يف مقار حزب الدعوة احلاكم 
يتناف�س  ال��ت��ي  ب��در  ومنظمة  الإ���ش��الم��ي  الأع��ل��ى  واملجل�س 

زعماوؤها على ت�شكيل ائتالف حاكم.
ك��م��ا اأ���ش��ع��ل امل��ح��ت��ج��ون ال���ن���ار يف م��ق��ر ع�����ش��ائ��ب اأه����ل احلق 
ال�شيعية ومقر تيار احلكمة على بعد حوايل 100 كيلومرتا 
اإىل ال�شمال من الب�شرة كما اقتحموا منزل القائم باأعمال 

رئي�س املجل�س املحلي.
وقالت م�شادر بال�شرطة واجلي�س باملنطقة اإن النريان ن�شبت 
اأنه مل يكن هناك حمتجون  يف مقر املحافظة، واأ�شارت اإىل 

قرب املبنى حينما ا�شتعل بعد ظهر اأم�س.

•• الب�رصة-وكاالت:

يعقد الرملان العراقي اليوم ال�شبت جل�شة ا�شتثنائية بح�شور 
رئي�س احلكومة والوزراء املعنيني ملناق�شة الأزمة الجتماعية 
منذ  متظاهرين  ت�شعة  قتل  حيث  الب�شرة،  يف  وال�شحية 

الثالثاء واأحرقت مبان حكومية ومقار اأحزاب �شيا�شية.
وتتفاقم الأزمة الجتماعية يف الب�شرة والتي انطلقت على 
خلفية الحتجاج �شد الف�شاد، ب�شبب اأزمة �شحية حيث اأدى 
اإىل  بالنفط،  الغنية  املحافظة اجلنوبية  املياه يف هذه  تلوث 
اإىل  ت�شمم  اأ�شيبوا بحالت  األف �شخ�س   30 اأكرث من  نقل 
امل�شت�شفيات. وتتزامن اأي�شا مع �شلل �شيا�شي يف بغداد، فبعد 
اأ�شهر عدة �شهدت اإعادة فرز لأ�شوات النتخابات الت�شريعية 
الذي  ال��رمل��ان  يتمكن  املا�شي، مل  مايو  اأي���ار  ج��رت يف  التي 
انتخاب رئي�شه، واأرجاأ  عقد الثنني جل�شته الفتتاحية من 

اجلل�شة حتى 15 اأيلول �شبتمر.
ورغ����م ذل����ك، اأع���ل���ن ال���رمل���ان اجل��م��ع��ة اأن����ه ���ش��ي��ع��ق��د جل�شة 
والتطورات  واحل��ل��ول  “امل�شاكل  ملناق�شة  ال�شبت  ا�شتثنائية 

الأخرية” يف الب�شرة.
واأ�شار بيان �شادر عن جمل�س النواب اإىل اأن اجلل�شة �شتعقد 
ب��ح�����ش��ور رئ��ي�����س ال�����وزراء وال������وزراء امل��ع��ن��ي��ني ع��ن��د ال�شاعة 

الواحدة من بعد ظهر ال�شبت.
النواب  اأمهل جمل�س  ال�شدر  ال�شيعي مقتدى  الزعيم  وكان 
حلل  ا�شتثنائية  جل�شة  لعقد  املقبل  الأح���د  حتى  اخلمي�س 

الأزمة يف الب�شرة.
وقد خلفت الحتجاجات ت�شعة قتلى يف �شفوف املتظاهرين 
منذ الثالثاء، بح�شب مدير املفو�شية العليا حلقوق الإن�شان 
يف الب�شرة مهدي التميمي. جاءت دعوة الرملان بعد �شاعات 
املنطقة  داخ��ل  ث��الث قذائف ه��اون فجرا  فقط من �شقوط 
اأكرها  التي ت�شم �شفارات غربية عدة  اخل�شراء املح�شنة، 

�شفارة الوليات املتحدة، ومبان حكومية منها الرملان.
ومر هذا الهجوم الذي اأ�شاب “اأر�شا مرتوكة داخل املنطقة 
اخل�شراء ببغداد دون وقوع خ�شائر ب�شرية اأو مادية”، وفق 

النتخابات  يف  ال��ف��ائ��ز  ال�����ش��در  وك���ان  ال�شلطات.  اأف����ادت  م��ا 
“حلول جذرية وفورية  اإىل تقدمي  الرملانية دعا احلكومة 

واإل فعلى جميع من تقدم ذكرهم ترك منا�شبهم فورا«.
اإىل  ال�شدر  دع��ا  ال��ع��راق،  يف  التقليدي  التعبئة  ي��وم  وع�شية 

الب�شرة«. يف  غا�شبة  �شلمية  “تظاهرات 
ويف هذا الإطار، قال التميمي لفران�س بر�س اإن “ما يجري 

يف الب�شرة هو ب�شبب �شيا�شة الإهمال من قبل احلكومة«.
وقد اأ�شرم متظاهرون النريان يف عدد من املباين احلكومية 

ومقار الأحزاب م�شاء اخلمي�س.
املحافظ  م�شكن  اأن  ب��ر���س  ف��ران�����س  وك��ال��ة  م��را���ش��ل��و  واأف�����اد 
ا�شتعلت  امل�شلحة  واجلماعات  ال�شيا�شية  الأح���زاب  ومقرات 
وغياب  الدولة  اإهمال  املتظاهرون  وي�شتنكر  النريان.  فيها 
اخلدمات العامة الأ�شا�شية، يف هذه املنطقة الغنية بالنفط 

رئي�ص الربملان العربي يثمن قرار الباراغواي اإغالق �شفارتها لدى قوة الحتالل يف القد�ص املحتلة

فنادق الأ�شباح.. كيف اأثرت الهجمات الإرهابية على تون�ص؟
•• تون�ص-وكاالت:

وث����ق امل�����ش��ت��ك�����ش��ف ال���ه���ول���ن���دي، بوب 
ثي�شون، ما اأ�شماه ب�”فنادق الأ�شباح” 
بفعل  ت���ون�������س  يف  ان���ت�������ش���رت  ال����ت����ي 
�شهدتها  ال��ت��ي  الإره��اب��ي��ة  ال��ه��ج��م��ات 
ال��ب��الد، حيث ت��اأث��رت م��ع��دلت توافد 
تتميز  التي  ال��دول��ة،  على  ال�شائحني 
املطلة  اخلالبة  و�شواطئها  بفنادقها 

على البحر املتو�شط.
الهجمات  ب�شدة من  تون�س  وت�شررت 

فعانت   ،2015 ع���ام  يف  الإره���اب���ي���ة 
حتديدا،  �شو�شة  يف  الكرى،  الفنادق 
اإىل  اأدى  ال�����ش��ائ��ح��ني، مم���ا  ق��ل��ة  م���ن 
فيديو  ويف  الأ���ش��ب��اح«.  “مدن  انت�شار 
“نا�شيونال  قناة  على  يعر�س  موثق 
اأن  ث��ي�����ش��ون  اأو����ش���ح  جيوغرافيك”، 
اإرهابيا  تفجريا  �شهدت  التي  جربة، 
يف عام 2002 ل تزال تعاين من اأثر 
هذا الهجوم، بعدما حتول العديد من 

فنادقها اإىل ما ي�شبه بالأطالل.
وكانت بع�س الفنادق يف جربة اأغلقت 

اأبوابها يف وقت مبكر من عام 2008، 
نظرا لعدم الإقبال عليها.

لل�شياح  ال��ت��دري��ج��ي��ة  ال���ع���ودة  ورغ����م 
اأظ���ه���رت  اأخ��������رى،  م�����رة  ت���ون�������س  اإىل 
منها  بع�شا  ن�شر  التي  ثي�شون،  �شور 
م�شاهد  ب��ان�����ش��ت��غ��رام  ���ش��ف��ح��ت��ه  ع��ل��ى 
حالة  ت���وث���ق  ومروعة”  “خميفة 
الفنادق الأنيقة، التي كانت تعج يوما 

بال�شائحني
بعد  تون�س  ال�شياحة يف  تراجع  وج��اء 
يف  الإره��اب��ي��ة  الهجمات  م��ن  �شل�شلة 

�شخ�شا   71 قتل  2015، حيث  ع��ام 
اأعلنت  وحينها  م��ت��ع��ددة،  ح����وادث  يف 

تون�س فر�س حالة الطوارئ.
وك��ان احل���ادث الأ���ش��واأ يف 26 يونيو، 
من  اأجنبيا،  �شائحا   38 قتل  عندما 
بريطانيا، يف هجوم قرب   30 بينهم 
���ش��و���ش��ة، ح��ي��ث اأ���ش��ب��ح��ت ال��ع��دي��د من 

الفنادق فارغة منذ ذلك احلني.
“نا�شيونال  م�شتك�شف  �شور  وتظهر 
ثقيال  وغ��ب��ارا  اأت��رب��ة  جيوغرافيك” 
تتدىل  التي  الرائعة،  الرثيات  يغطي 
الفنادق،  اأح���د  ���ش��ق��وف وم��راف��ق  م��ن 
التدليك  ط�������اولت  ت������زال  ل  ب��ي��ن��م��ا 
ال�شياحية  املنتجعات  وغرف  )امل�شاج( 

)�شبا( كما هي.
الفناء  �شاحات  اأما يف اخل��ارج، فتبقى 
املذهلة ذات الت�شميم املغاربي مثرية 
ي�شبه  �شائل  يظهر  بينما  لالإعجاب، 
الركة اخل�شراء يف اأحوا�س ال�شباحة 

وحمامات اجلاكوزي.
�شورا  ال��ه��ول��ن��دي  امل�شتك�شف  ون�����ش��ر 
ل���ه���ذه ال���ف���ن���ادق، ال���ت���ي اأغ���ل���ق���ت بعد 

زيارتها، منذ ما يقرب من اأ�شبوع.
ميل”  “ديلي  ����ش���ح���ي���ف���ة  ون���ق���ل���ت 
“كان  الريطانية عن ثي�شون قوله: 
م���ن اجل���ن���ون اأن ن�����ش��ري مب��ف��ردن��ا يف 
ال�شياح  اآلف  ك���ان  ك��ب��رية  منتجعات 
يق�شون اإجازاتهم فيها. كانت �شامتة 
املتحدة  اململكة  وكانت حكومة  جدا«. 
يحاول  اأن  املحتمل جدا  “من  قالت: 
الإرهابيون تنفيذ هجمات يف تون�س«.

اأن قرار  البارغواين-  النواب  جمل�س 
ال��ق��ي��ادة ال��ب��اراغ��وان��ي��ة ال���ع���دول عن 
لدى  �شفارتها  وغلق  ال�شابق  موقفها 
القد�س  م��دي��ن��ة  يف  الح����ت����الل  ق����وة 
الباروغواي  ع�����ودة  ي���وؤك���د  امل��ح��ت��ل��ة، 
ل����الإج����م����اع ال�������دويل ان�������ش���ج���ام���اً مع 
الو�شع  ب�شاأن  املتحدة  الأمم  ق��رارات 
القد�س  ملدينة  والقانوين  التاريخي 
موقف  ت�شحيح  اأن  معتراً  املحتلة، 
ج��م��ه��وري��ة ال����ب����اراغ����واي ي��ت�����ش��ق مع 
ال�شعب  ب���ني  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال���ع���الق���ات 

•• القاهرة-الفجر:

ثمن الدكتور م�شعل بن فهم ال�شلمي 
رئ���ي�������س ال�����رمل�����ان ال���ع���رب���ي امل���وق���ف 
ال�������ش���ج���اع جل���م���ه���وري���ة ال����ب����اراغ����واي 
بغلقها ل�شفارتها لدى قوة الحتالل 
)اإ�شرائيل( يف مدينة القد�س املحتلة.

واأك����د رئ��ي�����س ال���رمل���ان ال��ع��رب��ي- فى 
لفخامة  وجهها  التي  ال�شكر  برقيات 
رئي�س جمهورية الباروغواي ومعايل 
رئي�س  وم����ع����ايل  اخل����ارج����ي����ة  وزي������ر 

ال����ت����ي ن���ق���ل���ت ����ش���ف���ارت���ه���ا ل������دى ق���وة 
مدينة  اإىل  )اإ����ش���رائ���ي���ل(  الح���ت���الل 
القد�س املحتلة  اأو تنوي نقل �شفارتها 
مع  ات�شاقاً  موقفها  تراجع  اأن  اإليها 
ال�شلة  ذات  امل��ت��ح��دة  الأمم  ق�����رارات 
والج�����م�����اع ال�������دويل وح���ف���اظ���اً على 
رواب���ط���ه���ا وم�����ش��احل��ه��ا م����ع ال�����دول 
واملجتمعات العربية والإ�شالمية باأن 
م��دي��ن��ة ال��ق��د���س ج���زء ل ي��ت��ج��زاأ من 
وفقاً  املحتلة  الفل�شطينية  الأرا���ش��ي 

لقرارات جمل�س الأمن الدويل.

الالتينية  اأم��ري��ك��ا  و���ش��ع��وب  ال��ع��رب��ي 
الفل�شطيني  ال�شعب  حل��ق  ال��داع��م��ة 
وعا�شمتها  امل�شتقلة  دولته  اإقامة  يف 

مدينة القد�س.
واأع��ت��ر رئ��ي�����س ال��رمل��ان ال��ع��رب��ي اإن 
ياأتي  ال���ب���اراغ���وان���ي���ة  ال���ق���ي���ادة  ق�����رار 
الدبلوما�شية  ل��ل��ج��ه��ود  ا���ش��ت��ج��اب��ة 
ومن  احلثيثة  والإ���ش��الم��ي��ة  العربية 
التي  العربي  ال��رمل��ان  جهود  �شمنها 
الأمريكية  الإدارة  ق���رار  ب��ع��د  ب����داأت 
امل����رف����و�����س ب���ن���ق���ل ����ش���ف���ارت���ه���ا ل���دى 

القد�س  م��دي��ن��ة  اىل  الح���ت���الل  ق���وة 
مار�شتها  ال��ت��ي  وال�����ش��غ��وط  امل��ح��ت��ل��ة، 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة على 
�شاربًة  حذوها  لتحذو  ال��دول  بع�س 
ب��ع��ر���س احل���ائ���ط الإج����م����اع ال����دويل 
الذي جتلى يف قرار اجلمعية العامة 
دي�شمر   21 بتاريخ  املتحدة  ل��الأمم 
2017م ب�شاأن املحافظة على الو�شع 
القد�س  ملدينة  والقانوين  التاريخي 

املحتلة وعدم امل�شا�س به.
الدول  العربي  ال��رمل��ان  رئي�س  ودع��ا 
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•• وا�شنطن-اأ ف ب:

اإث���ر ن�شر م��ق��ال يف �شحيفة  عمت ح��ال��ة م��ن ال���ش��ط��راب يف البيت الأب��ي�����س 
الرئي�س  اإدارة  يف  ه��وي��ت��ه  ع��ن  يك�شف  مل  م�����ش��وؤول  بتوقيع  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك 
الأمريكي دونالد ترامب ي�شف فيه الرئي�س باأنه يفتقر اإىل الأخالق ويتخذ 
“مقاومة”  ق��رارات طائ�شة. وياأتي الك�شف املثري لالهتمام عن وجود حركة 
داخل البيت البي�س لري�شم �شورة لإدارة اأمريكية ي�شعى فيها امل�شاعدون اإىل 

وقف “اأ�شواأ قرارات” الرئي�س حلماية املوؤ�ش�شات الدميوقراطية الأمريكية.
اأزمة د�شتورية؟ ل يرجح  اأو  ولكن هل هذا املقال نذير بانقالب على ترامب 

اخلراء ذلك.
فيما يلي ثالثة اأ�شئلة رئي�شية حول املقال:

داأب كبار امل�شوؤولني على معار�شة روؤ�شائهم منذ اأيام الرئي�س جورج وا�شنطن. 
املقال عن م�شتوى العمل  ولكن ما يجعل الو�شع هنا خمتلفا هو ما جاء يف 
اج��ن��دت��ه، وامل��ن�����ش��ة العالمية  الرئي�شي لإح��ب��اط  ب��ه م�����ش��اع��دو  ي��ق��وم  ال���ذي 

الوا�شعة النت�شار التي ن�شرت فيها هذه الر�شالة.

الرئا�شية يف اجلامعة  ا�شتاذ �شوؤون احلكومات ودرا�شات  يقول جمي�س ثريبر 
الوليات  تاريخ  يف  لهذا  �شابقة  توجد  “ل  بر�س  فران�س  لوكالة  الأمريكية 

املتحدة«.
 2013 يف  ح��ادث  بينها  امل�شابهة من  المثلة  بع�س  الأق��ل  على  هناك  ولكن 
الرئي�س  م�شاعدي  لنتقاد  جمهول  توتري  ح�شاب  م�شوؤول  ا�شتخدم  عندما 

ال�شابق باراك اوباما.
اأنه خبري يف جمل�س  واإقالته لحقا. وتبني  ال�شخ�س  القب�س على ذلك  ومت 
كذلك  بارزا”  “م�شوؤول  ولي�س  متو�شط،  م�شتوى  من  ولكن  القومي  الم��ن 

التي قالت نيويورك تاميز اأنه كتب املقال.
جامعة  يف  ال�شيا�شة  مركز  م��ن  �شاباتو  لري  ال�شيا�شية  العلوم  خبري  وق��ال 
فريجينيا اأن “ال�شابقة الوحيدة يف الع�شر احلايل كانت املخر ديب ثروت يف 
ف�شيحة ووتر غيت” يف ا�شارة اىل امل�شدر من ادارة الرئي�س ال�شابق ريت�شارد 

وا�شنطن  �شحيفة  من  ودورد  ب��وب  لل�شحايف  معلومات  ق��دم  ال��ذي  نيك�شون 
بو�شت. ومل يك�شف هذا ال�شحايف عن هوية ذلك امل�شدر طوال 31 عاما.

اأنه مارك فيلت املدير امل�شاعد  وك�شفت عائلة ذلك امل�شدر عن هويته وقالت 
وزير  كريي  جون  قال  اآي(.  بي  )اف  الفدرايل  التحقيقات  مكتب  يف  ال�شابق 
اخلارجية ال�شابق يف اإدارة اوباما اإن املقال هو تاأكيد اآخر على اأن رئا�شة ترامب 
“هذه اأزمة د�شتورية  وقال ل�شبكة �شي ان ان  “خرجت عن امل�شار ال�شحيح” 
التعديل  بتفعيل  داخل احلكومة  “هم�س”  املقال اىل  كاتب  واأ�شار  حقيقية«. 
اخلام�س والع�شرين من الد�شتور والذي ي�شمح لأع�شاء من الإدارة كمجموعة 

اإبالغ الكونغر�س يف حال اعتقدوا اأن الرئي�س مل يعد قادرا على اأداء مهامه.
ودورد اجلديد حول  كتاب  اأ���ش��ارت مقتطفات من  املقال،  ن�شر  ي��وم من  وقبل 

رئا�شة ترامب اإىل وجود اأزمة خطرية يف البيت الأبي�س.
وراء  يعملون  الرئي�س  م�شاعدي  اأن  بولتزر  بجائزة  الفائز  ال�شحايف  وق��ال 

اتفاق  الغاء  ر�شالة  �شرقة  اإىل  الأم��ر  بهم  الرئي�س وو�شل  الكوالي�س لحتواء 
قتل  اإىل  البنتاغون  دعا  الرئي�س عندما  ترامب، وجتاهل  جت��اري من مكتب 
اأعربوا عن ت�شككهم يف حدوث  اأن اخلراء  اإل  الرئي�س ال�شوري ب�شار ال�شد. 
اأزمة. وقال ثريبر “هذه اأزمة م�شتمرة يف ال�شيا�شة والقيادة .. ولكنها لي�شت 
اأزمة د�شتورية بعد«. ووافقه �شاباتو الراأي وقال “نحن ل نعلم حتى من كتب 

املقال، وهو اأمر اأ�شا�شي لتقييمه بال�شكل ال�شحيح«.
اأم���ام الكونغر�س  اأن ي���وؤدي امل��ق��ال اإىل التحقيق م��ع ت��رام��ب  م��ن غ��ري امل��رج��ح 
املقال  اأن  فرغم  جيداً.  موؤ�شراً  املقال  هذا  يعتر  اأح��د  ل  ولكن  عزله،  بهدف 
اإذا  وكتاب ودورد اأحدثا ا�شطرابا يف البيت الأبي�س -حيث ت�شاءل ترامب ما 
كان ميكن اعتبار املقال “خيانة” وطالب بالك�شف عن كاتبه- اإل اأن م�شاعدي 
10 من كبار م�شوؤويل  اأكرث من  ترامب املقربون �شارعوا اإىل جندته. ونفى 

الدارة كتابة املقال.
وقال ثريبر اأنه يعتقد اأنه لن يتم ا�شتخدام التعديل 25 �شد ترامب. واأ�شاف 
“لن يكون لهذا تاأثري كبري على ترامب، ولكنه �شيزيد من تقوي�س الثقة يف 

رئا�شته هنا يف الوليات املتحدة ويف العامل اأجمع«.

ثالثة اأ�شئلة عن مقال الفتنة يف اإدارة ترامب  

ماكرون ي�شتقبل مريكل متهيدا حلملة النتخابات الأوروبية 

•• باري�ص-اأ ف ب:

الفرن�شي  ال����رئ����ي���������س  ي���ل���ت���ق���ي 
امي��ان��وي��ل م���اك���رون ال����ذي يقوم 
يف  الأوروبية  لالنتخابات  بحملة 
عدد من دول الحتاد، يف مر�شيليا 
اأنغيال مريكل  امل�شت�شارة الأملانية 
ل��ت��ع��زي��ز ح��ل��ف��ه��م��ا ال���ت���ق���دم���ي يف 
املناه�شني  ال��ق��وم��ي��ني  م��واج��ه��ة 
يف  يتقدمون  الذين  للمهاجرين 
اأوروبا وو�شلوا اإىل قلب احلكومة 

الأملانية.
تواجه  بينما  ال��ل��ق��اء  ه��ذا  وي��اأت��ي 
 2005 منذ  حتكم  التي  مريكل 
حتالفها  يف  ال�شعف  م��ن  م��زي��دا 
الهجرة  ح��ول  مواجهة  اأث��ر  على 
حكومتها  يف  الداخلية  وزي��ر  م��ع 
على  فقط  يومني  بعد  اخلمي�س، 

انهيار حتالفها يف هذا ال�شاأن.
رئي�س  �شيهوفر  هور�شت  و���ش��رح 
احل���زب ال��ب��اف��اري امل��ح��اف��ظ جدا 
اأن  امل�شيحي  الجتماعي  الحت��اد 
“ق�شية الهجرة هي اأم كل امل�شاكل 
يتفهم  اأن����ه  م���وؤك���دا  اأملانيا”،  يف 
ال��ت��ظ��اه��رات ���ش��د امل��ه��اج��ري��ن يف 
التي تخللتها مواجهات  كيمنت�س 
من  ع����دد  ���ش��ق��وط  اإىل  اأدى  م���ا 

اجلرحى.
وقالت امل�شت�شارة اإنه فلتان “غري 

مقبول«. ويفرت�س اأن تكون هذه 
الق�شية على جدول اأعمال اللقاء 
ب����ني م�����اك�����رون وم����ريك����ل ال����ذي 
التي  املدينة  مر�شيليا  يف  �شيعقد 
تقع يف جنوب فرن�شا وت�شكل رمزا 

ملوجات الهجرة.
واخ��ت��ت��م ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����ش��ي يف 
جولة  اخل��م��ي�����س  ل��وك�����ش��م��ب��ورغ 
�شبعة  بلقاء  ل��ه  �شمحت  اأوروب��ي��ة 
م���ن ال����ق����ادة الأوروب�����ي�����ني خالل 
“م�شاورات  خ��الل  اأ�شابيع  �شبعة 
اجتماعات  اإىل  اأق���رب  اأوروبية” 
م��و���ش��ع��ة ك��م��ا ح���دث اخل��م��ي�����س يف 

لوك�شمبورغ.
باأوروبا،  امل��وؤم��ن  البلد  ه��ذا  ففي 
ت�����ن�����اول م������اك������رون ال������غ������داء مع 
�شارل  بلجيكا  ح��ك��وم��ات  روؤ����ش���اء 

اقت�شادية الذين باتوا مرفو�شني 
يف كل مكان. لكن وزير الداخلية 
اليطايل ماتيو �شالفيني ورئي�س 
اورب���ان  فيكتور  امل��ج��ري  ال�����وزراء 
امل�����ش��م��م��ني ع��ل��ى اإغ������الق ح���دود 
الرئي�س  ح��ددا  ب��اإح��ك��ام،  بلديهما 
لهما.  رئي�شي  كخ�شم  الفرن�شي 

وهو دور اأقر به ب�شرعة.
تعزيز  ب�����������ش�����رورة  ول�����الإق�����ن�����اع 
الحت���اد الأوروب����ي وم��ع كزافييه 
بعد ظهر  ماكرون  بيتيل، حتدث 
�شخ�س  األفي  نحو  اإىل  اخلمي�س 

يف مدينة لوك�شمبورغ.
ول�����ش��اع��ة ون�����ش��ف ال�����ش��اع��ة دافع 
ال���رج���الن ع��ن ال��ب��ن��اء الأوروب�����ي 
“اوروبا  انتقادات حول  على  وردا 
العالقات  اأو  والبيئة  الأ�شواق” 

يف ال�����ش��وي��د ال��ت��ي ت�����ش��ه��د الأح���د 
انتخابات ت�شريعية.

القادة  لهوؤلء  الرئي�شية  والفكرة 
مالية  م�������ش���اع���دات  ت���ق���دمي  ه����ي 
العبور  اأو  املن�شاأ  دول  اإىل  مهمة 
الأفريقية التي �شتقوم يف املقابل، 
كما حدث مع تركيا وليبيا، باحلد 
اأوروبا.  اإىل  املهاجرين  مرور  من 

م��ي�����ش��ال وه���ول���ن���دا م�����ارك روت���ي 
بيتيل  ك��زاف��ي��ي��ه  ول��وك�����ش��م��ب��ورغ 
ق�شر  يف  بينيلوك�س(  دول  )اأي 

بورغلين�شرت ال�شغري.
واأكد القادة الأربعة تكتلهم دفاعا 
اأوروب��ا تقدمية �شد النكفاء  عن 
باري�س  تريد  ف��ارق  وهو  القومي، 
النتخابات  ق��ب��ل  عليه  ال��رتك��ي��ز 

اأيار  يف  �شتجري  التي  الأوروب��ي��ة 
مايو املقبل.

معا  ي���ق���رتح���وا  اأن  ق������رروا  وق����د 
 20 يف  الأوروب�����������ي  امل���ج���ل�������س  يف 
اأي�����ل�����ول ���ش��ب��ت��م��ر ح����ل����ول اأك����رث 
املهاجرين  اأع��داد  خلف�س  عملية 
ال�����ذي يغذي  امل���ل���ف  ال���وا����ش���ل���ني، 
���ش��ع��ود ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف، حتى 

والأم���ريك���ي���ة ت��ق��دم��ا ي���ذك���ر �شد 
متمردة  ح����رك����ة  اأك�������ر  ط���ال���ب���ان 
تت�شاعف  ب��ي��ن��م��ا  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف 
اجل���ه���ود ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة لإج�����راء 
واأث��ار وق��ف غري  حمادثات �شالم. 
النار يف حزيران  م�شبوق لإط��الق 
ب��ني م�شوؤولني  ل��ق��اء  ت���اله  ي��ون��ي��و 
طالبان  ع��ن  وممثلني  اأم��ريك��ي��ني 
يف قطر يف متوز يوليو، اآمال يف اأن 

تنهي املفاو�شات املعارك.
التي  ال��ه��ج��م��ات  م��ن  �شل�شلة  ل��ك��ن 
وتنظيم  ط��ال��ب��ان  ح���رك���ة  ���ش��ن��ت��ه��ا 
مئات  �شقوط  عن  واأ�شفرت  داع�س 
ال��ق��ت��ل��ى م���ن اأف������راد ق����وات الأم����ن 
واملدنيني، ق�شت على هذه الآمال. 
بداية  ط��ال��ب��ان يف  م��ق��ات��ل��و  و���ش��ن 
غزنة  على  هجوما  اغ�شط�س  اآب 
تبعد  التي  ال�شرتاتيجية  املدينة 
���ش��اع��ت��ني ب����را ع���ن ك���اب���ول. وب���ذل 

•• كابول-اأ ف ب:

و�شل وزير الدفاع الأمريكي جيم 
زيارة  يف  كابول  اإىل  ام�س  ماتي�س 
و�شيلتقي  م�شبقا  عنها  يعلن  مل 
اأ�شرف  الأفغاين  الرئي�س  خاللها 
للقوات  اجل���دي���د  وال���ق���ائ���د  غ��ن��ي 
�شمال  وق�����وات ح��ل��ف  الأم���ريك���ي���ة 

الأطل�شي.
امل��ت��ح��دة حاليا  ال���ولي���ات  وت��ن�����ش��ر 
اأفغان�شتان  يف  ع�شكري  األ���ف   14
ي�شكلون اجلزء الأ�شا�شي من قوات 
وتاأهيل  ل��دع��م  الأط��ل�����ش��ي  احل��ل��ف 

قوات الأمن الأفغانية.
اإىل  الثانية  ماتي�س  زي���ارة  وت��اأت��ي 
وقت  يف  اأ���ش��ه��ر،  خ��الل  اأفغان�شتان 
 17 امل�شتمر منذ  النزاع  حا�شم يف 

عاما.
الأفغانية  ال�����ق�����وات  حت���ق���ق  ومل 

األف   700 �شكانها  ع��دد  يبلغ  ال��ت��ي 
جرياي�س  م��ي��ن��ا���س  ولي����ة  يف  ن�����ش��م��ة 
)ج��ن��وب ���ش��رق( ح��ي��ث ك���ان موؤيدون 
بول�شونارو  نقل  اإن  اأم�شية،  ينظمون 

غري مطروح “حاليا«.
وكان فالفيو بول�شونارو جنل املر�شح، 
تعّر�س  وال���ده  اأّن  تويرت  على  �شرح 
“جروح  ع��ن  اأول  وحت���دث  ل��ل��ط��ع��ن. 
ح�شابه  على  كتب  لكنه  �شطحية”، 
“ل�شوء احل��ظ، الأمر  يف وق��ت لح��ق 

اأكرث خطورة مما اعتقدنا«.
با�شم  م���ن ج��ه��ت��ه، ����ش���رح م��ت��ح��دث 
مينا�س  ولية  الع�شكرية يف  ال�شرطة 
ب���ل���دة جويز  ت���ق���ع  ج���رياي�������س ح���ي���ث 
دي ف����ورا، ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اأّن 
امل�شتبه به وهو رجل يبلغ من العمر 
واأ�شار  الفور.  على  اعُتقل  عاما،   40
ملفوًفا  �شكيًنا  “يحمل  ك��ان  اأن��ه  اإىل 
اأويل  تقرير  واأف���اد  ق��م��ا���س«.  بقطعة 

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب:

املتطّرف  ال��ي��م��ي��ن��ي  ال��ن��ائ��ب  خ�����ش��ع 
ج��اي��ري ب��ول�����ش��ون��ارو امل��ر���ش��ح الأوف����ر 
من  الأوىل  ال�����دورة  يف  ل��ل��ف��وز  ح��ظ��ا 
الرازيلية  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
التي �شتجري ال�شهر املقبل، جلراحة 
عاجلة اخلمي�س بعد تعّر�شه للطعن 
يف بطنه اأثناء حملته النتخابية من 

قبل نا�شط ي�شاري �شابق.
�شانتا كازا يف مدينة  وقال م�شت�شفى 
 63( بول�شونارو  اإن  ف��ورا  دي  جويز 
عاما( “م�شاب بجرح يف البطن جنم 

عن اأداة حادة«.
العملية  ب��ع��د  ���ش��ح��ايف  م���وؤمت���ر  ويف 
اجلراحية، اأو�شح الأطباء اأن النائب 
ب��ث��الث��ة ج���روح خ��ط��رية يف  “م�شاب 

الأمعاء«.
وقال الأطباء يف امل�شت�شفى يف املدينة 

اإىل  مي�شال  ب�شارل  الأم��ر  وو�شل 
مار�شال  “خطة  ع���ن  احل���دي���ث 

لأفريقيا«.
ب�شكل عام، يريد ماكرو وحلفاوؤه 
ترتك  للمهاجرين  من�شقة  اإدارة 
ال��ب��اب م��ف��ت��وح��ا ل��الج��ئ��ني با�شم 
واج�����ب ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه��م، ل��ك��ن اأك���رث 
لأ�شباب  املهاجرين  لطرد  فاعلية 

اأخ�شر  ����ش���وءاً  ب��ت�����ش��ري��ح��ه  ب��ول��ت��ون 
مناطق  ل��ت��ب��ادل  وك��و���ش��وف��و  ل�شربيا 
ع�شر  دام  خ����الف  لإن����ه����اء  ك��و���ش��ي��ل��ة 
�شنوات، بل هو، يف الواقع، نزاع عمره 

مائة عام. 
ولكن ح�شب الكاتب، تاأتي الإجابة عن 
وكو�شوفو،  �شربيا  بني  ال�شفقة  هذه 
ولو مت اإجنازها لأن العراقيل اأمامها 
احتواء  ا�شتحالة  يف  التعقيد،  �شديدة 
تبعاتها. ويعزى ذلك لأنه، ولالأ�شف، 
و�شيلة  هناك  لي�شت  �شربيا،  يف حالة 
حرب.  اإ���ش��ع��ال  دون  ال��ب��الد  لتق�شيم 
يقبلوا  لن  البو�شنيني يف �شربيا  فاإن 
بفقدان مناطق يف �شرقها. فقد �شهدت 
�شريرينيت�شا،  وت�شم  املنطقة،  تلك 
التي  التطهري”  معارك”  اأ���ش��ر���س 
البو�شنيني  ال�����ش��ك��ان  بغالبية  حل��ق��ت 
احلرب.  قبل  م��ا  ف��رتة  يف  امل�شلمني، 
اأي زعيم  نف�شه، لن يقبل  الوقت  ويف 
�شربي ب��اإع��ادة ه��ذه الأرا���ش��ي، والتي 

•• عوا�شم-وكاالت:

حلول  تبعات  م��ن  التحذير  �شياق  يف 
الرئي�س  اإدارة  ت���ع���ت���م���ده���ا  ���ش��ه��ل��ة 
البلقان،  ترامب يف  دونالد  الأمريكي 
م�شاعد  اأ���ش��ت��اذ  ج��وزي��ف،  اإدوارد  ذك��ر 
هوبكينز  ج����ون����ز  ك���ل���ي���ة  يف  وزم����ي����ل 
للدرا�شات الدولية املتقدمة، مبا قاله 
يف يونيو 1991 جيم�س بيكر، وزير 
الأ�شبق، عندما  الأمريكية  اخلارجية 
حتدث عن حل متوقع ليوغو�شالفيا، 

قائاًل: “ل نواجه خطراً مبا�شراً«. 
بولتون،  ج��ون  ق��ال  ال�شياق،  ذات  ويف 
م�شت�شار الأمن القومي، يف اأغ�شط�س 
املا�شي، عندما حتدث عن مفاو�شات 
لتبادل مناطق بني �شربيا وكو�شوفو 
ت���ع���دي���الت  اإج�����������راء  ن�������ش���ت���ب���ع���د  “ل 
اإق��ل��ي��م��ي��ة.. ون��ع��ت��ق��د اأن���ه���م ي��ج��ب اأن 

يتو�شلوا اإىل حل باأنف�شهم«.
وي���رى ك��ات��ب امل��ق��ال اأن����ه، ع��ن��د كتابة 

اأن  القادم، �شوف يثبت  البلقان  تاريخ 
ما  اأخ��ط��ر  ك��ان��ا  الت�شريحني  ه��ذي��ن 
فقد  اأمريكيني.  م�شوؤولني  عن  �شدر 
اأخ�شر  ���ش��وءاً  بيكر  ت�شريح  اأع��ط��ى 
يطلق  كي  ميلو�شيفيت�س  ل�شلوبودان 
ال�شابقة  يوغو�شالفيا  تر�شانة  كامل 
والبو�شنة  ك��روات��ي��ا  جمهوريتي  �شد 
�شعيتا لالنف�شال.  والهر�شك، حينما 
وج�����اءت ال��ن��ت��ي��ج��ة ع���ر ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
كان  املنطقة،  يف  الكارثية  ال�شراعات 

ممكناً جتنب معظمها. 
وح�شب كاتب املقال، تهدد ت�شريحات 
�شاهم  دويل  ج��ه��د  ب��اإب��ط��ال  ب��ول��ت��ون 
عاماً  ع�شرين  مل��دة  ال�شالم  اإر���ش��اء  يف 
اإىل  يف م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ل��ق��ان. وا���ش��ت��ن��اداً 
���ش��ائ��ع��ات ح���ول حم��ادث��ات ���ش��ري��ة بني 
اأجل  من  وكو�شوفو  �شربيا  من  ق��ادة 
حالة  لإن��ه��اء  كو�شيلة  اأرا������سٍ  ت��ب��ادل 
عن  موؤ�شرات  وب�شاأن  بينهما،  العداء 
تعديل يف ال�شيا�شة الأمريكية، اأعطى 

اليوم،  وب��ات��ت  �شربيا  ح���دود  حت���اذي 
�شكناً  ع����رق����ي،  ت��ط��ه��ري  ح��م��ل��ة  ب���ع���د 

لغالبية كبرية من ال�شرب. 
اأن��ه، حتى يف حال  وي�شري الكاتب اإىل 
لن  ال��ب��و���ش��ن��ة،  تق�شيم  ع��ل��ى  الت���ف���اق 
تكون النتيجة مر�شية. اإذ خالفاً لأية 
اأخرى يف املنطقة،  جمموعات عرقية 
البو�شنيني عن  م��ا مي��ي��ز  ه��و  ال��دي��ن 
البو�شنة،  ت����اأث����رت  ك��م��ا  ج���ريان���ه���م. 
ولعبني  ب���رتك���ي���ا  ت��ق�����ش��ي��م��ه��ا،  ب���ع���د 
ي�شعب  ما  مريبني،  اأو�شطيني  �شرق 
ب��ق��اءه��ا دول����ة ع��ل��م��ان��ي��ة. ك��م��ا �شوف 
�شاحلية،  غ��ري  دول��ة  البو�شنة  ت�شبح 
على  ي�شممون  ���ش��وف  ال���ك���روات  لأن 
ال�شرب،  مواطنيهم  ب��رك��ب  ال��ل��ح��اق 
و���ش��ي��ط��ال��ب��ون ب��الن��ف�����ش��ال.  وح�شب 
عدد  الع��ت��ب��ار  يف  اأخ����ذ  اإذا  ال��ك��ات��ب، 
املرتفع  لداع�س  امل��وال��ني  اجل��ه��ادي��ني 
اأن  وح���ق���ي���ق���ة  امل���ن���ط���ق���ة،  يف  ن�����ش��ب��ي��اً 

معظمهم قد يعودون اإىل بلدانهم.

بغارات  مدعوما  الأفغاين  اجلي�س 
�شاقة  ج���ه���ودا  اأم���ريك���ي���ة،  ج���وي���ة 
ينجح  اأن  قبل  اأي���ام  ع��دة  ا�شتمرت 

يف �شدهم.
وه������ذا ال���ه���ج���وم ت��ل��ت��ه اع����ت����داءات 
اأ�شفرت عن �شقوط قتلى خ�شو�شا 
اآخر  الأفغانية. ووقع  العا�شمة  يف 
ه��ذه الع��ت��داءات الأرب��ع��اء عندما 
ا���ش��ت��ه��دف ه���ج���وم���ان م���در����ش���ة يف 
اأ�شفرا  حيث  كابول  يف  �شيعي  حي 
26 قتيال على الأقل  عن �شقوط 

و91 جريحا.
ت������������وؤدي  ان  ي������ف������رت�������س  ك������������ان 
ال������ش�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة اجل�������دي�������دة 
اعتمدها  ال����ت����ي  لأف���غ���ان�������ش���ت���ان 
زاد  ال��ذي  ترامب  دونالد  الرئي�س 
عدد الع�شكريني املتمركزين هناك 
يف اآب اغ�شط�س 2017، اإىل جلب 

طالبان اإىل طاولة املفاو�شات.

الذي  الرجل  اأن  الع�شكرية  لل�شرطة 
“لأ�شباب  هجومه  �شن  املر�شح  طعن 

�شخ�شية” و”باأمر من اهلل«.
وذك��������رت ال�������ش���رط���ة ال���ع�������ش���ك���ري���ة يف 
الع���ت���داء  اإن  ل��ن��ا  “قال  ت��ق��ري��ره��ا 
نتمكن  مل  �شخ�شية  اأ���ش��ب��اب  دواف��ع��ه 
يف  اأي�����ش��ا  “قال  لأن����ه  فهمها”  م���ن 
من  ب��اأم��ر  عمل  اأن��ه  اللحظات  بع�س 

اهلل«.
التي  احلادثة  وقائع  ت�شل�شل  وح�شب 
جرت عند ال�شاعة 15،00 )18،00 
ت غ( غادر املهاجم اأديليو في�شبو دي 
وهو  “منزله  عاما(   40( اأوليفيريا 
م�شرية  اإىل  لين�شم  �شكينا”  يحمل 

موؤيدي بول�شونارو.
تلفزيونية  ل����ق����ط����ات  واأظ�������ه�������رت 
اأكتاف  ع��ل��ى  حم���م���وًل  ب��ول�����ش��ون��ارو 
عنيفة  �شربة  تلّقيه  قبل  منا�شريه 

حتت ال�شدر واإجالئه من املكان.

م���ع ال�����ش��ع��ودي��ة ح��ي��ث مي��ك��ن اأن 
يحكم على مدونة بالإعدام.

“عدم  ب������اأن  م����اك����رون  واع�������رتف 
الأوروبية  الفكرة  يقتل  الفاعلية 

ببطء«.
ب��ي��ن��ي��ل��وك�����س ه���م من  وق�����ادة دول 
يف  ماكرون  ياأمل  الذين  احللفاء 
جمعهم لتنفيذ خططه الطموحة 
لإ���ش��الح الحت���اد الأوروب����ي على 
ال�����رغ�����م م�����ن اخل������الف������ات ح���ول 

ال�شيا�شات القت�شادية.
وم����ن����ذ اأ�����ش����ه����ر ي����ق����وم م����اك����رون 
ا�شبانيا  م��ن  ال���ق���ارة  يف  ب���زي���ارات 
يوليو  مت��وز  نهاية  يف  والرتغال 
نهاية  يف  وال��دمن��ارك  فنلندا  اىل 

اآب اغ�شط�س.
اإخراج  اإىل  اأي�شا  وي�شعى ماكرون 
حركة �شيا�شية تقدمية يف اوروبا 
تتمحور حول  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل 
ح��زب��ه اىل الأم�����ام، وك��م��ا ف��ع��ل يف 
فرن�شا، يريد اإعادة ت�شكيل امل�شهد 

ال�شيا�شي الأوروبي.
يف  انق�شام  على  م��اك��رون  وي��ع��ول 
اأكر  الأوروب�����ي  ال�شعبي  احل���زب 
اأح��زاب الرملان الأوروب���ي وي�شم 
الحزاب املحافظة من امل�شيحيني 
اأنغيال  ب��ق��ي��ادة  ال��دمي��وق��راط��ي��ني 
مريكل اإىل احلزب القومي الذي 

يقوده رئي�س الوزراء املجري.

وزير الدفاع الأمريكي ي�شل اأفغان�شتان   طعن مر�شح اليمني املتطرف للرئا�شة يف الربازيل 

ارتفاع ح�شيلة قتلى  زلزال اليابان اإىل 18  
•• طوكيو-اأ ف ب:

وكالب  ج��راف��ات  مب�شاعدة  بحث  بعمليات  اليابان  يف  الن��ق��اذ  عمال  يقوم 
قوي  زل��زال  بعد  منازل  طمرت  اأر�شية  انهيارات  من  ناجني  عن  بولي�شية 
مع ارتفاع عدد القتلى اإىل 18 قتيال. ول يزال نحو 22 �شخ�شا يف عداد 
املفقودين يف بلدة ات�شوما الريفية ال�شغرية �شمال البالد، حيث دمر عدد 
6،6 درجة.  بلغت قوته  الذي  الزلزال  ب�شبب  تلة  انهيار  امل�شاكن عند  من 
و�شرح عنا�شر من الدفاع املدين يف ات�شوما لإذاعة “ان ات�س كاي” املحلية 
“�شمعنا اأن اأ�شخا�شا ل يزالون عالقني حتت الطني ولذلك فاإننا نعمل على 

مدار ال�شاعة ولكن من ال�شعب اإنقاذهم«.
“�شنتخذ اإجراءات للعثور عليهم ب�شرعة«. وقالت امراأة م�شنة يف  واأ�شاف 
ات�شوما لالإذاعة “قريبي ل يزال مطمورا حتت الطني ومل يتم العثور عليه 
ارتدادية  هزات  كما حدثت  املا�شية.  الليلة  النوم  اأ�شتطع  ولذلك مل  بعد، 

عديدة ولذلك كانت ليلة غري مريحة«.
ول يزال التيار الكهربائي مقطوعا عن نحو 1،6 مليون منزل يف جزيرة 
املنطقة  ت��زود  ح��راري��ة  ال��زل��زال حمطة  دم��ر  اأن  بعد  ال�شمالية  ه��وك��اي��دو 
اإىل  انخف�س  العدد  اأن  �شيكو  هريو�شيغ  ال�شناعة  وزي��ر  وق��ال  بالكهرباء. 
550 األف منزل اجلمعة. واأ�شاف لل�شحافيني “�شي�شتغرق الأمر اأ�شبوعا” 
قبل اأن يعاد ت�شغيل حمطة الكهرباء “ولذلك وخالل هذه الفرتة �شرن�شل 

عربات مولدة للكهرباء اإىل امل�شت�شفيات«.
ودعا املواطنني اإىل القت�شاد يف ا�شتخدام الطاقة يف املتاجر واملطاعم “على 
�شبيل املثال ممكن اأن يبقى اأفراد العائلة معا يف غرفة واحدة” ل�شتخدام 

قدر اأقل من الكهرباء.
األف من عمال النقاذ من بينهم جنود من قوات   22 ا�شتدعاء نحو  ومت 
الدفاع الذاتي لتوزيع اإمدادات املياه، وت�شكلت طوابري طويلة اأمام حمطات 
زلزل  وق��وع  خ�شية  وتخزينها  احلاجيات  ل�شراء  وال�شوبرماركت  ال��وق��ود 
اآب��ي خالل اجتماع للحكومة ملناق�شة  ال��وزراء �شينزو  اأخ��رى. وق��ال رئي�س 
و�شط  مظلمة  ليلة  اأم�شوا  الذين  النا�س  مع  التعاطف  “الرجاء  الزلزال 
اخلوف، واأن تفعلوا كل ما با�شتطاعتكم لإعادة الكهرباء بال�شرعة املمكنة«.
واأدى الزلزال القوي كذلك اإىل انهيار عدد من املنازل واجلدران يف مدينة 

�شابورو الرئي�شية يف اجلزيرة.
اإل اأنه وبالنظر اإىل قوة الزلزال فاإن عدد القتلى منخف�س ن�شبيا وق�شى 

معظمهم يف انهيارات اأر�شية يف ات�شوما.
بداأت خدمات النقل تعود تدريجيا كما ا�شتاأنفت القطارات البالغة ال�شرعة 
عملياتها �شباح ام�س اجلمعة، وعاد املطار الرئي�شي يف �شابورو اإىل العمل 

ب�شكل جزئي بعد اأن الغى جميع الرحالت اخلمي�س.
اإل اأنه مت اإلغاء مباراة ودية بني اليابان وت�شيلي كان من املقرر اأن جتري 
يف  الكهرباء  وانقطاع  النقل  قطاع  عمت  التي  الفو�شى  ب�شبب  �شابورو  يف 

هوكايدو. وياأتي الزلزال �شمن �شل�شلة كوارث طبيعية �شربت اليابان.

مقتل 7 دواع�ص 
بكمني �شمال بغداد

•• بغداد-وكاالت:

اأمني عراقي مبحافظة �شالح الدين ام�س اجلمعة مقتل  اأعلن م�شدر 
ق�شاء ال�شرقاط 280 كم  يف  داع�س  تنظيم  عنا�شر  من   4 واعتقال   7

�شمال بغداد.
قال امل�شدر اإن” قوة من جهاز مكافحة الإره��اب ن�شبت كميناً لعنا�شر 
اليوم،  ظهر  ال�شرقاط  لق�شاء  التابعة  الباج  تلول  ناحية  �شمال  داع�س 
ومتكنت من قتل 7 واعتقال 4 منهم كانوا ي�شتقلون 3 عجالت ينوون 
العبور بها اإىل �شحراء ال�شرقاط بالقرب من قرية الرم�شانيات الواقعة 

غربي الق�شاء«.
ت�شهد  ال��دي��ن  �شالح  حمافظة  يف  عدي����دة  مناط���������ق  اأن  اإىل  وي�ش������ار 
داع�س  تنظيم  خ��الي��ا  تنفذها  وعمليات  هجمات  والآخ����ر  احل�����ني  ب��ني 
والع�شائري  ال�شعبي  واحل�شد  العراقي�������ة  الأمني�����ة  القوات  �شد  النائمة 

واملواطنني..
املا�شي  العام  العبادي  العراقي حيدر  ال���وزراء  رئي�س  اإع��الن  رغ��م  ه��ذا   

الق�شاء على التنظيم ع�شكرياً يف البالد.

ترامب لزعيم كوريا ال�شمالية: 
»�شيء ما �شيحدث«

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأكد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ام�س اجلمعة اأن زعيم كوريا ال�شمالية 
كيم جونغ اأون اأعرب عن رغبة حكومته يف نزع �شالحها النووي اأثناء بقاء 

الأول يف البيت الأبي�س.
وقال ترامب يف ت�شريحات بولية مونتانا “لقد اأخروين منذ قليل اإن كيم 
ال�شمالية خالل  لكوريا  النووي  ال�شالح  نزع  اأنه يريد  ب�شكل قاطع  اأع��رب 
فرتة ولية ترامب«. و�شدد ترامب على اأن فريقه اأخره قبل اأن يقف اأمام 
و�شائل العالم باأن كيم قال اأ�شياء “مده�شة” عنه. واأ�شاف “احرتمه، هو 

يحرتمني واعتقد اأن �شيئاً ما �شيحدث«.
من  حمتملة  اإ���ش��ادات  ع��ن  ر�شالة  ال��ي��وم  �شباح  تويرت  على  ت��رام��ب  ون�شر 
الزعيم الكوري ال�شمايل. وقال “كيم جونغ اأون بكوريا ال�شمالية يقول اإن 

لديه اإميان را�شخ يف الرئي�س ترامب«.
اأنهما  التاريخية يف يونيو ب�شنغافورة على  واتفق كيم وترامب يف قمتهما 
ال��ك��وري��ة، ول��ك��ن يف  ال��ن��ووي ب�شبه اجل��زي��رة  ال�����ش��الح  ل��ن��زع  �شيعمالن معا 
الأ�شابيع الأخرية جتمد احلوار ب�شبب خالفات بني البلدين حول كيفية 

اإمتام العملية.

حلول �شهلة يف البلقان قد ت�شعل حربًا جديدة 
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عربي ودويل

   والجتاه العام لهذه املبادرة هو 
حتييد احلكومة، اأي اأن اأع�شاءها 
غري معنيني بانتخابات 2019، 
لالإ�شالحات  ال��ت��ف��رغ  اأج���ل  م��ن 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة وال���ن���ج���اح يف اإج����راء 
الن���ت���خ���اب���ي، كما  ال����ش���ت���ح���ق���اق 
توافق  لت�شكيل  امل���ب���ادرة  ت��ه��دف 
وثيقة  م���ن   64 ال��ن��ق��ط��ة  ح����ول 
مب�شري  امل���ت���ع���ل���ق���ة   2 ق�����رط�����اج 
احلكومة، والتي مل يتم التوافق 

حولها حتى الآن.
مواقف  على  تكّتم  وج���ود  ورغ���م 
تون�س على  نداء  اأن  اإل  الفرقاء، 
على  م�������ش���ًرا  زال  م���ا  ي���ب���دو  م���ا 
واملطالب  ال�شاهد  جت��اه  موقفه 

برحيله.

التدخل اخلارجي
 هو ال�سبب

ت�شريح  ع��ل��ى  رده  ���ش��ي��اق  ويف     
اخل�������م�������ريي، اع�����ت�����ر ال����ن����اط����ق 
الر�شمي با�شم نداء تون�س منجي 
احلرباوي، “ ان �شبب الأزم��ة يف 
البالد هو التدخل الأجنبي على 
اخلط” مو�شحا ان هذا الطرف 
التدخل  وان  تركيا،  الجنبي هو 
تذبذب  يف  ال�شبب  ه��و  الأج��ن��ب��ي 

مواقف النه�شة من احلكومة.
   واأ�شار رئي�س املكتب العالمي 
ل���ق���اء غري  ان���ع���ق���اد  اإىل  ل���ل���ن���داء 
يف  مت  ر�شمية  ج��ه��ات  ب��ني  معلن 
ا���ش��ط��ن��ب��ول خ����الل رح���ل���ة ع���ودة 
ال�شاهد  يو�شف  احلكومة  رئي�س 
م�شتح�شرا  لل�شني  زي��ارت��ه  م��ن 
من  ل����ي����درز  جم���ل���ة  اأوردت  م����ا 
“ر�شمي  ب����  ل��ق��اء و���ش��ف��ه  خ��ف��اي��ا 
غري معلن” جمع جهات ر�شمية 
الرتكي  امل��ال��ي��ة  ب��وزي��ر  تون�شية 
ويف  ال��ل��ي��ل  منت�شف  يف  اجل��دي��د 

اأحد مطارات تركيا.
اأن����ه ب��ع��د ه���ذا اللقاء     واأو����ش���ح 
م���وق���ف حركة  ت���غ���رّي  ُم���ب���ا����ش���رة 
مو�شحا  ب��امل��ائ��ة،  م��ائ��ة  النه�شة 
يكون  اأن  خ��وف��ن��ا  “كل  ب��ال��ق��ول 
موقف حركة النه�شة هو نتيجة 
ل�شغط خارجي من جهات تكون 
لديها  وت��ك��ون  للنه�شة  م��وال��ي��ة 
اأما  معها..  اإيديولوجية  ق��راب��ة 
نحن فموقفنا هو موقف وطني 

ووا�شح«.
اأن ال�شيء     واع��ت��ر احل��رب��اوي 
التغري  ه��و  اللقاء  ه��ذا  يف  املُقلل 
النه�شة،  م���وق���ف  يف  املُ���ب���ا����ش���ر 
باأنه كان لرئي�س احلركة  ُمذكرا 
اأكرث  “موقف  ال��غ��ن��و���ش��ي  را���ش��د 
الأخ��ري برئي�س  اإثر لقائه  ليونة 
لديه  ك����ان  وان�����ه  اجلمهورية” 
ال�شاهد،  ح��ك��وم��ة  م���ن  م���وق���ف 
ال��غ��ن��و���ش��ي قبل  اأن  م�����ش��ددا ع��ل��ى 
طاولة  اإىل  جديد  م��ن  اجللو�س 
بالنقطة  احل���وار وقبل مب��ا ج��اء 
وبالتايل  64 من وثيقة قرطاج 
ق���ب���ل ب���رح���ي���ل احل����ك����وم����ة، وفق 

روايته.
الأط������راف  اأن  ح����ول  رده  ويف     
)اجلهات  ع��ن��ه��ا  ي��ت��ح��دث  ال���ت���ي 
مع  عالقات  اأي�شا  لها  الرتكية( 
حافظ  للنداء  التنفيذي  امل��دي��ر 

الوثيقة  ه���ذه  يف  ال��ت�����ش��ك��ي��ك  اأن 
ي���وؤك���د قناعة   3 ق���رط���اج  وط����رح 
ح��زب��ه ب����اأن ه���ذا ال��ت��م�����ش��ي لي�س 
امل���دخ���ل ال�����ش��ح��ي��ح حل���ل الأزم����ة 
مع  خا�شة  ال��ب��الد،  تعي�شها  لتي 

اقرتاب انتخابات 2019.
   ودع���ا الأح����زاب ال��ت��ي حت�شلت 
انتخابات  يف  الأغ���ل���ب���ي���ة  ع���ل���ى 
م�شوؤوليتها  حتمل  اإىل   2014
يف ت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ت���وؤم���ن كل 
ال������ظ������روف امل���ن���ا����ش���ب���ة لإج��������راء 
مناخ  يف  ال���ق���ادم���ة  الن���ت���خ���اب���ات 
�شيا�شي �شليم ونقي دون ال�شقوط 
م�شددا  ال��ف��و���ش��ى،  اأو  ال��ع��ن��ف  يف 
القانون  اح�����رتام  ����ش���رورة  ع��ل��ى 
امل�شبوطة  والآج����ال  الن��ت��خ��اب��ي 

لهذه ال�شتحقاقات.
   واعتر اأن النتخابات القادمة 
لتجديد  لل�شعب  فر�شة  �شتكون 
ال�شرعية ملن يراه �شاحلا للحكم، 
تاأجيل  ���ش��د  ح���زب���ه  اأن  م���وؤك���دا 
اأن  باعتبار  القادمة،  النتخابات 
ه��ذا ال��ط��رح م��ن ���ش��اأن��ه ان يزيد 
الو�شع “ريبة” كما �شيعطل كل 
امل�شارات و�شُيبقي البالد يف حالة 
جتاذب بني الأح��زاب، وحتى بني 
متوافقة  اأن��ه��ا  ت��دع��ي  ال��ت��ي  تلك 
لكنها يف ال�شر ترتب�س ببع�شها، 

ح�شب تعبريه.
واجلبهة  ح���زب���ه  ب������اأن  وذك������ر     
اأكرث  يف  اأك���دا  ق��د  كانا  ال�شعبية، 
من منا�شبة، على �شرورة رحيل 
حكومة يو�شف ال�شاهد التي قال 
البالد  على  خطرا  ت�شكل  “اإنها 
لأنها فا�شلة وعاجزة ومل يعد لها 
م�شتغربا  لل�شعب”،  تقدمه  م��ا 
راأ�س هذه  ال�شاهد على  من بقاء 
احلكومة رغم اإقالته للعديد من 

الوزراء.
رئي�س  اأن  الأخ�����ش��ر،     ولح���ظ 
احلكومة مل يقدم اأية اإجابة اإىل 
النه�شة  حركة  دع��وة  على  اليوم 
الرت�شح  ب����ع����دم  ل�����ه  امل���������ش����ان����دة 
يقدم  ومل  القادمة،  لالنتخابات 
الذي  اجلمهورية  لرئي�س  اإجابة 
دعاه لالجتاه اىل الرملان لطلب 
جتديد الثقة، قائال “اإن ال�شاهد 
غري  ب�����ش��رع��ي��ة  ي���ع���م���ل  زال  م����ا 

وا�شحة«.

انت�سار الت�ساوؤم
يف الأث���ن���اء، وم���ع ا���ش��ت��م��رار هذا 
اجلدل الذي ل ينتهي، قال �شر 
�شيغما  ن��ظ��م��ت��ه  ل������الآراء  ج���دي���د 
من  ب���امل���ائ���ة   87 اأن  ك���ون�������ش���اي، 
التون�شيني يرون اأن البالد ت�شري 
 69 وان  اخل���اط���ئ،  ال��ط��ري��ق  يف 
اأن  ي��رون  امل�شتجوبني  باملائة من 
ال�شنة  من  اأ���ش��واأ  احلالية  ال�شنة 
املايل  للو�شع  بالن�شبة  املا�شية 
اأن الأو�شاع ب�شدد  وهو ما يعني 
الو�شعية  ي��ه��م  ف��ي��م��ا  ال���ت���ده���ور 

املالية لالأ�شرة التون�شية.
الأجيال     وبخ�شو�س م�شتقبل 
اأن  اإىل  ال��زرق��وين  اأ���ش��ار  القادمة 
62 باملائة من امل�شتجوبني يرون 
القادمة  الأج����ي����ال  و���ش��ع��ي��ة  اأن 

�شتكون ا�شواأ مما هي عليه الآن.

احلرباوي  اأك����د  ال�شب�شي  ق��ائ��د 
�شرية  ع���الق���ات  ل��دي��ن��ا  “لي�شت 
ول غري معلنة وجميع عالقاتنا 
جهة  ل�شنا  ونحن  مك�شوفة  كلها 

ر�شمية..
فاعل”  ���ش��ي��ا���ش��ي  ح�����زب  ن���ح���ن   
املعلن  غ��ري  ال��ل��ق��اء  اأن  م��و���ش��ح��ا 
التون�شية  للدولة  ممثلني  جمع 
واأن���ه ك��ان م��ن امل��ف��رو���س ان يتم 
واأن  ر�شمية  ب�شفة  الإع��الن عنه 
ال�����ش��يء امل��ق��ل��ق اأك���رث ه��و املوقف 

املتغري للنه�شة.

جمّلة  اأن  ب����ال����ذك����ر  ج����دي����ر     
اأّن  اأوردت   ق��د  ك��ان��ت  “ليدرز” 
يو�شف  احل��ك��وم��ة  رئي�س  ط��ائ��رة 
ال�شاهد توّقفت خالل رحلة عودة 
ه��ذا الأخ���ري وال��وف��د امل��راف��ق له 
ال�شيني-الإفريقي  امل��وؤمت��ر  من 
مبطار العا�شمة الرتكية اأنقرة.

   وح�����ش��ب امل��ج��ّل��ة ح��ّط��ت طائرة 
منت�شف  ب��ع��د  ال�����ش��اه��د  ي��و���ش��ف 
يومي  ب����ني  ال���ف���ا����ش���ل���ة  ال���ل���ي���ل���ة 
املا�شيني  واخل��م��ي�����س  الأرب����ع����اء 
ال�شتقبال  ق���اع���ة  اأم������ام  ب��ق��ل��ي��ل 

حلزب الوطنيني الدميقراطيني 
“اأن  الأخ���������ش����ر،  زي�������اد  امل����وح����د 
ماتت..  ق���د   2 ق���رط���اج  وث��ي��ق��ة 
“اإن  ق���ائ���ال  ميتة”،  ول�����دت  ب���ل 
عن  باحلديث  اأذان��ن��ا  اأ�شموا  من 
الوحدة  وحكومة  قرطاج  وثيقة 
اأنها  ت��ب��ني  م��ا  �شريعا  ال��وط��ن��ي��ة، 
وطنية،  وح���دة  بحكومة  لي�شت 
واأن هذه الوثيقة ل ت�شاوي حتى 

احلر الذي كتبت به«.
   واأ���ش��اف الأخ�����ش��ر يف ت�شريح 
لالأنباء،  افريقيا  تون�س  لوكالة 

رئي�س  ا�شتقبال  ومت  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
املالية  وزي���ر  م��ن قبل  احل��ك��وم��ة 
ال���ب���رياق )�شهر  ب����رات  ال���رتك���ي 
�شهر  خ�����الل  املُ����ع����نّي  اأردوغ����������ان 
ي���ول���ي���و امل���ا����ش���ي( ال������ذي ك�����ان - 
مرفوقا  امل�����ش��در-   نف�س  ح�شب 
ونائب  الرتكي  اخلارجية  بوزير 
اأن���ق���رة و���ش��ف��ري تون�س  حم��اف��ظ 
م�شطفى  ب����ن  ف��ي�����ش��ل  ب���رتك���ي���ا 
مرفوقا  ال�����ش��اه��د  ك����ان  ح���ني  يف 
بكاتب الدولة لل�شوؤون اخلارجية 
وامل�شت�شار  البا�شطبجي  �شري 

هو الطرف الوحيد الذي مازال 
ي���دع���م ح���ك���وم���ة ال�������ش���اه���د رغم 
مناداة اجلميع وخا�شة الطراف 
تون�س  ن�����داء  ك��ح��رك��ة  ال��ف��اع��ل��ة 
واملنظمة الوطنية الكرى احتاد 
اأم���ل يف  ال�شغل ال��ت��ي ف��ق��دت ك��ل 
ا�شطرها  وال�شالح مما  احلوار 
اىل التلويح بالإ�شراب العام وما 

يعنيه ال�شراب العام.

ولدت ميتة
اأك��د الأم���ني العام     م��ن جانبه، 

رئي�س  ل������دى  ال���دي���ب���ل���وم���ا����ش���ي 
احلكومة طارق بن �شامل.

امل�شوؤول  ان  احل���رب���اوي  وق���ال     
الول ع��ن الزم���ة ه��ي الطراف 
من  ان��ف�����س  ب��ح��ك��وم��ة  املتم�شكة 
ح����ول����ه����ا ك�����ل ال�����داع�����م�����ني وك����ل 
قرطاج،  وث��ي��ق��ة  ع��ل��ى  امل��وق��ع��ني 
وامل�����ش��وؤول ع��ن الزم���ة ال��ي��وم هو 
متم�شكا  م�����ازال  ال����ذي  ال���ط���رف 
البالد  او�شلت  فا�شلة  مبنظومة 
واقت�شادية  �شيا�شية  ازم��ات  اىل 
واجتماعية، وامل�شوؤول عن الف�شل 

 87 باملائة من التون�سيني يرون اأن البالد ت�سري يف الطريق اخلاطئ
الت�شاوؤم �شيد املوقف بني التون�شيني ال�شاهد ينزل يف اأنقرة ليال ويلتقي �شهر اردوغان..

اخلمريي: النداء �شبب الزمة زياد خل�شر: وثيقة ولدت ميتةاحلرباوي: حركة النه�شة تتم�شك مبنظومة فا�شلة

احلرباوي: موقف الغنو�شي تغريرّ بعد 
لقاء �شري جمع ال�شاهد ب�شهر اأردوغان

 زياد الأخ�شر: �شرورة رحيل حكومة 
ال�شاهد لأنها ت�شكل خطرًا على البالد 

الناطق با�شم حركة النه�شة: نداء تون�ص �شبب الأزمة ال�شيا�شية التي تعي�شها البالد

تطورات ق�سية النقالب املزعوم:

امللف امام الق�شاء الفرن�شي.. وخماوف من اغتيال براهم
•• الفجر - تون�ص

براهم،  ال�شابق لطفي  التون�شي  الداخلية  وزير  الدفاع عن  اأكدت هيئة 
ت�شكيل فريق دفاع قانوين دويل يف بداية �شهر اأغ�شط�س 2018 موؤكدة 
تعهدها بتتبع امل�شتكى بهم يف الق�شية التي اتهم فيها براهم مبحاولة 
موند  وم��وق��ع  ب��و  نيكول  ال�شحايف  وخ��ا���ش��ة  تون�س  يف  ان��ق��الب  اج���راء 

افريك.
   وذكرت هيئة الدفاع يف بالغ، اأنها قدمت دعوى جزائية وتعوي�شية امام 
الق�شاء الفرن�شي ل�شمان احل�شول على اأحكام نافذة باعتبار ان امل�شتكى 
اأدبية ومعنوية  اأ�شرار  واأحل��ق  بو فرن�شي اجلن�شية  نيكول  الّرئي�شي  به 

باملنوب
ك��ل من  اأوىل يف تون�س �شد  اأن��ه��ا قدمت �شكاية  ال��دف��اع    وذّك���رت هيئة 
القانوين  واملمثل  اأفريك  موند  وموقع  بو  نيكول  الفرن�شي  ال�شحفي 

لقناة اجلزيرة بتون�س.
اأن  ب��راه��م  لطفي  ال�شابق  الداخلية  وزي��ر  ع��ن  ال��دف��اع  هيئة  وطالبت    
ممنهجة  حملة  اعترته  ما  ونّفذ  وم��ّول  خّطط  من  كل  البحث  ي�شمل 
لت�شويه املنوب وخلق لإ�شاعات مفركة يف حّقه مّما احلق �شررا ب�شخ�شه 
وب�شمعة الدولة التون�شية وعالقاتها بالدول ال�شقيقة وال�شديقة، وفق 
�شد  ب�شكاية  براهم  لطفي  عن  ال��دف��اع  هيئة  تقدمت  كما  ال��ب��الغ.  ذات 
املحامي �شمري بن عمر ومن معه على خلفية تدويناته بو�شائل التوا�شل 
للمنوب،  الت�شفية اجل�شدية  ُيحّر�س فيها علنا على  والتي  الجتماعي 

ح�شب ذات امل�شدر.
   وذّكرت هيئة الدفاع عن لطفي براهم اأنها تقدمت بطلب ر�شمي اىل 
احلماية  تدعيم  ق�شد  بتون�س  البتدائية  باملحكمة  اجلمهورية  وكيل 
على  تبعث  املتوفرة  املعلومات  اأن  اىل  م�شرية  وعائلته  للمنوب  الأمنية 

القلق على �شالمة املنوب وعائلته بالعا�شمة وبجهة ال�ّشاحل. 

نريان �سديقة بني النه�سة والنداء:

تون�ص: هل ولدت وثيقة قرطاج الثانية ميتة...؟
•• الفجر - تون�ص – خا�ص

م�سري  بخ�سو�س  املــوقــف  �سيد  الت�سويق  مـــازال     
احلكومة التون�سية، ويبدو اأن احلراك الذي ي�سهده 
مازالت  الفرقاء  مواقف  واأن  بعد،  يثمر  مل  امللف 
وحواجز.  عقبات  دونه  الو�سط  احلل  واأن  متباعدة 

اق�سى  التون�سيني  ت�ساوؤم  درجــة  حتقق  الأثناء  يف 
ارقامها.

النداء �سبب البلية
   ما �ُسّجل اأم�س هو ان الئتالف احلاكم انتقل على ما 
يبدو ملرحلة الرتا�سق بالتهامات حيث اأكد الناطق 

الر�سمي با�سم حركة النه�سة عماد اخلمريي خالل 
هي  احلوار  اآلية  اإن  اجلمعة،  اأم�س  اإذاعية  مداخلة 
ال�سيا�سية  الأزمــة  من  للخروج  اليوم  الأمثل  احلل 

احلالية. 
تعي�سها  التي  ال�سيا�سية  الأزمـــة   ’‘ قائال  وتابع     
البالد ل تعود اإىل حركة النه�سة بل وراءها حزب 

نداء تون�س الذي انق�سم اإىل طرف يدعو اإىل تغيري 
حكومة ال�ساهد واآخر مع بقاء احلكومة احلالية«.

را�سد  فيه  يقوم  وقــت  يف  الت�سريح  هــذا  ويــاأتــي     
الغنو�سي رئي�س احلركة حالًيا بجهود جلمع الفرقاء 
اتفاًقا  تت�سمن  �سيا�سية  مبادرة  حول  ال�سيا�سيني 

ببنود جديدة.

براهم يلجا اىل الق�شاءالفرن�شي
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الذهب يرتفع مع تراجع الدولر مقابل الني  
•• بنجالورو-رويرتز:

عزز الذهب مكا�شبه ام�س مع هبوط الدولر مقابل الني بعدما اأ�شار تقرير اإىل اأن الرئي�س 
الأمريكي دونالد ترامب قد يثري ق�شايا جتارة مع اليابان، بينما يتخوف امل�شتثمرون من 

جولة جديدة من الر�شوم والر�شوم امل�شادة بني الوليات املتحدة وال�شني.
لالأوقية  دولر   1200.88 اإىل  ال��ف��وري��ة  ال��ت��ع��ام��الت  يف  باملئة   0.1 ال��ذه��ب  وارت��ف��ع 
يف  م�شتوى  اأع��ل��ى  �شجل  بعدما  جرينت�س  بتوقيت   0645 ال�شاعة  بحلول  )الأون�����ش��ة( 
مكا�شب  حتقيق  اإىل  واجت��ه  لالأوقية  دولر   1206.98 عند  اخلمي�س  يوم  اأ�شبوع  نحو 
لالأ�شبوع الثالث على التوايل. وارتفع الذهب يف العقود الأمريكية الآجلة 0.2 باملئة اإىل 
الياباين بعد تقرير تلفزيوين  الدولر مقابل الني  1206.40 دولر لالأوقية. وهبط 
�شرتيت  وول  يف  مقال  كاتب  اأبلغ  ترامب  اأن  ذك��ر  اخلمي�س  ي��وم  �شي.اإن.بي.�شي  اأذاع��ت��ه 

جورنال باأنه قد يثري ق�شايا جتارة مع اليابان.

بريتي�ص ايرويز تعو�ص زبائنها لقر�شنة بياناتهم امل�شرفية 

النفط م�شتقر مع هبوط خمزونات اخلام الأمريكية 

املتوفرة  وال���ب���ي���ان���ات  ل��ل��م��ع��ط��ي��ات 
القرار  اتخاذ  ثم  وم��ن  وتقييمها، 
دقيق.  ب�����ش��ك��ل  ل���الإج���اب���ة  ال������الزم 
وتتوفر اخلدمة على مدار ال�شاعة 
وط���وال اأي���ام الأ���ش��ب��وع ع��ر موقع 
وتطبيقها  الإل����ك����رتوين  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال���ه���ي���ئ���ة على  ال�����ذك�����ي وح���������ش����اب 
في�شبوك، ونظام األيك�شا الذكي من 
اأمازون، اإ�شافة اإىل من�شة جوجل 

للذكاء ال�شطناعي.
املعر�س  خالل  الهيئة  وت�شتعر�س 
امل�شاحب للموؤمتر اأحدث التقنيات 
والبتكارات التي تتبناها يف جمال 
الت�شغيلية،  والعمليات  اخل��دم��ات 
النظيفة،  وال��ط��اق��ة  وال���ش��ت��دام��ة 
دعم  يف  اإ���ش��ه��ام��ات��ه��ا  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ال�شبكات  وت��ط��وي��ر  ال��ذك��ي��ة،  امل���دن 
لإمارة  الرقمي  والتحول  الذكية، 
دبي، وتوظيف الذكاء ال�شطناعي 
وال��روب��وت��ات واإن��رتن��ت الأ���ش��ي��اء يف 
تطوير اخلدمات واإ�شعاد املعنيني، 
الذكية  م���ب���ادرات���ه���ا  ج���ان���ب  اإىل 
الداعمة ملبادرة دبي الذكية، جلعل 
دبي املدينة الأذكى والأ�شعد عاملياً.

•• دبي-الفجر:

كهرباء  ه��ي��ئ��ة  ج���ه���ود  اإط�������ار  يف   
وم���ي���اه دب����ي ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دبي 
الفعاليات  خ��ارط��ة  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ة 
وتر�شيخ  وال���ت���ق���ن���ي���ة،  ال���ع���ل���م���ي���ة 
التقني  التطور  جم��ال  يف  ريادتها 
يف البنية التحتية ومدن امل�شتقبل 
والت�شالت، والتقنيات الإحاللية 
والواقع  ال�شطناعي  الذكاء  مثل 
اأعلنت  واإن���رتن���ت الأ���ش��ي��اء،  امل��ع��زز 
ومعر�س  مل��وؤمت��ر  رعايتها  الهيئة 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  »اإم��ت��ي��ك 
تنظمه  ال����ذي   »8102 اأف��ري��ق��ي��ا 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل يف دبي،  م��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي 
تي  اآي  »ام  م��ن�����ش��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
للمرة  وذل��ك  ري��ف��ي��و«،  تكنولوجي 
 32 ي���وم���ي  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  الأوىل 
قاعة  يف   ،8102 �شبتمر  و42 
الإم���ارات  اأب���راج  بفندق  جودلفني 

بدبي. 
رك�����ز امل����وؤمت����ر ع���ل���ى ع�����دة حم����اور 
امل�شتقبل،  ت�شمل حكومات  رئي�شية 
م��ن مو�شوعات  ب��ه��ا  ي��رت��ب��ط  وم���ا 

يف  امل�شتقبل  وا�شت�شراف  التقنية 
العامل، اإىل تعزيز اخلرات واإثراء 
املو�شوعات  اأب���رز  ح��ول  النقا�شات 
املتعلقة  وال���ت���ق���ن���ي���ة  ال���ع���ل���م���ي���ة 
الت�شغيلية  وعملياتنا  بخدماتنا 
وخططنا واأهدافنا ال�شرتاتيجية. 
مع  ال���ت���ف���اع���ل  اإىل  ن�������ش���ع���ى  ك���م���ا 
اجل���م���ه���ور امل��ح��ل��ي وال���ع���امل���ي، من 
حققناه  م����ا  ا����ش���ت���ع���را����س  خ�����الل 
التطور  جم����ال  يف  اإجن�������ازات  م���ن 
تقود  الهيئة  واأن  �شيما  ل  التقني، 
جهود التحول الرقمي للموؤ�ش�شات 

اخل���دم���ات���ي���ة ح����ول ال����ع����امل، فقد 
اأط��ل��ق��ن��ا »دي����وا ال��رق��م��ي��ة«، ال���ذراع 
ومياه  ك���ه���رب���اء  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��رق��م��ي��ة 
�شياغة  اإع������������ادة  ب�����ه�����دف  دب���������ي، 
اخلدماتية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  م��ف��ه��وم 
رقمي  م�شتقبل  خلق  يف  لالإ�شهام 
ج��دي��د لإم����ارة دب���ي؛ ح��ي��ث تعتزم 
النموذج  وت��غ��ي��ري  اإح����الل  ال��ه��ي��ئ��ة 
اخلدماتية  للموؤ�ش�شات  الت�شغيلي 
رقمية  موؤ�ش�شة  اأول  اإىل  والتحول 
باأنظمة  ال����ع����امل  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى 
املتجددة  ل��ل��ط��اق��ة  ال��ت��ح��ك��م  ذات��ي��ة 
ا�شتعمال  يف  والتو�شع  وتخزينها، 
وتقدمي  ال����ش���ط���ن���اع���ي  ال�����ذك�����اء 

اخلدمات الرقمية.” 
»رما�س«،  خدمة  اأن  الطاير  واأ�شار 
ال�����ت�����ي ت���ع���م���ل مب����ث����اب����ة م���وظ���ف 
تعتمد  ال���ه���ي���ئ���ة،  يف  اف����رتا�����ش����ي 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  تقنية  ع��ل��ى 
ا�شتف�شارات  جميع  على  لالإجابة 
امل���ت���ع���ام���ل���ني. وت���ت���م���ي���ز اخل���دم���ة 
وا�شتيعاب  التعلم  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه��ا 
اح��ت��ي��اج��ات امل��ت��ع��ام��ل��ني ب��ن��اء على 
وفقاً  وحت��ل��ي��ل��ه��ا  ا���ش��ت��ف�����ش��ارات��ه��م، 

واحلكومات  التحتية   البنى  مثل 
وال�شتدامة؛  وال��ط��اق��ة  ال��ذك��ي��ة 
وكذلك الأمن ال�شيراين وو�شائل 
وم�شتقبل  الج��ت��م��اع��ي  الت�����ش��ال 
املوؤمتر  وي�شتعر�س  الت�����ش��الت. 
اآف����������اق ال������ذك������اء ال����ش���ط���ن���اع���ي، 
املعزز،  والواقع  الأ�شياء،  واإنرتنت 
النا�شئة.  التقنيات  م��ن  وغ��ريه��ا 
قائمة  ع��ن  الإع���الن  يت�شمن  كما 
 – 53 عاماً  �شن  »املبتكرون حتت 
و�شمال  الأو�شط  لل�شرق   »53UI
اإفريقيا، والتي ت�شمل 53 مبتكراً 
يف املجال العلمي والتقني حتت �شن 
جمتمع  اإىل  لين�شموا  53 عاماً، 

املبتكرين املمتد حول العامل. 
واأكد �شعادة �شعيد حممد الطاير، 
الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
حر�س  دب��ي،  ومياه  كهرباء  لهيئة 
موؤ�ش�شة  اأه��داف  دع��م  على  الهيئة 
دبي امل�شتقبل، مبا ي�شهم يف تنفيذ 
اأجندة دبي للم�شتقبل، م�شتنريين 
ل�شيدي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ب����ال����روؤي����ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 

القادمة،  ل��الأج��ي��ال  اإ���ش��راق��اً  اأك���رث 
واإطالق الطاقات الكامنة لل�شباب 
اأف�شل  وا�شتقطاب  ودعم تطورها، 
اخلرات واملهارات التقنية العاملية، 
تو�شلت  م��ا  اأح����دث  ع��ل��ى  للتعرف 
العلمية  املجالت  الأبحاث يف  اإليه 
التقنية، جلعل دولة الإم��ارات من 
مع  ان�شجاماً  ال��ع��امل،  دول  اأف�شل 
1702 وروؤي���ة  م��ئ��وي��ة الإم�����ارات 
ويكت�شب   .1202 الإم������������ارات 

ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
وتوجيهات  اهلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي  بن را�شد 
دبي  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 
و�شناعة  للم�شتقبل، ل�شت�شراف 
م�شتقبل القطاعات ال�شرتاتيجية 

على املدى املتو�شط والبعيد. 
الهيئة  يف  “ن�شعى  �شعادته:  وق��ال 
اإي��ج��اد غٍد  اإىل دع��م جهود دب��ي يف 

ال�شرق  »اإمتيك  ومعر�س  م��وؤمت��ر 
اأهمية  اأفريقيا«  و�شمال  الأو���ش��ط 
للمعنيني  ي��ت��ي��ح��ه  مل���ا  م�����ش��اع��ف��ة 
وم�شاركة  ل��ل��خ��رات  ت���ب���ادل  م���ن 
يف  التطورات  اآخ��ر  ح��ول  للمعرفة 
ال��ت��ي تر�شم  ال��ن��ا���ش��ئ��ة،  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
م���الم���ح م�����ش��ت��ق��ب��ل ه�����ذا ال���ع���امل. 
وم����ن ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق، ح��ر���ش��ن��ا يف 
ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى رع���اي���ة ه���ذا احلدث 
الوطنية  للجهود  ت��ع��زي��زاً  العاملي 
امل�شتقبل  ���ش��ن��اع��ة  اإىل  ال���رام���ي���ة 
من  املت�شارعة  تطوراته  ومواكبة 
حتقيقاً  والإب����داع،  البتكار  خ��الل 
لالبتكار  الوطنية  لال�شرتاتيجية 
جلعل دولة الإمارات �شمن الدول 

الأكرث ابتكاراً حول العامل.”
من  “انطالقاً  �شعادته:  واأ���ش��اف 
روؤيتنا باأن نكون موؤ�ش�شة م�شتدامة 
مبتكرة على م�شتوى عاملي، نتطلع 
من خالل رعايتنا ملوؤمتر ومعر�س 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  »اإم��ت��ي��ك 
عدداً  ي�شت�شيف  ال���ذي  اأف��ري��ق��ي��ا«، 
الفاعلة  ال�شخ�شيات  م��ن  ك��ب��رياً 
قطاعي  يف  العامليني  وامل��ت��ح��دث��ني 

هيئة كهرباء ومياه دبي ترعى موؤمتر ومعر�س »اإمتيك ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 2018«

الطاير: احلدث يعزز مكانة دبي العاملية يف احت�شان اأبرز الفعاليات التقنية والعلمية

وهبطت املخزونات التجارية يف الوليات املتحدة 4.3 مليون 
املنتهي  الأ���ش��ب��وع  يف  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   401.49 اإىل  ب��رم��ي��ل 
�شباط  اأدن��ى م�شتوى منذ فراير  اآب، وهو  اأغ�شط�س   31 يف 
الطاقة  اإدارة معلومات  بيانات من  اأظهرته  ملا  2015، وفقا 
الأمريكية يوم اخلمي�س. على الرغم من ذلك، قال حمللون 
اإن زيادة خمزونات املواد املكررة و�شعفا ن�شبيا يف ذروة مو�شم 

ا�شتهالك الوقود هذا ال�شيف حدا من ارتفاع الأ�شعار.
خمزونات  اأن  اإىل  ال��ط��اق��ة  معلومات  اإدارة  ب��ي��ان��ات  واأ����ش���ارت 
خمزونات  زادت  بينما  برميل،  مليون   1.8 ارتفعت  البنزين 
نواجت التقطري التي ت�شمل الديزل وزيت التدفئة 3.1 مليون 

برميل.

•• �شنغافورة-رويرتز:

ا�شتقرت اأ�شعار النفط ام�س مع تلقي ال�شوق دعما من هبوط 
املخزونات الأمريكية اإىل اأدنى م�شتويات لها منذ عام 2015، 
على الرغم من اأن التوترات التجارية بني ال�شني والوليات 
املتحدة وتراجع اقت�شاد الأ�شواق النا�شئة ما زال م�شدر قلق.

و�شجلت العقود الآجلة خلام غرب تك�شا�س الو�شيط الأمريكي 
بتوقيت   0654 ال�شاعة  بحلول  للرميل  دولر   67.93

جرينت�س وبارتفاع قدره 16 �شنتا عن الت�شوية ال�شابقة.
برنت  مزيج  العاملي  القيا�س  خل��ام  الآج��ل��ة  العقود  وارت��ف��ع��ت 

ثمانية �شنتات اإىل 76.58 دولر للرميل.

املوؤ�ش�شة الدولية الإ�شالمية لتمويل التجارة ITFC تربم اتفاقيات اإطارية بقيمة 3 مليارات 
دولر اأمريكي من خالل توقيع اتفاقيتي متويل جديدتني دعمًا للقطاعات الرئي�شية يف م�شر

 

م�شاع لعودة اأمريكا اإىل اتفاقية باري�ص للمناخ 

م�شر توقع اتفاقا لتمويل 
منتجات برتولية مبلياري دولر 

•• القاهرة-رويرتز:

امل�شرية  ال����ب����رتول  وزارة  ق���ال���ت 
للبرتول  العامة  الهيئة  اإن  ام�س 
وقعت اتفاقا مع املوؤ�ش�شة الدولية 
ال��ت��ج��ارة من  لتمويل  الإ���ش��الم��ي��ة 
اأج����ل دع���م ت��وف��ري م����واد برتولية 
الوزارة  واأ�شافت  دولر.  مبلياري 
ياأتي  التمويل  اأن  �شحفي  بيان  يف 
�شمن التفاق بني م�شر واملوؤ�ش�شة 
الإ���ش��الم��ي��ة ع��ل��ى مت��وي��ل بثالثة 
�شلع  توفري  لدعم  دولر  مليارات 
اأ�شا�شية للمواطنني. وكانت م�شر 
وقعت اأم�س اتفاقية متويل بقيمة 
الدولية  املوؤ�ش�شة  مع  دولر  مليار 
�شلع  ت��وف��ري  لتمويل  الإ���ش��الم��ي��ة 
لرويرتز  ي��ت�����ش��ن  ومل  مت��وي��ن��ي��ة. 
الت���������ش����ال ع���ل���ى ال�����ف�����ور ب�������وزارة 

البرتول للتعقيب.

�شحفي “طموحنا اأن تكون الوليات املتحدة يف اتفاق 
باري�س مرة اأخرى لأننا ل ميكننا اأن نحقق خف�شا قويا 
الغازات  تنبعث منها  دول��ة  اأك��رث  تكن  لالنبعاث ما مل 
امل�شببة لالحتبا�س احل��راري معنا يف هذه العملية. ل 

ميكننا اأن نرتك الوليات املتحدة بعيدا«.
وتعتر اجلزر الواطئة يف املحيط الهادي خط اجلبهة 
يف جمال تغري املناخ وياأتي نداء دول املنطقة يف الوقت 
الذي يجر فيه ارتفاع من�شوب �شطح البحر والأزمات 
اإىل  ال�����ش��ك��ان ع��ل��ى الن��ت��ق��ال  ب��امل��ن��اخ  املت�شلة  الأخ����رى 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  واأعلن  اأعلى.  اأر���س 
ان�شحاب بالده من اتفاقية املناخ يف 2017 قائال اإنها 

ميزت دول اأخرى على بالده.
يف  املناخ  تغري  من  للحد  املوؤيد  ال�شني  موقف  وي�شهم 
تعزيز م�شعاها لك�شب حلفاء يف منطقة املحيط الهادي 

املهمة ا�شرتاتيجيا والغنية باملوارد الطبيعية.

•• �شيدين-رويرتز:

اأع��ل��ن ق���ادة ال���دول اجل���زر يف املحيط ال��ه��ادي اأن تغري 
تواجهه  ال���ذي  الوحيد”  الأك����ر  “اخلطر  ه��و  امل��ن��اخ 
دولهم وحثوا وا�شنطن على العودة اإىل اتفاقية باري�س 
للمناخ يف الوقت الذي ت�شعى فيه الدول الغربية للحد 

من نفوذ ال�شني املتزايد يف املنطقة.
باري�س  باتفاقية  التزامها  عن  تخلت  التي  وا�شرتاليا، 
ع�شو  دول���ة   18 م��ن  واح����دة  م��ن��ه��ا،  تن�شحب  اأن  دون 
النداء يف  ه��ذا  الهادي وجهت  املحيط  ج��زر  يف منتدى 

اجتماع لقادتها يف دولة ناورو ال�شغرية.
وقال القادة يف بيان مطالبني الوليات املتحدة بالعودة 
الأكر  اخلطر  املناخ  تغري  “ميثل  باري�س  اتفاقية  اإىل 
الوحيد على حياة واأمن ورفاه �شعوب املحيط الهادي«.

موؤمتر  يف  توفالو  وزراء  رئي�س  �شوبواجا  اإينيل  وق��ال 

ا�شتثمارات الأ�شول الثابتة يف ال�شني 
تنمو ب�شرعة هائلة منذ عام 1978

•• بكني-وام: 

اأن  الأول  اأم�س  ال�شينية  احلكومة  عن  ال�شادرة  الر�شمية  البيانات  اأظهرت 
ا�شتثمارات الأ�شول الثابتة يف ال�شني حافظت على منو �شريع منذ اأن بداأت 
البالد يف تنفيذ �شيا�شة الإ�شالح والنفتاح يف عام 1978 وكانت قوة مهمة 
وراء النمو القت�شادي ال�شيني. وح�شبما اأفاد املكتب الوطني لالإح�شاء على 
2017، بلغ اإجمايل ا�شتثمارات  1981 و  موقعه الإلكرتوين، فبني عامي 
اأمريكي”،  دولر  تريليون   71.83“ ي��وان  تريليون   490 الثابتة  الأ�شول 
يف  ال�شتثمار  م�شاهمة  وبقيت   .?20.2 ق��دره  �شنوي  منو  معدل  مبتو�شط 
التنمية القت�شادية ال�شينية على م�شتوى عال، حيث ارتفع ن�شيب ال�شتثمار 
يف الناجت املحلي الإجمايل من 38.9 يف املائة عام 1978 اإىل 44.4 يف املائة 
يف عام 2017. وبلغت هذه الن�شبة ذروتها يف عام 2011 بن�شبة 48 يف املائة، 
لكّنها عادت وانخف�شت بعد ذلك حيث ابتعد القت�شاد ال�شيني عن العتماد 
املن�شقة لال�شتهالك  املحركة  القوى  اإىل  وال�شادرات  ال�شتثمار  املفرط على 
الناجت  يف  ال�شتثمار  ن�شيب  كان  املا�شي،  العام  ويف  والت�شدير.  وال�شتثمار 
9.2 نقطة مئوية من ال�شتهالك النهائي، يف  اأقل بن�شبة  املحلي الإجمايل 
حني بلغت م�شاهمة ال�شتثمار يف النمو القت�شادي 32.1 يف املائة، اأي اأقل 

بن�شبة 26.7 نقطة مئوية من ال�شتهالك النهائي.

•• القاهرة-الفجر:

 اأعلنت املوؤ�ش�شة الدولية الإ�شالمية 
عن   )CFTI( ال��ت��ج��ارة  ل��ت��م��وي��ل 
رئي�شيتني  مرابحة  اتفاقيتي  اإب��رام 
ل�����ش��ال��ح ح��ك��وم��ة ج��م��ه��وري��ة م�شر 
امل�شرية  بالهيئة  ممثلة  ال��ع��رب��ي��ة 
 )CPGE( ل���ل���ب���رتول  ال���ع���ام���ة 
التموينية  لل�شلع  العامة  والهيئة 
)CSAG( م�شتهلة بذلك مرحلة 
التفاقية  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة  تنفيذ 

الإطارية اخلام�شة.
املرابحة  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  مت  وق���د 
الرئي�شية الأوىل من قبل املهند�س 
الرئي�س  ����ش���ن���ب���ل،  �����ش����امل  ه�������اين 
الدولية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الإ�����ش����الم����ي����ة ل���ت���م���وي���ل ال���ت���ج���ارة 
يو�شف،  اأح��م��د  وال�����ش��ي��د   CFTI
نائب رئي�س هيئة ال�شلع التموينية 
ب��ح�����ش��ور ك���ال م���ن ال���دك���ت���ور علي 

ا�شترياد النفط واملنتجات النفطية 
املكررة وكذلك القمح. كما اأ�شدرت 
الإ�شالمية  ال���دول���ي���ة  امل���وؤ����ش�������ش���ة 
منذ   CFTI ال���ت���ج���ارة  ل��ت��م��وي��ل 
وحتى   8002 ع����ام  يف  اإن�����ش��ائ��ه��ا 
على  م��واف��ق��ات   ،8102 اأغ�شط�س 
تقدمي قر�س يبلغ حوايل 472،7 
لتمويل  اأم����ري����ك����ي  دولر  م���ل���ي���ار 
واملنتجات  اخل���ام  ال��ن��ف��ط  ا���ش��ت��رياد 
ال�شلع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ب��رتول��ي��ة، 

الغذائية وغريها من املنتجات.
ك���م���ا ت����ق����وم امل���وؤ����ش�������ش���ة ال���دول���ي���ة 
الإ�����ش����الم����ي����ة ل���ت���م���وي���ل ال���ت���ج���ارة 
م�شر  ج��م��ه��وري��ة  ب��دع��م   CFTI
براجمها  خ������الل  م�����ن  ال���ع���رب���ي���ة 
املتعلقة بالتجارة، مبا فيها برنامج 
التجارة  اأج��ل  من  مبادرة امل�شاعدة 
 SAITfA ال���ع���رب���ي���ة  ل�����ل�����دول 
العربية  ال��ت��ج��ارة  ج�شور  وب��رن��ام��ج 

.BTAA الأفريقية

املوؤ�ش�شة  قامت  املقبلة.”  ال�شنوات 
الدولية الإ�شالمية لتمويل التجارة 
باإبرام  ت��اري��خ��ه،  ح��ت��ى   ،CFTI
خم�س اتفاقيات اإطارية مع حكومة 
ال�شتثمار  ب�������وزارة  مم��ث��ل��ة  م�����ش��ر 
اإجمايل  مببلغ  ال����دويل  وال��ت��ع��اون 
اأمريكي.  دولر  مليار   2.9 ق��دره 
على  دلياًل  التفاقية  ه��ذه  وت�شكل 
امل�شتمرة  ال�����ش��راك��ة  ع���الق���ات  ق���وة 
الإ�شالمي  ال��ب��ن��ك  ب���ني  وال��ق��ائ��م��ة 
الأم  واملجموعة   ،BDSI للتنمية 
الإ�شالمية  ال���دول���ي���ة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة 
 ،CFTI ال������ت������ج������ارة  ل����ت����م����وي����ل 
ومنذ  ال��ع��رب��ي��ة.  وج��م��ه��وري��ة م�شر 
 7002 العام  5891 وحتى  العام 
للتنمية  الإ���ش��الم��ي  البنك  اأ���ش��در 
ل���ت���ق���دمي متويل  م����واف����ق����ات  ع�����دة 
دولر  مليار   576،1 ح��وايل  يبلغ 
م�شر  ج���م���ه���وري���ة  اإىل  اأم����ري����ك����ي 
لتمويل  معظمه  خ�ش�س  العربية، 

ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر ال��ع��رب��ي��ة مببلغ 
قدره 3 مليارات دولر اأمريكي.  ويف 
الإعالن،  هذا  على  تعليقه  معر�س 
�شنبل،  �شامل  املهند�س هاين  حتدث 
للموؤ�ش�شة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
الدولية الإ�شالمية لتمويل التجارة 
املوؤ�ش�شة  يف  “اإننا  قائاًل:   CFTI
الدولية الإ�شالمية لتمويل التجارة 
ندرك مدى الأهمية ال�شرتاتيجية 
عليها  ت���ن���ط���وي  ال����ت����ي  ال���ه���ائ���ل���ة 
ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة وال��ت��ي م��ن �شاأنها 
حكومة  مع  اأوا�شرعالقتنا  تر�شيخ 
العربية.  م�شر  جمهورية  و�شعب 
وه���ن���اك اأي�������ش���اً ف���وائ���د ج��ّم��ة تعود 
التنمية  جهود  على  الكبري  بالنفع 
الجتماعي  والتطور   القت�شادية 
ل  �شمات  وهي  الداخلية،  والتجارة 
ميكن ال�شتهانة بها اأو التقليل من 
اإىل  ب��دورن��ا نتطلع  ���ش��اأن��ه��ا. ون��ح��ن 
�شراكة ناجحة ومزدهرة على مدى 

امل�شيلحي، وزير التموين والتجارة 
ن�شر  �شحر  ال��دك��ت��ورة  و  الداخلية 
الدوىل  والتعاون  ال�شتثمار  وزي��رة 
متوينية  ����ش���ل���ع  ت����وف����ري  ل����دع����م   ،
ي�شتفيد  دولر،  مليار  بقيمة  مل�شر 
م���واط���ن. فيما  76 م��ل��ي��ون  م��ن��ه��ا 
مت ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة مع 
املهند�س عابد عز الرجال، الرئي�س 
العامة  امل�شرية  للهيئة  التنفيذى 
2 م��ل��ي��ار دولر  ب��ق��ي��م��ة  ل���ل���ب���رتول 
املهند�س  معايل  بح�شور  اأمريكي، 
البرتول والرثوة  املال، وزير  طارق 
للهيئة  الرئي�شي  املقر  يف  املعدنية 
يذكر  ل��ل��ب��رتول.   ال��ع��ام��ة  امل�شرية 
اأن الت��ف��اق��ي��ة الإط����اري����ة ال��ت��ي مت 
03 يناير  ب��ت��اري��خ  ب��داي��ة  توقيعها 
8102 تهدف اإىل متويل ا�شترياد 
واملنتجات  ال�����ب�����رتول  م���ث���ل  ���ش��ل��ع 
ال��ن��ف��ط��ي��ة وال���غ���از وال��ق��م��ح وامل����واد 
ل�شالح  الأخ���رى  وال�شلع  الغذائية 

واأ�شاف “�شنعو�شهم عن اأي م�شاعب مالية قد  بالتعوي�س لهم”. 
يكونوا تعر�شوا لها«.

الذي  املعلوماتي  الخ����رتاق  يف  ع��اج��ال  حتقيقا  ال�شركة  واأط��ل��ق��ت 
تعر�شت له و�شمل 380 األف بطاقة م�شرفية. وتت�شمن البيانات 
امل�شروقة اأ�شماء الزبائن وعناوينهم الريدية وبريدهم اللكرتوين 

وبيانات بطاقات الئتمان.
تتم  اأن  ق��ب��ل  ي��وم��ا   15 ا�شتمر  ال���ذي  الخ�����رتاق،  ان  اأك����دت  لكنها 
ج���وازات  او  ال�شفر  رح���الت  تفا�شيل  ي�شمل  مل  ع��ل��ي��ه،  ال�شيطرة 
ال�شفر. وقال كروز “يف اللحظة التي اكت�شفنا فيها الأربعاء املا�شي 
تعر�س البيانات احلقيقية للزبائن للخطر، بداأنا ات�شالت فورية 

كاملة مع زبائننا. كانت هذه اولويتنا«.
اإل اأن حمللة الأمن واخل�شو�شية لينزا ايانوبوللو قالت اإن بريتي�س 
ايرويز كان ميكن ان توؤدي ب�شكل اأف�شل فيما يتعلق باإبالغ زبائنها 

املتاأثرين بالخرتاق.
بريتي�س  واإن  الزمني  الإط��ار  على  التاأكيد  مت  “اإذا  بيان  يف  وقالت 
اإذا  �شبتمر،  اأيلول   5 م�شاء  يف  ب��الخ��رتاق  علم  على  كانت  ايرويز 
يعد  ما  وه��و  �شليم،  وق��ت  الخ���رتاق يف  بالأخطار عن  قاموا  فلقد 

بالتاأكيد اأمراً جيدا«.

••لندن-اأ ف ب:

اأعلنت اخلطوط اجلوية الريطانية “بريتي�س ايرويز” ام�س اأنها 
امل�شرفية  بطاقاتهم  بيانات  �شرقة  لزبائن متت  تعوي�شات  �شتدفع 
يف عملية قر�شنة الكرتونية معقدة وخبيثة تعر�شت لها ال�شركة. 

وقدم الرئي�س التنفيذي ل�شركة اليك�س كروز اعتذاره للزبائن.
وك�����ش��ف��ت ال�����ش��رك��ة ال��ع��م��الق��ة ل��ي��ل اخل��م��ي�����س اجل��م��ع��ة ع���ن �شرقة 
بحجوزات  ق��ام��وا  ال��ذي��ن  للزبائن  وال�شخ�شية  املالية  التفا�شيل 
اآب   21 بني  اجل��ّوال��ة  الهواتف  وتطبيق  الل��ك��رتوين  على موقعها 

اأغ�شط�س و05 اأيلول �شبتمر.
الوروب���ي  ت�شديد الحت���اد  م��ن  اأ���ش��ه��ر قليلة  بعد  الإع����الن  وي��اأت��ي 
الريطانية  الإذاع��ة  لهيئة  ك��روز  و�شّرح  البيانات.  حماية  قوانني 
واأ�شاف “وقع هجوم  )بي بي �شي( “نحن اآ�شفون للغاية ملا حدث”. 

معقد وخبيث واإجرامي جدا على موقعنا اللكرتوين«.
ال�شحف  يف  كاملة  اإعالنية  �شفحة  ايرويز”  “بريتي�س  ون�شرت 
ال��ري��ط��ان��ي��ة ال�������ش���ادرة اجل��م��ع��ة ل���الع���ت���ذار. ل��ك��ن ذل���ك مل مينع 
باملئة   3،5 بواقع  جي”  ايه  “اي  الأم  ال�شركة  اأ�شهم  قيمة  تراجع 
باملئة   100 ملتزمون  “نحن  واأك���د  اجلمعة.  �شباح  م���داولت  يف 

اإدارة  من  �شعداء  لي�شوا  الزبائن  اأن  الوا�شح  اأن  “اإل  تابعت  لكنها 
بريتي�س ايرويز لالخرتاق يف الوقت الراهن. البع�س اكت�شف المر 
على مواقع التوا�شل الجتماعي، اآخرون ذكروا اأنهم اأم�شوا �شاعات 
�شركة  اأي��ة  م��ن  امل��زي��د  توقع  اجلميع  م�شارفهم.  م��ع  الهاتف  على 

تعتني حقيقة بزبائنها«.
وكتب زبون لل�شركة يدعى مات توما�س على تويرت “اإدارة مروعة 

للو�شع«.
وقالت ايانوبوللو لوكالة فران�س بر�س اإنه من املبكر جدا معرفة اإذا 

ما كان ممكنا تغرمي بريتي�س ايرويز بخ�شو�س الزمة.
وتابعت “هيئات الرقابة �شتقيم اأو�شاع هذا الخرتاق مبا يتطابق 
التي دخلت حيز  البيانات  العامة حلماية  الالئحة  مع متطلبات” 

التنفيذ قي اأيار مايو الفائت.
واأعلنت وكالة اجلرمية الوطنية اأنها تقّيم الأمر، فيما اأفاد مكتب 

مفو�س املعلومات اأنه �شيفتح حتقيقا.
بتقييماته  �شيقوم  املعلومات  مفو�س  مكتب  اإن  ايانوبوللو  وقالت 
اإجراء  اي  يتخذ  او  غرامة  �شيفر�س  ك��ان  اإذا  لتحديد  وحتقيقاته 
ت��ق��رر هيئة  ال��وق��ت، وق���د  ���ش��ي��اأخ��ذ بع�س  ل��ك��ن ه���ذا  اأخ����ر،  تنفيذي 

املراقبة اأن القواعد مل يتم انتهاكها .
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املال والأعمال

ارتفاع اإنتاج  »حقل ظهر« امل�شري اإىل 2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يومياخماوف رو�شية من اإغراق اللرية الرتكية للروبل
•• القاهرة-وام:

ما يقربها  يوميا  طبيعي  غاز  مكعب  قدم  مليار   2 اإىل  اأعلنت م�شر ارتفاع اإنتاج “حقل ظهر” لي�شل 
البرتول  وزي��ر  امل��ال  املهند�س ط��ارق  وق��ال  الطبيعي.  ال��غ��از  م��ن  ال��ذات��ي  الكتفاء  وب��ق��وة نحو حتقيق 
نتائج  العامة ل�شركة برتو�شروق لعتماد  امل�شري - خالل تروؤ�شه اجتماع اجلمعية  املعدنية  والرثوة 
تنمية  م�����ش��روع��ات  ج��ان��ب  اإىل  اإن��ت��اج حقل ظهر  زي���ادة  ان   -  -2018  2017 امل���ايل  للعام  الأع��م��ال 
حقول الغاز الطبيعي الكرى التي ينفذها قطاع البرتول �شت�شهم بقوة يف حتقيق الكتفاء الذاتي من 
الغاز الطبيعي و�شد الفجوة بني الإنتاج املحلي وال�شتهالك وحتقق خطة الدولة يف زيادة الإنتاج مبا 
ي�شهم يف تخفيف العبء عن كاهل املوازنة العامة. واأكد ان التعاون املثمر والبناء بني قطاع البرتول 
و�شركة اإينى الإيطالية والدور احليوي الذي تقوم به �شركات قطاع البرتول “اإنبى وبرتوجت وخدمات 
ت�شافر  على  مثال حيا  البرتول البحرية” لإجناز امل�شروع حتت اإ�شراف �شركة “برتول بالعيم” يعد 

جهود وزارة البرتول بالتعاون مع �شركائها لزيادة اإنتاج م�شر من الرثوة البرتولية.

تركيا على ت�شديد مدفوعات الدين العام يف الوقت املحدد. اإل اأن 
بع�س اخلراء يعتقدون اأن رو�شيا ل متلك املال الذي ي�شمح لها 
بذلك، اإ�شافة اإىل اأن مثل هذه اخلطوة من جانب احلكومة، ميكن 
اأن ت�شبب �شوء فهم بني ال�شكان. وهناك خيار اأخر، فال يكون دعماً 
مالياً مبا�شراً، لكن دعماً عن طريق تنازلت خمتلفة، لذلك يرى 
بع�س اخلراء مثاًل اإمكانية تخفي�س اأ�شعار الغاز ل�شالح تركيا. 
ويف هذا ال�شدد، �شاألت “نيزافي�شيمايا غازيتا” جمموعة خراء 
عن احتمال اإفال�س تركيا، فقال األني �شابيتوف، املحلل يف �شركة 
“نقدر احتمال تخلف تركيا عن ال�شداد ب�  “فريدوم فاينان�س”: 
22% ، وهي ن�شبة مرتفعة، فهي يف حالة رو�شيا، على �شبيل املثال 
2.5 % ». فيما ق��ال املحلل يف  ال��ولي��ات املتحدة  اأم��ا يف   ،% 6.7
ال�شداد  عن  التخلف  احتمال  اإن  دييف،  اأرتيوم   ،Amarkets

•• مو�شكو-وكاالت:

“نيزافي�شيمايا غازيتا”،  با�شكاتوفا يف �شحيفة  اأنا�شتا�شيا  كتبت 
“اللرية الرتكية �شتغرق الروبل الرو�شي” قالت  مقاًل عنوانه: 
فيه اإن اأنقرة تبحث عن �شديق ميكن اأن يوقف الأزمة املالية يف 
البالد. وجاء يف املقال الذي ترجمه موقع “رو�شيا اليوم”: “يوماً 
بعد يوم تقرتب تركيا من اإفال�س مت�شل�شل يف قطاع ال�شركات بل 
قريباً  البالد  حتتاج  رمب��ا  ال�شيادي.  الدين  �شداد  عن  والتخلف 
اإىل م�شاعدة �شديق«. يبدو اأن رو�شيا تخاطر باأن ت�شبح بالن�شبة 
لرتكيا ذلك ال�شديق الذي �شي�شطر لدعم البالد اأكرث من مرة. 
قر�س  وتقدمي  مبا�شرة،  مالية  تغذية  عن  عبارة  الأول،  اخليار 
ال��ذي �شي�شاعد  ال����دولرات، الأم���ر  مي�شر م��ن ع��دة مليارات م��ن 

يف تركيا كبري، ولكن الو�شع لي�س حرجاً، فيما الو�شع اأ�شواأ من 
ذلك يف فنزويال مثاًل. اأما الأ�شتاذ امل�شاعد يف اأكادميية القت�شاد 
ال�شعبي واخلدمة احلكومية التابعة للرئا�شة الرو�شية، �شريغي 
تركيا  يف  ال�شداد  عن  التخلف  “�شيناريو  اأن  ف��ريى  خي�شتانوف، 
ا�شتمرت  ف��اإذا  املتحدة.  ال��ولي��ات  مع  العالقات  بتطبيع  مرتبط 
املواجهة وفر�شت وا�شنطن عقوبات جديدة، �شي�شبح الأمر وارداً 
ال�شداد  عن  التخلف  اأن  افرت�شنا  اإذا  �شابيتوف:  ويقول  فعاًل«. 
هزات  النامية  الأ���ش��واق  �شتواجه  عندئذ  ف��ع��اًل،  ح��دث  تركيا  يف 
اإعالن  اأخ���رى.  ال��روب��ل خطر الن��ه��ي��ار م��رة  خ��ط��رية، و�شيواجه 
تخلف تركيا عن ال�شداد ميكن اأن يوؤدي على املدى الق�شري اإىل 
مقابل  روب��ل،   72-70 اإىل  الرو�شية  العملة  �شرف  �شعر  انهيار 

الدولر الواحد.

»طرق دبي« تفتتح يف مقرها مكتبًا ل� »دناتا« لتعزيز خدمات منظومة ال�شفر 

ا�ستك�سفوا الوجهات الثقافية وال�سياحية والرتفيهية 

دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي تنظم جل�شة وجولت تعريفية لأع�شاء جمل�ص ال�شياحة امل�شري 

اأ�شهم اأوروبا ترتفع يف التعامالت املبكرة 
•• لندن-رويرتز:

ارتفعت الأ�شهم الأوروبية قليال يف التعامالت املبكرة ام�س و�شط �شبابية 
ب�شاأن التجارة العاملية يف الأ�شواق، يف الوقت الذي التم�س فيه امل�شتثمرون 
املالذ الآمن يف القطاعات الدفاعية. وزاد املوؤ�شر �شتوك�س 600 الأوروبي 
0724 بتوقيت جرينت�س، بينما ارتفع املوؤ�شر  0.1 باملئة بحلول ال�شاعة 
داك�س الأملاين 0.2 باملئة، يف حني مل ي�شجل املوؤ�شر فاينن�شال تاميز 100 
الريطاين تغرياً يذكر بالن�شبة املئوية. ويتجه املوؤ�شر الأوروبي القيا�شي 
لختتام الأ�شبوع على خ�شارة ن�شبتها 2.3 باملئة يف اأ�شواأ اأداء اأ�شبوعي منذ 
نهاية مار�س اآذار، وذلك بفعل خماوف من ت�شاعد اخلالف التجاري بني 

الوليات املتحدة وال�شني و�شعف الأ�شواق النا�شئة.

 الدولر الأ�شرتايل لأدنى م�شتوى يف عامني ون�شف 
 •• لندن-رويرتز:

اأكرث من عامني ون�شف  اأدن��ى م�شتوياته يف  ال��دولر الأ�شرتايل اإىل  هبط 
الوليات  التجاري بني  ال�شراع  العام ام�س حيث كان اخلوف من ت�شعيد 
املتحدة وال�شني م�شدر قلق رئي�شي، بينما ربحت عمالت املالذ الآمن مثل 

الفرنك ال�شوي�شري والني الياباين.
ومع انتهاء مهلة لفر�س ر�شوم جمركية مقرتحة على �شلع �شينية اإ�شافية 
0400 بتوقيت جرينت�س، تراجعت الأ�شواق  200 مليار دولر يف  بقيمة 

مع ترقب امل�شتثمرين جلولة جديدة من الر�شوم والر�شوم امل�شادة.
اأقل م�شتوياته منذ  اإىل  باملئة   0.5 باأكرث من  الأ�شرتايل  ال��دولر  وهبط 

فراير �شباط 2016 عند 0.7138 دولر اأمريكي.
وكان اليوان م�شتقرا بع�س ال�شيء يف التعامالت اخلارجية بهوجن كوجن.

نظرياتها  مقابل  ن�شبيا  �شيقة  نطاقات  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  العملة  وحت��رك��ت 
الوظائف يف  لتقرير  ال�شوق  ال�شرتليني، مع ترقب  اليورو واجلنيه  مثل 

الوليات املتحدة الذي من املنتظر اأن ين�شر يف وقت لحق.

م��������زودي اخل�����دم�����ات اجل����وي����ة يف 
العامل، من خالل مكتبها اجلديد 
بتقدمي عدة مزايا ملوظفي الهيئة 
ال�شفر  ح������ج������وزات  خ�����دم�����ات  يف 
الرتفيهية،  وال��رح��الت  وال��ف��ن��ادق 
ال�شفر، وال�شحن،  والتاأمني خالل 
وال������ت������اأ�������ش������ريات، وغ������ريه������ا من 
رفع  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي  الت�شهيالت 

معدلت ر�شا املوظفني. 

•• دبي-الفجر:

افتتحت هيئة الطرق واملوا�شالت 
– مكتباً  ال��رئ��ي�����ش��ي  م��ق��ره��ا  يف   -
م�����زودي  اأك������ر  اأح������د  “دناتا”  ل����� 
اخلدمات اجلوية يف العامل، وذلك 
اأبرمها  ت��ف��اه��م  مل���ذك���رة  ت��ف��ع��ي��اًل 
وتعزيزاً  �شابق،  وق��ت  يف  اجلانبان 
ل���ل���ع���الق���ات ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة بني 

م��ث��ل م��ع��ار���س اخل�����ش��وم��ات على 
ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  ال�شلع  خمتلف 
�شمعة  ذات  ج��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق 
جت��اري��ة رف��ي��ع��ة امل�����ش��ت��وى وغريها 
الهيئة  ت�شعى  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات  م��ن 
عمل  بيئة  لإي���ج���اد  اإط��الق��ه��ا  اإىل 
من  عالياً  م�شتوى  تخلق  مثالية 

الأداء املوؤ�ش�شي للموظفني. 
اأكر  اأحد  بو�شفها  دناتا،  و�شتقوم 

توطيد  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اجلهات  م���ع خم��ت��ل��ف  ال���ع���الق���ات 
احل��ك��وم��ي��ة و���ش��ب��ه احل��ك��وم��ي��ة مبا 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، م��ا يحقق  فيها 
وهو  الوظيفية،  كوادرها  م�شلحة 
م��ا ي��ت��واك��ب م��ع ت��وج��ه��ات حكومة 
دب���ي ال��ر���ش��ي��دة، م���وؤك���داً، يف نف�س 
على  ت��ع��م��ل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ال�����ش��ي��اق، 
توفري خدمات متميزة للموظفني 

يوميا  ب��رم��ي��ل  األ���ف  و400  األ���ف 
اللتني ترغبان فيهما بالرتتيب.

ورو����ش���ي���ا ودول  اأوب�������ك  وات���ف���ق���ت 
يونيو  يف  املنظمة  يف  اأع�شاء  غري 
م�شتوى  اإىل  العودة  على  حزيران 
باتفاق  امل���ئ���ة  يف   100 ال�����ت�����زام 
اإنتاج النفط بداأ يف يناير  خلف�س 
وك����ان   .2017 ال����ث����اين  ك����ان����ون 
امل�شتهدف  دون  الإن��ت��اج  انخفا�س 
يف فنزويال ودول اأخرى ت�شبب يف 
بالتفاق  اللتزام  م�شتوى  ارتفاع 

اإىل 160 باملئة.
حزيران  ي��ون��ي��و  ات���ف���اق  واخ���ت���ت���م 
ال�شعودية  ب���ني  ع��م��ي��ق  ب���خ���الف 
يف  املتناف�شني  الع�شوين  واإي����ران 

اأوبك.
القرار ي�شري  اإن  ال�شعودية  وقالت 
�شمنا اإىل اإعادة تخ�شي�س الإنتاج 
القادرة  ال����دول غ��ري  ال���زائ���د م��ن 
اآخرين  ملنتجني  امل��زي��د  �شخ  على 
القدرة  ل��دي��ه��ا  ال��ت��ي  اململكة  م��ث��ل 
اإي���ران،  ذل���ك. ورف�����ش��ت  على فعل 
ال���ت���ي ت����واج����ه خ��ف�����ش��ا اإج���ب���اري���ا 
العقوبات  ب�����ش��ب��ب  ����ش���ادرات���ه���ا  يف 

الأمريكية، هذا.
املقرتحات  اإن  امل�������ش���ادر  وق���ال���ت 
�شرُتفع للوزراء الذين �شيح�شرون 
اج��ت��م��اع امل��ت��اب��ع��ة يف اجل���زائ���ر يف 
ال��ث��ال��ث وال��ع�����ش��ري��ن م��ن �شبتمر 

اأيلول اجلاري.

من التفاقية املوّقعة يف 1994. 
الم����ريك����ي����ون  ي����ري����د  ح�����ني  ويف 
ال��ت��خ��ّل�����س م��ن ه���ذه الآل���ي���ة فاإن 

الكنديني يريدون الإبقاء عليها.
وك�����ان ت�����رودو اأّك�����د ال���ث���الث���اء اأن 
بالده “لن تتزحزح” عن ثوابتها 
يف املفاو�شات اجلارية بينها وبني 
اتفاقية  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
اأي�شا  ت�����ش��م��ل  ج���دي���دة  جت���اري���ة 
امل��ك�����ش��ي��ك، حم�����ذرا م���ن اأن�����ه لن 
يت�شمن  ات��ف��اق ل  اأي  ي��وّق��ع على 
التجارية  النزاعات  لت�شوية  اآلّية 
ويحمي القطاع الثقايف يف بالده.

ا�شطدمت  امل���ا����ش���ي  والأ�����ش����ب����وع 
واوتاوا  وا�شنطن  بني  املفاو�شات 
نافتا  ات���ف���اق���ي���ة  حت����دي����ث  ح�����ول 
بت�شّدد الرئي�س الأمريكي دونالد 
ت��رام��ب ال���ذي رف�����س ت��ق��دمي اأي 
ت���ن���ازلت، م��ا دف���ع ال��ط��رف��ني اإىل 

اإرجاء املحادثات ب�شعة اأيام.
البلدين  م����واق����ف  ف�������اإّن  ك���ذل���ك 
اأخرى هي  تتعار�س حول م�شاألة 
الذي  الثقايف”  “ال�شتثناء  بند 
ويريد  ال���ك���ن���دّي���ون  ب���ه  ي��ت��م�����ّش��ك 
ذلك  منه،  التخّل�س  الأمريكيون 
احلماية  ي���وؤم���ن  ال��ب��ن��د  ه����ذا  اأّن 
النتاج  لقطاعي  خا�شة  ب�شورة 
الثقايف والإعالم املرئي وامل�شموع 

يف كندا.
 

افتتاح  اإن  ال���ر����ش���ا:  ي��و���ش��ف  ق����ال 
الرئي�س  امل��ق��ر  يف  ل�����دن��ات��ا  م��ك��ت��ب 
اإطار حر�شنا على  ياأتي يف  للهيئة 
اآف�������اق خ���دم���ي���ة يف جمال  ت���وف���ري 
للموظفني  وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه  ال�����ش��ف��ر 
وه�����و م����ا ي���ت���واف���ق م����ع الأه�������داف 
الهيئة  ت�شعى  التي  ال�شرتاتيجية 

لتحقيقها يف هذا املجال.
واأ�شاف: اإن التعاون مع دناتا يعك�س 

الطرفني، يف اإطار توفري عدد من 
مزايا خدمات ال�شفر اللوج�شتية.

افتتح املكتب يو�شف الر�شا، املدير 
الدعم  خ��دم��ات  لقطاع  التنفيذي 
الهيئة،  يف  امل���وؤ����ش�������ش���ي  الإداري 
رئي�س  نائب  اآل��ني  �شتيف  بح�شور 
اأهلي  وب���در  ال�����ش��ف��ر،  ���ش��رك��ات  اأول 
م��دي��ر ال�����ش��ف��ري��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 

دناتا. 

•• دبي-لندن-رويرتز:

اإن جلنة  م��ط��ل��ع��ة  م�����ش��ادر  ق��ال��ت 
ف���ن���ي���ة ت�������ش���م م��ن��ظ��م��ة ال���ب���ل���دان 
امل�����������ش�����درة ل����ل����ب����رتول )اأوب����������ك( 
�شتناق�س  خارجها  م��ن  ومنتجني 
الأ�شبوع املقبل مقرتحات لتقا�شم 
زيادة يف اإنتاج النفط، وهي ق�شية 
اأن قررت يف  بعد  للمنظمة  �شائكة 
يونيو حزيران تخفيف تخفي�شات 

الإمدادات.
الفنية  اللجنة  اإن  امل�شادر  وقالت 
الثالثاء  ي��وم  �شتدر�س  امل�شرتكة 

امل�شادر  اأح��د  وق��ال  النفط.  اأ�شعار 
ب�شاأن  مقرتحات  اأرب��ع��ة  هناك  اإن 
قدمتها  ال����زي����ادة  ت���وزي���ع  ك��ي��ف��ي��ة 
ك��ٌل م��ن اإي���ران واجل��زائ��ر ورو�شيا 
وف����ن����زوي����ال، وه�����و م����ا ي���رج���ح اأن 

التفاق لن يكون �شهاًل.
اأح�����د  اأن  اإىل  امل���������ش����در  واأ�������ش������ار 
امل���ق���رتح���ات ه���و ت��ق��ا���ش��م ال���زي���ادة 
ال���دول  ب��ني  وال��ت��ن��ا���ش��ب  بالن�شبة 
امل�����ش��ارك��ة، وم���ن غ���ري امل���رج���ح اأن 
وال�شعودية  رو���ش��ي��ا  ع��ل��ي��ه  ت��واف��ق 
من  اأق���ل  �شيعطيهما  لأن���ه  ن��ظ��راً 
زيادتي الإمدادات البالغتني 300 

املتفق  ال��زي��ادة  بتوزيع  مقرتحات 
مليون  والبالغة  الإنتاج،  يف  عليها 

برميل يوميا.
وق������ال م�������ش���در م����ن امل�������ش���ادر اإن 
الآليات  اإىل  �شتتطرق  “املباحثات 
م�شتوى  اإىل  للو�شول  املختلفة” 

الإنتاج املطلوب.
تخفيف  اإىل  املباحثات  تقود  وق��د 
جرى  اإذا  املنظمة  داخل  التوترات 
اإيران  وكانت  اإىل حلول.  التو�شل 
تعار�س قرار يونيو حزيران الذي 
الرئي�س  ج��اء يف ظل �شغوط من 
خلف�س  ترامب  دونالد  الأمريكي 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

تتوا�شل املحادثات التجارية التي 
املتحدة  وال��ولي��ات  كندا  جُتريها 
منذ نحو ع�شرة اأيام يف العا�شمة 
��ل اإىل  الأم��ريك��ي��ة ب��ه��دف ال��ت��و���شّ
التجارة  ات��ف��اق��ّي��ة  ح���ول  ت�����ش��وي��ة 
احلرة لأمريكا ال�شمالية )نافتا(، 
جّيد”  “تقّدم  اإح���راز  بعد  وذل��ك 
ما  بح�شب  اخلمي�س  الأول  ام�س 
الكندية  اخلارجية  وزي���رة  اأّك���دت 

كري�شتيا فريالند.
واأج�����رت ف��ري��الن��د زي�����ارة اأخ���رية 
الأمريكي  التجاري  املمثل  ملكتب 
حواىل  اخلمي�س  ليتايزر  روبرت 
)منت�شف  م�شاء   8،00 ال�شاعة 
الليل بتوقيت غرينت�س( وخرجت 
�شاعة،  اأق���ل م��ن ن�شف  ب��ع��د  م��ن��ه 
مناق�شة  امل��ه��م  “من  اإّن  ق��ائ��ل��ًة 
لوجه”،  وج���ًه���ا  ال��ن��ق��اط  ب��ع�����س 
وم�شددة على “اأننا نحّقق تقّدًما 
جيًدا«. واأ�شارت فريالند اإىل اأنها 
وهي  اجلمعة.  ليتايزر  �شتلتقي 
ك��ان��ت ���ش��ّددت ط���وال ام�����س الأول 
“الكثري  هناك  اأّن  على  اخلمي�س 
من النيات احل�شنة” لدى جانَبي 
اإىل  تتطّرق  مل  لكّنها  التفاو�س، 
نتائج املناق�شات اأو اإىل اأّي جدول 
باأّن  التام  اقتناعها  مبديًة  زمني، 

الأ����ش���ب���وع امل��ا���ش��ي ال��ت��و���ش��ل اإىل 
ه  ن�شّ ُع��ر���س  املك�شيك  م��ع  ات��ف��اق 
ع��ل��ى ال��ك��ون��غ��ر���س اجل��م��ع��ة، ف���اإّن 
من  بعد  تتمكن  مل  ترامب  اإدارة 
جا�شنت  ح���ك���وم���ة  م����ع  ال���ت���ف���اه���م 

ترودو.
هذه  يف  ال�شائكة  املوا�شيع  وم��ن 
امل���ف���او����ش���ات م�����ش��األ��ة الإب����ق����اء يف 
اآل��ي��ة تتيح  الت��ف��اق اجل��دي��د على 
التجارية  اخلالفات  يف  التحكيم 
ب���ني ���ش��رك��اء امل��ع��اه��دة وه���و اأمر 
 19 الف�شل  يف  عليه  من�شو�س 

جّيدة  “اتفاقية  اإىل  ال��ت��و���ش��ل 
وال����ولي����ات  ك���ن���دا  اإىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
قابل  اأم��ر  ه��و  واملك�شيك  املتحدة 
عام  م��ن  اأك���رث  وق��ب��ل  للتحقيق«. 
اأح��ادي على  فر�س ترامب ب�شكل 
التفاو�س  معاودة  واملك�شيك  كندا 
اأّن  م����ع����ت����ًرا  “نافتا”،  ح������ول 
بالن�شبة  “كارثية”  الت��ف��اق��ي��ة 
اإىل القت�شاد الأمريكي وت�شّببت 
بعجز جتاري كبري حيال املك�شيك 
و�شل اإىل 63،6 مليار دولر عام 
وا�شنطن  اأع��ل��ن��ت  واإذا   .2017

ب�شكل  امل�شتوى  عاملية  مقوماتنا 
اأ����ش���م���ل وت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش���ور على 
التي  ال���ث���ق���ايف  وال���ت���ن���وع  ال������رثاء 

حتظى به اأبوظبي. 
فاإننا  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  ن��ح��و  وب��ال��ن��ظ��ر 
�شركائنا  م��ع  ال��ع��م��ل  اإىل  نتطلع 
يف ال�شوق امل�شرية لتحفيز املزيد 
م��ن جمهورية م�شر  ال���زوار  م��ن 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ق��ي��ق��ة ع��ل��ى زي����ارة 
اأب���وظ���ب���ي، وال���ش��ت��م��ت��اع ب��ك��ل ما 
تقدمه من وجهات جذب �شياحية 
الأعمار  جميع  تنا�شب  وترفيهية 

والتوجهات.«

•• اأبوظبي-الفجر: 

الثقافة  دائ���������رة  م����ه����ام  ����ش���م���ن 
الرامية  – اأب��وظ��ب��ي  وال�����ش��ي��اح��ة 
كوجهة  ل����الإم����ارة  ال���رتوي���ج  اإىل 
متميزة  وت���رف���ي���ه���ي���ة  ���ش��ي��اح��ي��ة 
وعاملية امل�شتوى، رحبت العا�شمة 
ال�شركات  مي��ث��ل  ب��وف��د  اأب��وظ��ب��ي 
مظلة  حتت  املن�شوية  ال�شياحية 
جم���ل�������س ال�������ش���ي���اح���ة امل���������ش����ري، 
وال���ذي���ن مت ال��رتح��ي��ب ب��ه��م من 
احل�������ايل،  ����ش���ب���ت���م���ر   6 اإىل   3
حيث اأط��ل��ع ال��وف��د امل�����ش��ري على 

يف دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة – 
من  م�����ش��ر  “تعتر  اأب����وظ����ب����ي: 
حيث  اخلارجي�����ة،  اأ�ش�����واقنا  اأهم 
املا�شية  ال�شنوات  خل����ال  �شجلت 
اأع����داد  يف  م��ل��ح��وظ��������������������ة  زي������ادة 

الزوار. 
الأوىل  ال�شبعة  الأ�شهر  و�شهدت 
من العام اجلاري زيادة ملحوظة 

يف اأع������داد ال�������زوار، الأم�����ر ال���ذي 
احلثيثة  ج��ه��ودن��ا  جن����اح  ي��ع��ك�����س 
والكبرية  املهمة  ال�����ش��وق  ه��ذه  يف 

بالن�شبة لنا.
احل����م����الت  اإىل  وب�����الإ������ش�����اف�����ة   
اخلا�شة  وال��ع��رو���س  الت�شويقية 
الزيارات  ت�شاعدنا  نقدمها،  التي 
ا�شتعرا�س  ع���ل���ى  ال���ت���ع���ارف���ي���ة 

تقدمها  التي  ال�شياحية  املقومات 
ل�����ش��ي��وف��ه��ا م���ن م�شر  اأب���وظ���ب���ي 
ال�شقيقة، والتي تعتر واحدة من 
اأهم ثمانية اأ�شواق عاملية م�شدرة 

للزوار اإىل اأبوظبي.
م�شغلي  م����ن   14 ال����وف����د  ����ش���م 
واأع�شاء  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  اجل������ولت 
للتن�شيط  العامة  امل�شرية  الهيئة 

كما ت�شمن برنامج الوفد الزائر 
مبارك  افتتحها  تعارفية،  جل�شة 
الرتويج  اإدارة  م��دي��ر  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
وامل���ك���ات���ب اخل���ارج���ي���ة يف دائ�����رة 
اأبوظبي،   – وال�شياحة  الثقافة 
باأع�شاء  خ��الل��ه��ا  رح����ب  ب��ك��ل��م��ة 
ال��وف��د ال���زائ���ر، ت��ب��ع ذل���ك عر�س 
اأبوظبي  وق��درات  ملقومات  �شامل 

بجولة  ا�شتمتعوا  وقد  ال�شياحي، 
املميزة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل����واق����ع  ع��ل��ى 
يف الإم������ارة، مب��ا يف ذل���ك متحف 
براذرز  ووارن���ر  اأب��وظ��ب��ي،  اللوفر 
اأب��وظ��ب��ي ال���ذي افتتح م��وؤخ��راً يف 
جزيرة يا�س، وغريها الكثري من 
والرتفيهية  ال�شياحية  الوجهات 

والرتاثية. 

واختتم  مميزة.  �شياحية  كوجهة 
اأتاحت  تعارفية،  بجل�شات  ال��ي��وم 
ملمثلي كرى ال�شركات ال�شياحية 
نظرائهم  على  التعرف  امل�شرية 
الفر�س  وم��ن��اق�����ش��ة  اأب��وظ��ب��ي،  يف 

املتاحة وتبادل اخلرات. 
وق�����ال، م���ب���ارك ال��ن��ع��ي��م��ي، مدير 
اإدارة الرتويج واملكاتب اخلارجية 

توا�شل مفاو�شات نافتا بني كندا والوليات املتحدة جلنة اأوبك واملنتجني امل�شتقلني تناق�ص تقا�شم زيادة الإنتاج 
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العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/9148  عمايل جزئي
جمهول  ����س.ذ.م.م  العامة  للمقاولت  الوىل  1-ال��رواح��ل   / عليه  املدعي  اىل 
امل�شري  ح��م��اده عبداملعطي  امل��دع��ي /رم�����ش��ان حممد  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )200( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   41553(
اخلمي�س  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB185197158AE:ال�شكوى
املوافق 2018/9/20 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 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 بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/8026  عمايل جزئي

املدخل/  ، اخل�شم  املعدنية  الن�شاءات  ت�شييد  املدعي عليه / 1-الريامي ملقاولت  اىل 
ان  الق��ام��ة مب��ا  ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل  الكهروميكانيكية  ل��الع��م��ال  ال��ري��ام��ي   -2
امل��دع��ي /ب��راك��ا���ش��ان ك���وي���ادان ك��ي��زه��اك��ي��داث ومي��ث��ل��ه:اح��م��د ح�����ش��ن حم��م��د عبداهلل 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ازم��ي 
رقم  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م   )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   236.436(
املوافق  الث��ن��ني  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB183967735AE:ال�شكوى
اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   08.30 ال�شاعة   2018/9/24
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/433  ا�شتئناف جتاري    
جعفر  ف��اي��زة   -2 الث���اث  ل�شناعة  ع�شتار  �شده/1-موؤ�ش�شة  امل�شتاأنف  اىل 
زوجة ح�شن علي حممد احلب�شي 3- �شركة ع�شتار ل�شناعة الثاث ذ.م.م - 
ممثله يف �شخ�س مديرتها/حانا ح�شن علي حممد احلب�شي جمهول حمل 
احلكم  ا�شتاأنف/  قد  م��رزة  عبدالمري  اح�شان   / امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة 
ال�شادر بالدعوى رقم 2014/463 جتاري كلي بتاريخ:2016/3/24 وحددت 
لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2018/9/19 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  بالقاعة 
رقم ch1.B.8 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 12421 بتاريخ 2018/9/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2153 تنفيذ جتاري
م.د.م.����س  جمهول  ان��د كيميكالز  ���ش��ده/1- كاندل انريجي  املنفذ  اىل 
علي  وميثله:عبداهلل  ب��رودا  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
عبدالوهاب عبداهلل ال�شويدي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10241125.30( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2375 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركه داتا فيو للتجاره ذ.م.م 2- فراز علي �شاه امان اهلل �شاه 
3- امان اهلل �شاه عزيز اهلل �شاه 4- حممد عي�شى �شيف خلليب ال علي جمهويل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:خالد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  كلندر عبداهلل ح�شني قد 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )610057.91( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   

اعالن حكم بالن�شر
                     يف  الدعوى رقم 2017/1334  احوال نف�س م�شلمني 

جمعة  ا�شماء  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  حجوب  يو�شف  عيد  عليه/1-يو�شف  املدعي  اىل 
ح�شن خمي�س بوكتاره وميثله:عبدالرحمن ن�شيب عبدالرحمن بن ن�شيب نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/7/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ا�شماء جمعة ح�شن خمي�س 
بوكتاره بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري 1- بنفاذ قرار احلكمني بالتفريق بني املدعية ا�شماء جمعة 
ح�شن واملدعي عليه يو�شف عيد يو�شف بطلقة بائنة لل�شرر وعليها اح�شاء عدتها من تاريخ �شريورة 
حكم التطليق باتا 2- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )5000( درهم موؤخر �شداقها اعتبارا 
من تاريخ �شريورة حكم التطليق باتا 3- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )4500( درهم 
نفقة �شكنى عدة اعتبارا من �شريورة حكن التطليق باتا وملرة واحدة 4- الزام املدعي عليه بامل�شروفات 
ومبلغ )200( درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �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 12421 بتاريخ 2018/9/8   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/52  تنفيذ عقاري   
واملعدل  كلي  ع��ق��اري  رق�������م:2016/502  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  الق�شية:تنفيذ  م��و���ش��وع 
بال�شتئناف رقم:257+2017/262 ا�شتنئاف عقاري، ب�شداد املبلغ املننفذ به وقدره )10123803.74( 

درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف. طالب الإعالن:طالب التنفيذ:ديباك باتيا
املطلوب اعالنه:املنفذ �شده:1- انديجو بروبرتي اف�شتمنت ليمتد )بي يف اي(
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املحكمة ال�شادر بناريخ:2018/8/5
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2018/271 طعن عقاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- بنك ابوظبي الول �س.م.ع حاليا بنك ابوظبي الوطني �شابقا 

وميثله:حممد عبدامللك م�شطفى اهلي 
ل�شاحبها/مارتن  ليمتد  موؤ�ش�شة/بولم�س  ���ش��ده:1-  املطعون  ب��اع��الن 
عليكم  اأق���ام  الطاعن  ب��اأن  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  توما�س  ب��راي��ان 
الطعن املذكور اأعاله ويتوجب عليكم احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك 

للرد على �شحيفة الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/2603  مدين جزئي 
حمل  جم��ه��ول  ال�شام�شي  احل���م���راين  �شيف  ���ش��ل��ط��ان  عي�شى  ع��ل��ي��ه/1-غ��اي��ة  امل��دع��ي  اىل 
ن�شيب  وميثله:عبدالرحمن  ����س.ذ.م.م  ال�شيارات  لتاجري  املدعي/حور�س  ان  مبا  القامة 
  2018/4/1 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  ن�شيب  بن  عبدالرحمن 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/حور�س لتاجري ال�شيارات �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ مقداره )11.400( درهم وفائدة على املبلغ املق�شي به بواقع %9 
باملنا�شب  املدعي عليها  ال�شداد والزمت  من تاريخ �شريورة هذا احلكم نهائيا وحتى متام 
من امل�شروفات ومبلغ خم�شون درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال 
با�شم  الع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني 

�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 12421 بتاريخ 2018/9/8   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2600  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عبداهلل احمد حممد ق�شيب عي�شى جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�شركة دبي للتاأمني )�شركة م�شاهمه عامة( قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة ب�شم ملف النزاع رقم:2018/1340 نزاع مدين وبالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره )26.619( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�شة 
بالقاعة:ch1.B.10  لذا  ال�����ش��اع��ة:08:30 ���س  امل���واف���ق:2018/9/19  ي��وم الرب��ع��اء 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2670  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عمر �شهزاد اياز خان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
اأهلي  �شركة الحتاد للتاأمني �س.م.ع فرع دبي وميثله:حممد عبدامللك م�شطفى 
بالت�شامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )158.659( وق��دره  مببلغ  والتكافل 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام .وحددت لها 
  ch1.B.10:جل�شة يوم الربعاء املوافق:2018/9/12 ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2976  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هايدون انرتنا�شيونال للمقاولت امليكانيكية والكهربائية �س.ذ.م.م 
وميثلها  �����س.ذ.م.م  الفنية  للمقاولت  /طبا�شكو  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
مديرها/ ب�شري ماليكانيل كالينجال ماليكانيل عبداهلل قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )271.904( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.وحددت لها 
جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2018/9/27 ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذا 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/900  جتاري جزئي 
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  عليه/1-كيلي  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/4/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
توؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  ����س.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لالعمال  ل�شالح/اتالد 
القانونية  والفائدة  دراه��م(  وخم�شة  وخم�شمائة  الف  وع�شرين  )�شتة  مبلغ  للمدعية 
بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقا احلا�شل يف:2017/1/25 وحتى متام ال�شداد والزمتها 
بامل�شروفات ومببلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �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 12421 بتاريخ 2018/9/8   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/2204  جتاري كلي 

حمدودة(  م�شوؤولية  ذات  )�شركة  للعطور  العربية  عليه/1-الواحة  املحكوم  اىل 
2-عزيز الرحمن عطاء الرحمن جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ل�شالح/البنك  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2018/1/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
يوؤديا  ب��ان  بينهما  فيما  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  ���س.م.ع  املتحد  العربي 
للبنك املدعي مبلغ )1148657.91( درهم وفوائده القانونية بواقع 9% اعتبارا من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد والزمتهما امل�شروفات والف درهم مقابل 
يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2369  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- الفرو�شية للتجارة العامة ���س.ذ.م.م 2- حممد �شامي داود �شليمان 
م�شوؤولية  )ذات  ال��ت��ج��اري��ة  ح�شن  �شكري  امل��دع��ي/���ش��رك��ة  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الغافري  ال�شايغ  �شامل  عبداهلل  حممد  وميثله:�شعيد  حم��دودة( 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم مببلغ وقدره )231.565( 
والزام  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  التاخريية  والفائدة  دره��م 
املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2018/10/9 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1455  جتاري جزئي

القامة  حمل  جمهول  الكتبي  مطر  �شامل  جمعه  حممد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  العامة  للتجاره  �شيتي  املدعي/�شلفر  ان  مبا 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )10470( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت لها 
 Ch 1.C.13 جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2018/9/20 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1324  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- �شيون لوجي�شتيك�س �س.ذ.م.م وميثلها قانونا/فرد انطوان رزق 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/العمران للنقل العام �س.ذ.م.م وميثلها قانونا/
كارنايل �شينغ بات�شان �شينغ وميثله:احمد علي �شعيد احل�شيني قد اأقام عليك الدعوى 
والر�شوم  دره��م   )653.360( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
التام.  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف 
 Ch بالقاعة  ���س   9.30 ال�شاعة   2018/9/9 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
C.15.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1396  جتاري كلي
ان  اىل املدعي عليه / 1- ظافر ذيب �شامل علي الحبابي جمهول حمل القامة مبا 
خمي�س  وميثله:عبدالعزيز  البحر  برج  فرع   - ادارة  مكتب   - الهالل  املدعي/م�شرف 
املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  ال�شام�شي قد  علي فرج 
مببلغ وقدره )1686640.58( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة وحتى ال�شداد 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
اأو  2018/10/3 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1544  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-عامل احلكمة للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- داود قربانعلي باك 
دل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�شركة قا�شمي ونا�شري التجارية ذ.م.م 
وميثله:زايد �شعيد را�شد �شعيد ال�شحي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )5000000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ت�شجيل الدعوى وحتى ال�شداد التام.وحددت لها 
  ch1.C.15:جل�شة يوم الحد املوافق:2018/9/23 ال�شاعة:09:30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/2602  جتاري كلي 

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  هوويل  ان��دري��و  عليه/1-جو�شيف  املحكوم  اىل 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2018/2/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
ل�شالح/البنك العربي املتحد �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 
من:2017/12/19  �شنويا   %9 بواقع  املبلغ  هذا  على  والفائدة  درهم   )700.965.22(
املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  بامل�شاريف  والزمته  التام  ال�شداد  وحتى 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �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 12421 بتاريخ 2018/9/8   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/2626  جتاري كلي 

املزروعي  ال�شاكوب  �شامل  عبيد  عفرا   -2 دب��ا���س  ���ش��اذيل  ب��ن  عليه/1-عاطف  املحكوم  اىل 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  فردية  موؤ�ش�شة   - للديكور  القرم  مر�شى   -3
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/5/8  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/مبارك بن 
مر�شل بن مبارك ال مر�شل بحكمت املحكمة بالزام املدعي عليه الول بان يوؤدي للمدعي 
مبلغا وقدره )204518( درهم وبالزام املدعي عليه الثاين بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره 
الدعوى  رفع  تاريخ  من   %9 قدرها  ب�شيطة  قانونية  فائدة  اليه  م�شاف  دره��م   )530700(
والف  بامل�شاريف  عليهما  املدعي  والزمت  ال�شداد  مت��ام  وحتى  يف:2017/12/21  احلا�شل 
. حكما مبثابة احل�شوري  ذلك من طلبات  عدا  ما  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م 
الع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

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 12421 بتاريخ 2018/9/8   
 اعالن  قرار بالن�شر

 تنفيذ مدين 2018/1172  

املحجوز لديه : مري �شكيل الرحمن مري خليل الرحمن 
التنفيذ  يف   2018/8/15 بتاريخ  ال�شادر  ال��ق��رار  مبوجب 
للحكم  ن��ف��اذا  اجلها  م��ن  للمنفذ  ال�شيارة  لت�شليم  وذل��ك 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2588/2017 مدين جزئي واللتزام 

مبا جاء فيه. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   

ADGMCFI-2018-009 : اإعالن يف الق�سية رقم
الإقامة  حمل  اجلن�شية(   هندي   ، كاماراجوجادا  �شارما  راماجنانييا  )�شيتا  اىل 
ابوظبي �شابقا - بناية �شي�س �شيفتي - �شندوق بريد 133336 ، لقد مت قيد دعوى 
مطالبة �شدكم من قبل بنك ابوظبي التجاري امام حماكم �شوق ابوظبي العاملي 
رغبتكم  حال  يف   ، الفائدة  مع  امريكي  دولر   24.760.10 مبلغ  ب�شداد  للمطالبة 
الت�شال  يرجى  املحكمة  اخت�شا�س  يف  الطعن  او  الدعوى  يف  دفاعكم  تقدمي  يف 
: رقم 97123338976+     او الت�شال على هاتف  العمالية  ابوظبي   مب�شجل حماكم 
  adgmcourtsregistry@adgm.com : او عر الريد اللكرتوين  

يف غ�شون ع�شرة ايام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعـــــــالن 

العدد 12421 بتاريخ 2018/9/8   

ADGMCFI-2018-004 : اإعالن يف الق�سية رقم
اىل ) اإيفني اما �شان بيدرو ، فلبيني اجلن�شية( حمل الإقامة ابوظبي �شابقا 
- يعمل مهند�س جودة بالقرب من م�شت�شفى ليف م�شفح ، لقد مت قيد 
دعوى مطالبة �شدكم من قبل بنك ابوظبي التجاري امام حماكم  �شوق 
ابوظبي العاملي للمطالبة ب�شداد مبلغ 32.034.8 دولر امريكي مع الفائدة 
،   يف حال رغبتكم يف تقدمي دفاعكم يف الدعوى او الطعن يف اخت�شا�س 
املحكمة يرجى الت�شال مب�شجل حماكم ابوظبي العمالية عر الريد 
  adgmcourtsregistry@adgm.com  :  الإلكرتوين 
او الت�شال على هاتف رقم : 97123338976+  يف غ�شون ع�شرة ايام من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعـــــــالن 



السبت  8   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12421  
Saturday   8   September   2018  -  Issue No   12421

19191917

الفجر الريا�ضي

�شمن اإط����ار م��ب��ادرة ع���ام زاي���د ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا نادي 
الدرا�شي  للعام  وا�شتقباًل  الريا�شي،  الثقايف  الذيد 
�شامل  ب��رئ��ا���ش��ة  ال��ذي��د  ن���ادي  اإدارة  اجل��دي��د  قامت 
حم��م��د ب���ن ه���وي���دن ال��ك��ت��ب��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س اإدارة 

نادي الذيد يرافقه حميد عبد اهلل اخلاطري نائب 
الريا�شية  املالب�س  بتوزيع  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
اأدوات وقرطا�شية  على   الدرا�شية من  والتجهيزات 
ج��م��ي��ع ال���ف���رق ال��ري��ا���ش��ي��ة  والأل����ع����اب ال��ف��ردي��ة يف 

يف  اقيمت  التي  التوزيع  عملية  ح�شر  كما  ال��ن��ادي. 
ملعب كرة القدم  كاًل من الدكتور زكي يحيى عبد 
اهلل �شكرتري النادي وحممد العليلي مدير املراحل 

ال�شنية والكوادر الريا�شية.

املالب�س  توزيع  اليوم  خ��الل  الإدارة  جمل�س  واأنهى 
النادي  ح��ر���س  اإط���ار  يف  الالعبني  على  الريا�شية 
العودة  مبنا�شبة  فرحتهم  الالعبني  م�شاركة  على 
تهنئتهم  على  الكتبي  هويدن  بن  وحر�س  املدر�شية 

الالعبني مبنا�شبة بدء العام الدرا�شي داعيا لهم اإىل 
التفوق يف الدرا�شة بجانب اللعب.

و اأكد �شامل حممد بن هويدن الكتبي رئي�س جمل�س 
والتي  الفعالية  اأهمية هذه  على   الذيد  ن��ادي  اإدارة 

ال��ق��ي��ادة الر�شيدة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع  ان�����ش��ج��ام��اً  ت��اأت��ي 
�شمن م��ب��ادرة ع��ام زاي��د  م�شريا اإىل ه��دف وتهدف 
الهتمام  على  الالعبني  ت�شجيع  اىل  امل��ب��ادرة  ه��ذه 

بالواجبات الدرا�شية اإىل جانب الريا�شة.

النف�س  عن  ال��دف��اع  لريا�شات  ال�شارقة  ن��ادي  بحث 
بنادي  ال��ف��ردي��ة  الأل���ع���اب  لإدارة  ا�شتقباله  خ���الل 
القائم  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �شبل  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارق��ة 
النف�س  عن  الدفاع  ريا�شات  وتطوير  ودع��م  بينهما 

بالناديني.
ال�شارقة  ن��ادي  مبقر  عقد  ال��ذي  الجتماع  وت��ن��اول 
التوا�شل  �شبل  تعزيز  النف�س  الدفاع عن  لريا�شات 
اآلية موا�شلة الرتقاء  وطرح الروؤى والأفكار حول 
مبختلف ريا�شات الدفاع عن النف�س يف كافة اأندية 

اإمارة ال�شارقة.
ح�شر الجتماع كل من  اأحمد عبدالرحمن العوي�س 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي ال�شارقة لريا�شات الدفاع 
ع�شو  ال��ه��اج��ري  �شليمان  امل��ه��ن��د���س  و  النف�س  ع��ن 
جمل�س اإدارة نادي ال�شارقة الريا�شي  رئي�س  اإدارة 
ن���ادي ال�����ش��ارق��ة ل��الأل��ع��اب ال��ف��ردي��ة  واأح��م��د �شعيد 
ال�شارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  اجل��روان 

ع�شو  الع�شم  عبيد  و  النف�س  عن  الدفاع  لريا�شات 
عن  الدفاع  لريا�شات  ال�شارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
لنادي  التنفيذي  امل��دي��ر  ل�شكري  اأي����وب  و  النف�س 
وبح�شور  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع  لريا�شات  ال�شارقة 
ال�شارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  من  كال  اأي�شاً 
لالألعاب الفردية نا�شر حممد عا�شور وعبدالرحمن 

علي املليحي و حميد حممد �شام�س.
عبدالرحمن  اأح���م���د  رح����ب  الج���ت���م���اع  ب���داي���ة  يف 
الفردية يف  الألعاب  اإدارة  واأع�شاء  برئي�س  العوي�س 
نادي ال�شارقة الريا�شي موؤكدا اأهمية تعزيز العمل 
ينعك�س  اجل��ه��ود مب��ا  ت�شافر  وم��وا���ش��ل��ة  امل�����ش��رتك 
على تطور ريا�شات الدفاع عن النف�س وزيادة رقعة 
هامة  كريا�شات  تواجدها  وتر�شيخ  بها  امل�شاركني 
الهاجري  �شليمان  املهند�س  هناأ  ب��دوره  املجتمع.  يف 
عن  الدفاع  لريا�شات  ال�شارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
النف�س على ع�شويتهم يف جمل�س الإدارة بعد اإعادة 

اجتاه  عطائهم  يف  التوفيق  لهم  متمنيا  الت�شكيل 
نادي  �شرح  خ��الل  من  الإماراتية  الريا�شة  خدمة 

ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�س. 
الرامج  بع�س  تطبيق  م���دى  ب��ح��ث  ج���رى  ب��ع��ده��ا 
واخل��ط��ط ال��ت��دري��ب��ي��ة امل�����ش��رتك��ة ب��ني اأن��دي��ة اإم���ارة 
ال�شارقة  وا����ش���راف جمل�س  رع��اي��ة  ال�����ش��ارق  حت��ت 
الريا�شي. واأ�شاد املجتمعون بجهود املجل�س يف دعم 
الأندية  تكامل  على  وحر�شه  ال��ري��ا���ش��ات  خمتلف 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة  يحقق  مب��ا  وتعاونها 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
“حفظه اهلل”  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ل���الحت���اد  الأع���ل���ى 
النف�س  ع��ن  ال��دف��اع  ريا�شات  ثقافة  ن�شر  ب�شرورة 
ودعم ورعاية املوهوبني والو�شول بهم على من�شات 
ال��ت��ت��وي��ج امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة وال��ع��امل��ي��ة م���ن خالل 
التعاون والتكامل وبناء �شراكات بني جميع الأندية 

الريا�شية واملوؤ�ش�شات ذات ال�شلة.

الهائل  النجاح  على  �شهرين  بعد 
الذي حققه الفريق يف بطولة كاأ�س 
يتطلع  ب��رو���ش��ي��ا،   2018 ال��ع��امل 
ا�شتغالل  اإىل  الإجنليزي  املنتخب 
ال��دف��ع��ة امل��ع��ن��وي��ة ال���ت���ي ن��ال��ه��ا يف 
املزيد  لتحقيق  العاملية  البطولة 

من النجاح يف الفرتة املقبلة.
وي���ل���ت���ق���ي امل���ن���ت���خ���ب الإجن����ل����ي����زي 
ال�شبت، يف  اليوم  الإ�شباين  نظريه 
بالدور  الفريقني  مباريات  افتتاح 
اأوروبا،  اأمم  دوري  لبطولة  الأول 
���ش��ه��ري��ن ع���ل���ى بلوغ  ب���ع���د  وذل������ك 
الفريق املربع الذهبي يف املونديال 

الرو�شي.
اأوىل على  امل���ب���اراة خ��ط��وة  ومت��ث��ل 
طريق بطولة كاأ�س الأمم الأوروبية 

القادمة “يورو 2020«.
ول يرى لعب خط و�شط الفريق، 
مينع  �شبباً  هيندر�شون،  ج���وردان 
ا�شتغالل هذه الدفعة املعنوية التي 
اأف�شل  حتقيق  م��ن  ال��ف��ري��ق  نالها 
 28( منذ  املونديال  يف  له  نتيجة 
الفريق  لي�شبح  “كوقود  ع��ام��اً(: 
الرغبة  لديه  وتكون  اأف�شل  بحال 

يف اأن ي�شبح الأف�شل«.
ت�شريحات  يف  ه��ي��ن��در���ش��ون  وق���ال 

لهيئة الإذاعة الريطانية بي.بي.
باأننا نحقق  “لدينا العتقاد  �شي: 
ب�شكل  ن��ت��ق��دم  واأن  خ��ا���ش��اً،  ���ش��ي��ئ��اً 

ا�شتغالل هذا  اأك��ر، ولهذا ميكننا 
والتقدم لالأمام«.

ال�شاب،  الإجنليزي  املنتخب  ون��ال 

لعبيه  اأعمار  متو�شط  يبلغ  الذي 
الإ�شادة  م��ن  الكثري  ع��ام��اً(،   26(
التي  ال����رائ����ع����ة  ال����ع����رو�����س  ب���ع���د 

قدمها يف املونديال الرو�شي، والتي 
التوقعات  ع��ن  مت��ام��اً  بعيدة  كانت 

التي �شبقت الفريق اإىل البطولة.

للفريق،  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر  وح���ر����س 
الحتفاظ  على  �شاوثغيت،  غاريث 
بكيان الفريق، ولهذا ا�شتدعى 18 
الفريق  ق��ائ��م��ة  23 لع��ب��اً يف  م��ن 
الرحلة  حالياً  ليبداأوا  باملونديال 

نحو يورو 2020.
وت���ع���ر����س امل��ن��ت��خ��ب الإجن���ل���ي���زي 
ال�شيف  ه���ذا  ط��ف��ي��ف��ة  لن���ت���ق���ادات 
ب�������ش���ب���ب ن���ت���ائ���ج���ه اأم����������ام ال����ف����رق 

الكبرية.
منتخبي  ع���ل���ى  ال���ف���ري���ق  وت���غ���ل���ب 
تون�س وبنما كما فاز على كولومبيا 
ب���رك���الت ال���رتج���ي���ح وت��غ��ل��ب على 
ال�����ش��وي��دي ف��ي��م��ا خ�شر  امل��ن��ت��خ��ب 
مرتني اأمام املنتخب البلجيكي كما 
الذي  الكرواتي  اأمام نظريه  خ�شر 

توج باملركز الثاين يف املونديال.
وو�شعت نتائج املنتخب الجنليزي 
للنتائج  الرو�شي حداً  املونديال  يف 
اعتادها  ال��ت��ي  وال�����ش��ي��ئ��ة  ال��ه��زي��ل��ة 

الفريق يف ال�شنوات املا�شية.
امل�شجعني  اإع��ج��اب  يف  ه��ذا  و�شاهم 
ب����الع����ب����ي ال�����ف�����ري�����ق وم����درب����ه����م 
ال�شلطات  اأطلقت  الذي  �شاوثغيت، 
اإحدى  ع��ل��ى  م��وؤق��ت  ب�شكل  ا���ش��م��ه 

حمطات مرتو لندن.

ب�شاأن  النهائي،  موقفه  الآن  حتى  مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني  القدم  كرة  جنم  يحدد  مل 
موا�شلة اللعب ملنتخب بالده بعد خيبة الأمل الكبرية التي تعر�س لها خالل م�شاركته 

مع الفريق يف بطولة كاأ�س العامل 2018 برو�شيا.
الفريق  مباراتي  يف  التانغو(  )راق�شو  الأرجنتيني  املنتخب  قائمة  ع��ن  مي�شي  ويغيب 
الوديتني اأمام منتخبي غواتيمال، وكولومبيا، الثالثاء املقبل، علماً باأن املباراتني ميثالن 

�شربة البداية يف مرحلة جديدة بتاريخ الفريق.
ومتثل املباراتان اأول ظهور للمنتخب الأرجنتيني منذ خروجه �شفر اليدين من دور 16 

ملونديال 2018 برو�شيا.
�شمن  للم�شاركة  �شيعود  مي�شي  كان  اإذا  ما  هو  حالياً،  نف�شه  يطرح  ال��ذي  ال�شوؤال  ولكن 

�شفوف “راق�شي التانغو«.
ومل يدل مي�شي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأف�شل لعب يف العامل 5 مرات �شابقة، 
�شمن  يكون  لن  الالعب  ولكن  الأرجنتيني،  املنتخب  مع  م�شتقبله  عن  ت�شريحات  ب��اأي 

قائمة “التانغو” يف مباراتي غواتيمال وكولومبيا.
واعتزل لعبون خم�شرمون مثل خافيري ما�شكريانو، واأ�شبح املنتخب الأرجنتيني ي�شم 
حالياً عدداً من املواهب املغمورة والالعبني غري امل�شهورين، حيث مل يخ�س نحو ن�شف 

اأع�شاء القائمة اأي مباراة دولية مع الفريق من قبل.
لكاأ�س  املوؤهلة  اجلنوبية  اأمريكا  ت�شفيات  اأن  هو  الأرجنتيني  املنتخب  يطمئن  ما  ولكن 

العامل 2022، لن تبداأ حتى خريف 2019.

»التانغو« يبداأ مرحلة جديدة يف تاريخه

لت�سجيع الالعبني على الدرا�سة

نادي الذيد يوزع التجهيزات املدر�شية  واملالب�ص الريا�شية على لعبيه مبنا�شبة العام الدرا�شي اجلديد

نادي ال�شارقة لريا�شات الدفاع واإدارة الألعاب الفردية 
بنادي ال�شارقة الريا�شي يبحثان تعزيز التعاون امل�شرتك

املنتخ��ب الإجنلي��زي يتطل���ع لإجن���از ج���دي����د 

ريفر بليت مل يرغب يف ال�شتثمار مبي�شي
ك�شف لعب ومدرب ريفر بليت ال�شابق، اإدواردو اأبراميان، اأنه توىل اختبار 
لكن  �شمه،  واأراد  طفولته  اأث��ن��اء  مي�شي  ليونيل  النجم  بر�شلونة  مهاجم 
 Goal اإدارة النادي حالت دون رغبته. وقال اأبراميان يف ت�شريحات ملوقع
على  اإمرته  حتت  تدرب  الذي  مي�شي  اأداء  من  انبهر  اإنه   ،America

مدار اأ�شبوع، مرزاً اأنه �شجل 12 هدفاً تقريباً يف اأول جل�شة تدريبات.
واأ�شاف اأنه اأبلغ اإدارة النادي الواقع يف العا�شمة بوينو�س اآير�س رغبته يف 
�شمه كونه “لعباً ا�شتثنائياً”، لكن الإدارة كان عليها اأن جتد حمل اإقامة، 

لكي يتمكن والد مي�شي واأ�شرته من النتقال للعي�س به.
وانتقد اأبراميان اأن الإدارة مل ترغب يف ال�شتثمار يف مي�شي املولود يف مدينة 
اإن الالعب يتمتع  اأن��ه عندما ق��ال  1987، م��رزاً  24 يونيو  روزاري���و يف 
بقدرات كبرية، لكن كان الرد اأن النادي ميتلك لعبني مثله، واأن ليو يرغب 
يف العودة ملنزله. واأبدى اأبراميان اآ�شفه لأن النادي مل يفهم اأن ال�شتثمار 
مل يكن �شيئاً، عندما ا�شتثمر بوكا جونيورز يف دييغو ماردونا، كان هو قد 
اتخذ  بوكا  لكن  جونيورز،  اأرخنتينو�س  مع  الأوىل  الدرجة  دوري  يف  لعب 

قراراً اأتى بثماره، كان على ريفر اأن يفعل نف�س الأمر مع مي�شي«.
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�شيكون الأبطال ال�شابقون، م�شر و�شاحل العاج واملغرب ونيجرييا وزامبيا، 
من بني املنتخبات ال�شاعية اىل التعوي�س عندما ت�شتاأنف يف عطلة نهاية 
عام  امل��ق��ررة  الفريقية  الأمم  لكاأ�س  املوؤهلة  الت�شفيات  احل��ايل  الأ�شبوع 

الكامريون. يف   2019
وت��ب��دو م��ه��م��ة ال��ب��ع�����س �شهلة يف اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��ت�����ش��ف��ي��ات، مثل 
كما  التوايل،  على  وم��الوي  النيجر  مع  يتواجهان  اللذين  واملغرب  م�شر 
الثالث  النقاط  اأن حت�شل على  يتوقع  التي  بالن�شبة اىل نيجرييا  احلال 
القارة  املنتخبات يف  اأ�شعف  اأحد  ال�شي�شيل،  مباراتها مع  دون �شعوبة من 

الفريقية.
ويف املقابل، �شتكون الأمور �شعبة على �شاحل العاج وزامبيا للح�شول على 
تعتران  اللتني  وناميبيا  روان��دا  على  اأنهما حتالن  الأوىل، مبا  نقاطهما 

م�شيفتني �شعبتني للغاية.
املواجهات  اأه��م  ياأتي نظرة على  م��ب��اراة. يف ما   24 ال�شبت والأح��د  وتقام 

خالل هذه اجلولة الثانية.
الإنكليزي  ليفربول  وجن��م  امل�شري  الحت���اد  ب��ني  القائمة  الأزم���ة  خيمت 
حممد �شالح على خلفية حقوق ال�شور وطلبات تقدم بها الالعب ترتبط 
ملباراتهم  “الفراعنة”  حت�شريات  على  الوطني،  املنتخب  مع  مب�شاركته 

ال�شبت مع النيجر يف ال�شكندرية �شمن مناف�شات املجموعة العا�شرة.
وب��داأت بوادر الأزم��ة النا�شئة بالظهور اأواخ��ر اآب اأغ�شط�س عر “تويرت” 
رد  ع��دم  فيه  انتقدا  عي�شى  عبا�س  رام��ي  وحماميه  ليفربول  ن��ادي  لنجم 

ت��ت�����ش��م��ن طلبات  الحت������اد ع��ل��ى م���را����ش���الت 
مع  امل�����ش��ارك��ة  ب�������ش���اأن  و”�شمانات” 

املنتخب.
اأ�شهر  خ��الل  الثانية  امل���رة  وه��ي 

ال���ت���ي ي����رز ف��ي��ه��ا ت��ب��اي��ن بني 
ال��������دوري  اأف���������ش����ل لع�������ب يف 
املو�شم  امل���م���ت���از  الإن���ك���ل���ي���زي 

امل�������ا��������ش�������ي، وال����ه����ي����ئ����ة 
وكانت  امل�������ش���ري���ة. 

الأوىل  الأزم�����������ة 
من  اأ�شابيع  قبل 
انطالق نهائيات 
ك������اأ�������س ال����ع����امل 
يف   2018
منت�شف  رو�شيا 
ح�������������زي�������������ران/
متعلقة  ي��ون��ي��و، 
ب�����ا������ش�����ت�����خ�����دام 
الحت���������������������������اد 
ل�������������������ش���������ورة 
ال����الع����ب من 
موافقة  دون 
منه،  م�شبقة 
ووج���������������������دت 
ط�����ري�����ق�����ه�����ا 
بعد  ل���ل���ح���ل 
ت��������������دخ��������������ل 
ال�������ش���ل���ط���ات 

ال�شيا�شية.
واعتر �شالح اأن 

طلباته، ل�شيما جلهة 

الأمن وخ�شو�شية الالعبني خالل املع�شكرات، تاأتي “بناء على اأمور اأراها 
اأنا.  يف اخلارج واأتعامل معها يف اخلارج واأتعامل معها من دون اأن اأطلبها 
عندما اأطلب اأمرا واأقول هذا هو الأف�شل، اأقول هذا هو الأف�شل بالن�شبة 

لالعبني كلهم ولي�س ل�شالح ك�شخ�س«.
اأما الحتاد، فاعتر بداية يف بيان �شديد اللهجة �شبق ت�شريحات الالعب 
املبا�شرة، اأن “املبالغة يف الطلبات التي ميكن و�شف بع�شها بغري املنطقية، 
الكيل مبكيالني  ب�شيا�شة  نتعامل  ل  اأننا  الحت��اد حيث  يقبله  لن  اأم��ر  هو 
بني لعب واآخ��ر، حفاظا منا على توفري بيئة ريا�شية قائمة على العدل 

وامل�شاواة واللعب النظيف، دون تفرقة بني لعب واآخر...«.
“وجود حار�شني  اأن الطلبات �شملت  اأحمد جماهد  واأو�شح ع�شو الحتاد 
من  يتوقع  واأل  امل�شعد”،  عند  وح��ار���س  املع�شكرات  خ��الل  غرفته  خ��ارج 
الالعب اأن يقوم “باأي ظهور يف لقاءات اأو اجتماعات اأو اأي اأحداث رعاة اأو 

زيارات ر�شمية ال بعد مناق�شة ذلك مع املحامي«.
كما ت�شمنت اأنه “عندما ي�شافر الالعب لأداء الواجب الدويل يجب على 
الحتاد ا�شتقباله عند الطائرة وا�شطحابه مبا�شرة اىل غرفته دون تعر�شه 

ت�شتخدم  “لن  �شورته  ب��اأن  والتعهد  ت�شوير”،  لطلبات 
مبعرفة الحتاد دون موافقة كتابية من املحامي �شواء 

مبفرده اأو مع الالعبني«.
هذا  ي�شعوا  اأن  املنتخب  يف  وزم��الئ��ه  ���ش��الح  وع��ل��ى 
فوزهم  حتقيق  اأرادوا  م��ا  اإذا  ال�شبت  جانبا  اجل���دل 

تلقوها  التي  الأوىل  اجلولة  خ�شارة  وتعوي�س  الأول 
يف حزيران يونيو 2017 على يد تون�س �شفر1-، 

ومنح مدربهم اجلديد املك�شيكي خافيري 
اأغريي الفوز يف م�شتهل 

كخلف  م�����ش��واره 

لالأرجنتيني هكتور كوبر الذي قاد “الفراعنة” خالل حملتهم املخيبة يف 
مونديال رو�شيا الذي اأنهوه بثالث هزائم.

ويف املجموعة نف�شها، تاأمل تون�س تاأكيد بدايتها اجليدة عندما حتل الأحد 
الذي  البنزرتي  اأي�شا هو فوزي  �شوازيالند مع مدرب جديد  �شيفة على 
من  اأي�شا  اخل��روج  بعد  القطري  الدحيل  اىل  املنتقل  معلول  نبيل  خلف 
الدور الأول ملونديال رو�شيا بخ�شارتني اأمام انكلرتا 1-2 وبلجيكا 5-2، 
وفوز على بنما 2-1 هو الثاين لبالده يف م�شاركاتها اخلم�س يف املونديال. 
الكامريون  اأم��ام  باخل�شارة  الثانية  املجموعة  يف  م�شواره  ا�شتهل  وبعدما 
ي�شعى  امل�شيف،  البلد  كونها  النهائيات  اىل  اأ�شال  املوؤهلة  )�شفر1-( 
بغياب  م��الوي  ال�شبت  ي�شت�شيف  عندما  التعوي�س  اىل  املغربي  املنتخب 
م�شوؤويل  انتقد  ال��ذي  بنعطية  مهدي  الإيطايل  يوفنتو�س  مدافع  قائده 
للمونديال  الأول  ال��دور  من  املخيب  اخل��روج  بعد  ب�شدة  ب��الده  يف  اللعبة 

الرو�شي.
ومن املتوقع اأن يتكتل لعبو مالوي يف منطقتهم من اأجل حماولة العودة 
من الدار البي�شاء بنقطة التعادل على اأقل تقدير، ل�شافتها اىل النقاط 
التي ح�شلوا عليها من فوزهم يف اجلولة الأوىل على جزر  الثالث 

القمر.
ب�شبب م�شاكل  اأوب���ي ميكيل  اف��ت��ق��اده اىل خ��دم��ات ج��ون  ورغ���م 
ترو�شت-ايكونغ  ووي��ل��ي��ام  اآي��ن��ا  واأول  اأي��وب��ي  واأل��ي��ك�����س  بدنية 
املنتخب  يبدو  موزي�س،  فيكتور  واعتزال  لال�شابة 
الأول  ف���وزه  لتحقيق  مر�شحا  النيجريي 
اأمام  اأر�شه  على  خ�شارته  وتعوي�س 
جنوب اأفريقيا )�شفر2-(، 
رجال  متكن  اإذا  ل�شيما 
امل���������������درب الأمل�������������اين 
غ����رن����وت روه����ر 
الظهور  م��ن 
ب����ن����ف���������س 
ى  مل�شتو ا
ال���������������ذي 
ق��������دم��������وه 
م�����ون�����دي�����ال  يف 
رو���ش��ي��ا ال���ذي ودع����وه ب�شكل 
دراماتيكي بعد خ�شارتهم القاتلة اأمام 
الأخ��رية من  الأرجنتني )1-2( يف اجلولة 

الدور الأول.
وتبدو مهمة نيجرييا �شهلة اأمام م�شيفتها �شي�شل 
التي خ�شرت مباراتها الأول اأمام ليبيا 1-5، ما جعل 
الأخ���رية يف ال�����ش��دارة ب��ف��ارق الأه����داف ع��ن خ�شمتها 

وم�شيفتها يف مباراة ال�شبت جنوب اأفريقيا.
كامارا  ابراهيم  العاج  �شاحل  ملنتخب  اجلديد  امل��درب  ك��ان 
مناف�شات  روان���دا يف  على  احل��ل��ول  م��ن  اأ�شهل  ب��داي��ة  يف�شل 
املجموعة الثامنة التي بداأها “الفيلة” باخل�شارة على اأر�شهم 
اأمام غينيا 2-3. و�شي�شطر كامارا، الذي �شكل اختياره لقيادة 
خو�س  اىل  مفاجاأة،  فيلموت�س  م��ارك  للبلجيكي  خلفا  املنتخب 
زاها  ويلفريد  الإن��ك��ل��ي��زي  ب��ال���س  كري�شتال  مهاجم  دون  ال��ل��ق��اء 
اجلزائر  حت��ل  ال��راب��ع��ة،  املجموعة  ويف  �شخ�شية.  لأ�شباب  الغائب 
�شيفة على غامبيا باحثة عن ا�شافة فوز ثان بعد الذي حققته قبل 
تعوي�س  زامبيا عن  تبحث  فيما  -1�شفر،  توغو  على  عام  اأك��رث من 
خ�شارة اجلولة الأوىل على اأر�شها اأمام موزمبيق )�شفر1-(، عندما 

حتل يف املجموعة 11 �شيفة على ناميبيا.

يتواجهان مع النيجر ومالوي على التوايل

مهمة �شهلة مل�شر واملغرب يف ت�شفيات كاأ�ص الأمم الأفريقية

غارنيت يقا�شي حمتاًل مببلغ 77 مليون دولر 
ال�شلة  ك��رة  دوري  اأن جن��م  اخلمي�س  اأم��ريك��ي��ة  اإع���الم  و�شائل  ذك��رت 
���ش��د حم��ا���ش��ب متهم  دع���وى ق�شائية  رف���ع  غ��ارن��ي��ت  ال�����ش��اب��ق كيفن 
2008 مببلغ  اأيه” لعام  بي  “اأن  الحتيال على بطل  بامل�شاعدة يف 

دولر )66،3 مليون يورو(. مليون   77
حيث  مينيابولي�س  يف  تريبيون” ال�شادرة  “�شتار  �شحيفة  واأ���ش��ارت 
لعب غارنيت مع ميني�شوتا متروولفز من 1995 حتى 2007 ثم 
خالل مو�شم 2015-2016 قبل العتزال، اىل اأن �شاعد الرتكاز 
�شلتيك�س  بو�شطن  م��ع   2008 ع��ام  ال����دوري  بلقب  امل��ت��وج  ال�شابق 
يقا�شي مايكل ويرثيم و�شركته “ويلينكني” التي تتخذ من كنتاكي 
ت�شارلز  امل�شجون  املايل  امل�شت�شار  مب�شاعدة  اإياهما  متهما  لها،  مقرا 

اأن  بانك�س على �شرقة ع�شرات املاليني. وجاء يف الدعوى الق�شائية 
نهب غارنيت من اأرباحه واأ�شوله ل�شنوات عديدة،  تعمد...  “بانك�س 
وويرثيم  ويلينكني  فيها  التي قدمت  العديدة  ال�شنوات  ذلك  مبا يف 
الدعوى  واأ�شارت  التجارية«.  وم�شاحله  لغارنيت  حما�شبة  خدمات 
اىل اأن ويرثيم كان على “معرفة فعلية باأن بانك�س كان ي�شلب ماليني 

الدولرات من اأموال غارنيت ومل يفعل �شيئا حيال ذلك«.
يف  الأم��ريك��ي��ة  اجل��زائ��ي��ة  املحكمة  يف  الق�شية  اىل  ال���ش��ت��م��اع  وي��ت��م 
من  ع��ام��ا،   42 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  غ��ارن��ي��ت،  وبعتر  مينيابولي�س. 
الأمريكي  ال�شلة  كرة  دوري  الذين عرفتهم مالعب  الالعبني  اأب��رز 
21 م��و���ش��م��ا وب���داأه���ا مع  ام��ت��دت م�����ش��ريت��ه طيلة  اإذ  ل��ل��م��ح��رتف��ني، 

ميني�شوتا عام 1995 ثم مر ببو�شطن �شلتيك�س )2013-2007( 
بداياته  ف��ري��ق  اىل  ال��ع��ودة  قبل   2015-2013 نت�س  وب��روك��ل��ني 
2016. ويعتقد باأن جمموع الأموال التي تقا�شاها  لالعتزال عام 
ويف  دولر.  مليون   326 بلغ  الح��رتاف��ي��ة  م�شريته  خ��الل  ك��روات��ب 
حال كانت مزاعم غارنيت �شحيحة، فلن يكون النجم الوحيد الذي 
بال�شجن  ال�شابق  امل��ايل  امل�شت�شار  على  حكم  اإذ  لبانك�س،  �شحية  يقع 
2017 لأربعة اأعوام لدوره يف عملية احتيال على اأ�شطورة �شان  يف 

انطونيو �شبريز تيم دانكن تقدر اي�شا مباليني الدولرات.
7،5 مليون دولر كتعوي�س عن  باأن يدفع مبلغ  وحكم على بانك�س 

دوره يف عملية الحتيال.

الإنكليزي  ت�شل�شي  ل��ن��ادي  الإي���ط���ايل  امل����درب  ك�شف 
ب��اإق��ال��ت��ه م��ن م��ه��ام��ه يف  اأن���ه ع��ل��م  ���ش��اري  ماوريت�شيو 

فريقه ال�شابق نابويل من خلف �شا�شة التلفزيون.
�شاري قبل عامني  التخلي عن خدمات  نابويل  وق��رر 
لو�شافة  الفريق  قيادته  رغم  على  عقده،  انتهاء  من 
ال������دوري امل��ح��ل��ي م��رت��ني يف امل���وا����ش���م ال��ث��الث��ة التي 

اأم�شاها معه.
املتوج  ليوفنتو�س  و�شيفا  املا�شي  املو�شم  اإنهاء  وبعد 
ب��ط��ال ل��ل��م��رة ال�����ش��اب��ع��ة ت��وال��ي��ا، ط��ال��ب ����ش���اري اإدارة 
اإل  مب�شتقبله،  للتفكري  الوقت  بع�س  مبنحه  النادي 
اأنها مل تنتظره وقررت ا�شتبداله باملدرب الفذ كارلو 
اأ�شرف اأي�شا على تدريب  اأن  اأن�شيلوتي الذي �شبق له 

ت�شل�شي.
من  ت�شدر  التي  ماتينو  اإل  �شحيفة  م��ع  حديث  ويف 
نتناول  “كنا  اأن���ه  ع��ام��ا(   59( ���ش��اري  ك�شف  ن��اب��ويل، 
الع�شاء... نبحث ما اإذا كنت �شاأبقى اأم �شاأرحل. �شغلنا 
اإ�شارة  يف  فيلماورو”،  يدخل  اأن�شيلوتي  وراأينا  التلفاز 
اىل �شركة انتاج وتوزيع الأفالم التابعة ملالك النادي 

اجلنوبي اأوريليو دي لورنتي�س.
)ب�شاأن  ال�����ش��ك��وك  ب��ع�����س  ت�����ش��اورين  “كانت  واأو����ش���ح 
ال�شتمرار مع نابويل( ... لكن كان هناك بند يف العقد 
وهو مل يكن من الأمور التي طالبت بها �شخ�شيا. مل 
للتفكري  اأراده����ا  ال��ت��ي  الزمنية”  املهلة  اح���رتام  يتم 

مب�شتقبله.
ومتنى �شاري التوفيق خللفه “واأمل الآن يف اأن يتمكن 
اأي  منه”،  ج��دا  قريبا  كنت  ما  حتقيق  من  اأن�شيلوتي 

لقب ال���دوري الإي��ط��ايل ال��ذي ت��وج ب��ه ن��اب��ويل للمرة 
دييغو  الأرجنتني  اأ�شطورة  ايام   1990 عام  الأخ��رية 

مارادونا.
وحقق �شاري بداية واعدة يف ت�شل�شي حيث حل خلفا 
يف  اللندين  ال��ن��ادي  ف��از  اإذ  كونتي،  اأنطونيو  ملواطنه 

مبارياته الأربع الأوىل للمو�شم اجلديد من الدوري 
املمتاز.

اأنه  رغ���م  ع��ام��ا(   48( ك��ون��ت��ي  ع��ن  ت�شل�شي  وت��خ��ل��ى 
املمتاز  ال��دوري  لقب  الأول معه اىل  ق��اده يف مو�شمه 
ب��ف��وزه على  انكلرتا  ك��اأ���س  اإح���راز  واىل   ،2017 ع��ام 

مان�ش�شرت يونايتد -1�شفر يف اأيار مايو املا�شي، لكن 
الفريق حل خام�شا يف ترتيب املو�شم املن�شرم وف�شل يف 

التاأهل اىل دوري اأبطال اأوروبا.
وك��م��ا ح�شل م��ع امل���درب ال��رت��غ��ايل ج��وزي��ه مورينيو 
قاد  ال���ذي  حاليا(  يونايتد  مان�ش�شرت  على  )ي�شرف 
 2015 اللقب يف  واأح��رز معه  الثانية  للمرة  ت�شل�شي 
قبل اأن يقال من من�شبه يف املو�شم التايل، فان كونتي 
ع��ان��ى اأي�����ش��ا م��ن لعنة امل��و���ش��م ال��ت��ايل لإح����راز اللقب 

برغم اأن عقده كان ي�شتمر حتى العام املقبل.
وبدا �شاري الذي اأ�شبح �شاد�س مدرب ايطايل ي�شرف 
على ال�بلوز، حذرا يف مقارنته مع كونتي “مل اأفز باأي 
�شيء يف نابويل. كونتي هنا توج بالدوري والكاأ�س ومن 
متاما:  خمتلفة  هنا  الأم��ور  مكانه.  اأح��ل  اأن  ال�شعب 
املالعب  اىل  ت�شل  اأن  اجلميل  من  دائ��م��ة،  احتفالت 
مناف�شة(  )ف��رق  خمتلفة  بقم�شان  امل�شجعني  وت��رى 

يحت�شون اجلعة معا«.
املناف�شة على  الفرق  اإه��داءات مل�شجعي  “اأوقع  وك�شف 
الإنكليزية  الكرة  امل��ب��اراة...  وبعد  قبل  امللعب  جوانب 
خمتلفة عن الكرة الإيطالية، تلعب يف مالعب مذهلة. 
لكن يف البداية، لي�س من ال�شهل اأن تفهم الأم��ور. ل 

اأعرف الكثري عن الفرق التي اأواجهها واخل�شوم«.
وه����ي امل�����رة الأوىل ال���ت���ي ي�����درب ف��ي��ه��ا ����ش���اري خ���ارج 
اإيطاليا التي “اإذا نظرت اإليها عن كثب جتدها مليئة 
باحلنني  ت�شعر  بعيدا،  ت��ك��ون  عندما  لكن  بامل�شاكل. 
وهناك �شيء تفتقده على الدوام، الطعام اأكرث من اأي 

�شيء اآخر...«.

�شاري اكت�شف اإقالته من تدريب نابويل عرب التلفزيون 

مارادونا مدربا يف الدرجة 
الثانية املك�شيكية 

الإ�شراف على  الأرجنتيني دييغو مارادونا مهمة  القدم  اأ�شطورة كرة  �شيتوىل 
اأعلن  ما  بح�شب  وذل��ك  املك�شيكية،  الثانية  ال��درج��ة  يف  يلعب  ال��ذي  دورادو����س 
الأخري . وياأتي التعاقد مع مارادونا، البالغ من العمر 57 عاما، رغم تعيينه 
اجلدل  من  املزيد  ي�شيف  ما  الروماين،  بري�شت  دينامو  لنادي  رئي�شا  موؤخرا 
التدريبية  مغامرته  �شيخو�س  ال��ذي  ال�شابق  الأرجنتيني  النجم  م�شرية  يف 

ال�شاد�شة، على اأمل اأن ي�شيب النجاح هذه املرة.
وقرر دورادو�س ال�شتعانة ببطل العامل لعام 1986 بعد الفرتاق عن مدربه 
 2018 فران�شي�شكو رامرييز غاميز، وهو �شيتوىل املهمة ملا تبقى من مو�شم 
هانك  الرتو  خورخي  ال��ن��ادي  رئي�س  اأ���ش��ار  ما  بح�شب  باأكمله  املقبل  واملو�شم 
اينزونزا ل�شبكة “اأي اأ�س بي اأن”، كا�شفا اأنه “يف حمادثاتي معه، كان متحم�شا 

جدا للمجيء والتدريب هنا... ب�شراحة، كان اقناعه اأ�شهل مما توقعت«.
الثالث ع�شر من  املركز  الذي يحتل  املك�شيكي  النادي  الر�شمي، قال  بيانه  ويف 
العالن  �شينالوا  دي  دورادو����س  “ي�شعد  الثانية،  الدرجة  يف  فريقا   15 اأ�شل 
الكبرية” يف  ال�شمكة  امل��درب اجلديد لنادي  اأرم��ان��دو م��ارادون��ا هو  ب��اأن دييغو 
اأف�شل لعب  باأنه  “يعتر من قبل الكثريين  النادي، م�شيفا  ا�شارة اىل لقب 
يف التاريخ. ُعِرف دييغو مب�شريته كالعب بقيادة فرقه ب�شجاعة وروح قتالية 

وقيادتها اىل جناح مل يوؤمن به �شوى قلة من النا�س«.
ودافع مارادونا كالعب يف بالده عن األوان ارجنتينو�س جونيور وبوكا جونيورز، 
قبل ان يبداأ رحلة احرتاف اأوروبية �شملت اأندية عدة اأبرزها بر�شلونة ال�شباين 
ونابويل اليطايل الذي قاده اىل اإح��راز لقب ال��دوري املحلي مرتني 1987 
األوان املنتخب الأرجنتيني، وقاده على وجه  و1990. كما دافع مارادونا عن 
1986. وتوىل منا�شب تدريبية بداأها  اإحراز لقب مونديال  اخل�شو�س اىل 
-2008 الرجنتني  1995 ومنتخب  كلوب  را�شينغ  ثم   1994 مع مانديو 

2010، ولحقا الو�شل الإماراتي 2011 و2012 ومواطن الأخري الفجرية 
.2018-2017

لقبه  لأن  مل��ارادون��ا  ذكريات جميلة  املك�شيك حتمل  اىل  العودة  اأن  املوؤكد  وم��ن 
لكن  الغربية،  اأمل��ان��ي��ا  ح�شاب  على   1986 ع��ام  ه��ن��اك  حتقق  الوحيد  العاملي 
تواجده يف �شينالوا، املدينة الواقعة على �شاحل املحيط الهادىء، �شيكون حمط 

اهتمام و�شائل العالم.
ال�شهرية وكارتيالت  ال�شاطئية  املنتجعات  العديد من  �شينالوا موطن  وت�شكل 
غوزمان  �شابو”  “ال  خ��واك��ني  واأ�ش�شها  نف�شه  ال���ش��م  حتمل  ال��ت��ي  امل��خ��درات 
وهو  املخدرات،  مع  حافل  ال�شابق  الأرجنتيني  النجم  وتاريخ  حاليا.  امل�شجون 
اأوقف مرتني خالل م�شريته ب�شبب املواد املحظورة، و�شارع علنا للتخل�س من 

اإدمانه على املخدرات والكحول.
التعاقد  املك�شيكي على  املثري لالهتمام متابعة رد فعل اجلمهور  و�شيكون من 
يونيو عندما  ح��زي��ران  عنه يف  ال��ذي �شدر  املوقف  بعد  م��ارادون��ا، ل�شيما  مع 
اعتر باأن املك�شيك ل ت�شتحق ا�شت�شافة كاأ�س العامل لعام 2026 م�شاركة مع 

الوليات املتحدة وكندا.

اأجر كري�شتيانو اأعلى من ميزانيات 14 فريقًا 
يكلف املهاجم الرتغايل كري�شتيانو رونالدو فريقه يوفنتو�س 60 مليون 
ي���ورو ���ش��ن��وي��اً، وه���و رق���م اأع��ل��ى م��ن م��ي��زان��ي��ات لع��ب��ي 14 ف��ري��ق��اً بدوري 

الدرجة الأوىل لكرة القدم “�شريي اآ«.
يتحمله  ما  فاإن  �شبورت،  ديللو  لغازيتا  �شحيفة  ن�شرتها  بيانات  وبح�شب 
لعبي  كل  يتقا�شاه  ما  اإجمايل  يتجاوز  رونالدو،  جتاه  “اليويف” �شنوياً 
 ،21 ف��ريون��ا  وكييفو  مليون(،   21( و�شبال  م��الي��ني(،   7.75( اإم��ب��ويل 
وفرو�شيني 22، وبارما 23، واأودينيزي 26، واأتالنتا 27، وجنوى 29، 
و�شا�شولو 30، وبولونيا 34، و�شامبدوريا 36، وفيورنتينا 37، وتورينو 
انتقاله  بعد  �شنوياً  رونالدو  يحققه  ال��ذي  ال�شايف  الدخل  وي�شل   .43
112 مليون،31 مليون يورو، وهو اأعلى  4 موا�شم، مقابل  لليويف، بعقد 
الأرجنتيني  البطولة،  يف  الثاين  املركز  �شاحب  من  ي��ورو  مليون  ب�21.5 
لليويف  الإل��ك��رتوين  املتجر  اأن  يذكر  م��الي��ني(.   9.5( هيغواين  غونزالو 
الإقبال  ب�شبب  ال�شفقة،  عن  ل��الإع��الن  الوىل  الأي���ام  يف  للتوقف  تعر�س 

ال�شديد على �شراء قمي�س الالعب الرتغايل.
منذ  لكري�شتيانو  قمي�س  األ���ف   60 م��ن  اأك���رث  ب���اع  “اليويف”  اأن  وي��ق��در 
10 يوليو )مت��وز(، باأ�شعار ترتاوح بني  العالن الر�شمي عن ال�شفقة يف 

للبالغني.   يورو  و114  لل�شغار،  يورو   77
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الفجر الريا�ضي

�شاحب �شخ�شية قوية، حاد الطباع، وغري حمبوب من ق�شم 
رغم  على  الإ�شبانية...  القدم  كرة  م�شجعي  من  به  باأ�س  ل 

ال�شابق  امل���درب  اختري  ب�شببها،  ورمب��ا  ال�شفات،  ه��ذه 
منتخب  لقيادة  انريكي،  لوي�س  بر�شلونة  لنادي 

الأوىل  مباراته  خلو�س  وي�شتعد  روخا”،  “ل 
دوري  ال�شبت يف  ال��ف��ن��ي  ج��ه��ازه  راأ�����س  ع��ل��ى 

الأمم الأوروبية �شد امل�شيفة اإنكلرتا.
ك���اأ����س العامل  ن��ه��ائ��ي��ات  ان���ط���الق  ع�����ش��ي��ة 
مفاجاأة  الإ�شباين  الحتاد  فجر   ،2018

تدريب  من  لوبيتيغي  جولن  باإقالة 
خلفية  على  املنتخب، 

ريال  ن����ادي  اإع�����الن 
التعاقد  م���دري���د 
لتدريبه  م���ع���ه 
املونديال  ب���ع���د 
للفرن�شي  خلفا 
زي�����������ن ال������دي������ن 

زيدان.
ويف متوز يوليو، 
ع����ه����د الحت��������اد 

للوي�س  باملن�شب 
مارتينيز  ان��ري��ك��ي 

ال����ذي ح��ق��ق جناحا 
لفتا كمدير فني مع 
عامي  بني  بر�شلونة 
و2017،   2014
ل���������ش��������ي��������م��������ا ع�����ر 
املو�شم  “ثالثية” 
ال���������دوري  الأول: 
املحليني،  وال���ك���اأ����س 
ودوري اأبطال اأوروبا.

من  ال����ع����دي����د  اأن  ال 
يذكرون  اللعبة  متابعي 

ال�شابق  ال�����الع�����ب  ط����ب����اع 
عاما،   48 العمر  م��ن  البالغ 

الألقاب  ي���ذك���رون  مم���ا  اأك����رث 
التي حققها.

يف ني�شان اأبريل 2016، وردا 
ي�شعر  كان  اذا  عما  �شوؤال  على 
�شحافيا،  لتوبيخه  ب��الأ���ش��ف 
“هذا  ان���ري���ك���ي  ل���وي�������س  ق�����ال 
اأك�����رتث اذا  اأ���ش��ل��وب��ي، ول  ه���و 
مبا  اأق��م  مل   ... ل  اأم  اأعجبكم 
يتطلب العتذار. مل اأقلل من 

احرتام اأحد«.
انتقاد  ال���ت���وب���ي���خ  داف������ع  ك�����ان 
امل�شتوى  ل���رتاج���ع  ال�����ش��ح��ايف 
بعدها  ل��ر���ش��ل��ون��ة.  ال���ب���دين 

الفريق  ان��ري��ك��ي  ق��اد  باأ�شابيع، 
اىل الثنائية املحلية، بعد مو�شم 

 ،2016 ال���ع���ام  ك����ان  ال��ث��الث��ي��ة. 
اأعلن   ،2017 م���ار����س  اآذار  ويف 

اأنه لن ي�شتمر يف تدريب بر�شلونة 

كاأ�س  بلقب  فيه  اكتفى  ال��ذي   2017-2016 مو�شم  بعد 
ا�شبانيا.

“ل  اإع���ادة  �شعبة:  مهمة  اأم���ام  انريكي  �شيكون 
الذهبية،  احل��ق��ب��ة  اجن������ازات  اىل  روخا” 
اأراغوني�س اىل لقب  لوي�س  عندما قادها 
كاأ�س اأوروب��ا 2008، وبعده في�شنتي دل 
بو�شكي اىل لقب مونديال 2010 وكاأ�س 

اأوروبا 2012.
 2016 املهمة يف  اأوكلت  بو�شكي،  بعد دل 
اأر�س  على  جن��ح  ال��ذي  لوبيتيغي  اىل 
ي�شقط  اأن  ق���ب���ل  امل����ل����ع����ب، 
ع�شية  ق��ا���ش��ي��ة  ب�����ش��رب��ة 
الم����ت����ح����ان ال���رو����ش���ي، 
فيه  خ��������رج  وال������������ذي 
املنتخب )ق��اده بعده 
امل��������������درب امل�����وق�����ت 
فريناندو  حينها 
ه���������ي���������ريو( م���ن 
ال���������������دور ث���م���ن 
ال�����ن�����ه�����ائ�����ي، 
ب���������رك���������الت 
ال�����رتج�����ي�����ح 
اأمام املنتخب 

امل�شيف.
ي���ب���دو ان���ري���ك���ي امل���ع���روف 
ب���������ش����رام����ت����ه، ق����ري����ب����ا يف 
رئي�س  م��ن  ال��ع��م��ل  فل�شفة 
الإ���ش��ب��اين لوي�س  الحت����اد 
انتخب  ال��ذي  روبيالي�س 
يف اأيار مايو 2018. مل 
لوبيتيغي  الأخ��ري  يرحم 
ع��ن��دم��ا مت الع������الن عن 
تعاقده مع ريال يف الأمتار 
ا�شتعدادات  م���ن  الأخ������رية 
“ل روخا” للمونديال ومن 

دون علم الحتاد.
اأن�����ه يريد  ق����ال روب��ي��ال��ي�����س 
و”ل  يقوده  للمنتخب  مدربا 
يقبل اجلدل”، وهذا ما يبدو 
بتطبيقه  ب������داأ  ان���ري���ك���ي  اأن 
فبح�شب  الأول:  ال��ي��وم  م��ن 
ال�شحافية،  ال����ت����ق����اري����ر 
الأوىل  ق�����رارات�����ه  ���ش��م��ل��ت 
الالعبني  ا�شتعمال  حظر 
اأثناء  ال��ن��ق��ال��ة  ل��ل��ه��وات��ف 
الطعام،  وج��ب��ات  ت��ن��اول 
مبكر  م����وع����د  ف����ر�����س 
ل��ل��ن��وم، غ���رام���ات على 

التاأخر.
متوقعا،  ك������ان  ك���م���ا 
ح����ف����ل����ت ال����الئ����ح����ة 
م������ن  الأوىل 
الذين  ال��الع��ب��ني 

ا�شتدعاهم انريكي بالتغيريات بعد اإعالن عدد من النجوم 
اإنيي�شتا ودافيد �شليفا  اأندري�س  اعتزالهم اللعب دوليا، مثل 
وجريار بيكيه. لكن لعل ما ترك الأثر الأبرز، خلو الت�شكيلة 

من لعبني مثل كوكي وخ�شو�شا جوردي األبا.
وعلى رغم اأن انريكي ي�شدد على اأن خياراته ل تت�شمن اأي 
جوانب �شخ�شية، ال اأن ال�شحافة الإ�شبانية مل تتمكن من 
التغا�شي عن العالقة املتوترة بني األبا وانريكي يف بر�شلونة، 

لدى البحث عن تف�شري ا�شتبعاده.
ريالنيو  األفريدو  الريا�شية  “اآ�س”  �شحيفة  مدير  وكتب 
الالعب  لكن  املا�شي،  يف  م�شاكل  واجها  اأنهما  نعلم  “نحن 

كان لديه دائما اأداء جيد يف الت�شكيلة«.
وردا على ا�شتف�شار حول عدم ا�شتدعائه، طلب األبا “توجيه 

ال�شوؤال اإىل املدرب، الذي يعود القرار اإليه«.
يف م�����ش��ريت��ه ك��الع��ب، داف����ع ان��ري��ك��ي ع��ن األ�����وان الغرميني 
اللدودين: ريال مدريد )1991-1996(، وبر�شلونة حتى 
�شتة لعبني  ا�شتدعى  اأنه  2004. وعلى رغم  اعتزاله عام 
من النادي امللكي، مقابل لعبني اثنني فقط من الكاتالوين، 
ال اأن “روا�شب” العالقة بني انريكي وم�شجعي ريال الذين 
مل يغفروا له النتقال للغرمي، قد تعود لتطفو اىل ال�شطح 

يف مهمته اجلديدة.
لكن امل���درب اجل��دي��د �شيكون اأم���ام حت��د اأك��ر م��ن ك�شب ود 
امل�شجعني يف الفرتة الراهنة: على يتمكن من تعديل اأ�شلوب 
“ل روخا” لفرتة طويلة، للتاأقلم مع  اللعب الذي اعتمده 

التحول يف خطط العديد من املنتخبات؟
على  لالعتماد  املدربني  قبل  من  املتزايد  اللجوء  مقابل  يف 
املرتدة،  وال��ه��ج��م��ات  ال�����ش��ري��ع  والن��ت��ق��ال  ال�شغط  اأ���ش��ل��وب 
اأ�شلوب  على  تعتمد  قلة  �شمن  الإ���ش��ب��اين  املنتخب  ي��زال  ل 

ال�شتحواذ يف اأر�س امللعب.
الكاتالوين،  للفريق  كمدرب  اأم�شاها  موا�شم  ثالثة  خالل 
مطّورا  مبا�شرة،  بطريقة  لعبه  اأ���ش��ل��وب  ف��ر���س  م��ن  متكن 
�شلفه  اعتمده  الذي  ال�شريعة  الق�شرية  التمريرات  اأ�شلوب 

جو�شيب غوارديول )عرف با�شم “تيكي تاكا«(.
اأن نطور  “علينا  قال انريكي بعيد ت�شلمه تدريب بر�شلونة 
هذه الفكرة الأ�شلوب، جنعلها مثالية، جنعلها اأف�شل حتى، 
لنتمكن من اأن نفاجئ مناف�شينا لئال يعرفوا الطريقة التي 

�شنلعب بها«.
اأق��ل جناحا من غ��واردي��ول، واأح��رز ت�شعة األقاب يف  مل يكن 

ثالثة موا�شم.
�شوؤال  على  ردا  روخا”؟  “ل  م��ع  ذل��ك  ت��ك��رار  ي�شتطيع  ه��ل 
اأ�شلوبنا  “�شيبقى  انريكي  قال  املنتخب،  لعب  اأ�شلوب  ب�شاأن 
على حاله من حيث ال�شتحواذ على الكرة لكن هناك فوارق 
الثقيل  احلمل  عن  البتعاد  يف  رغبته  اإىل  م�شريا  دقيقة”، 

لتكرار اإجنازات 2012-2010-2008.
بح�شب لعبه اإي�شكو، “من هذا الأ�شلوب يف كرة القدم الذي 
اخرتاق  اإىل  منها  ننفذ  نقاطا  جند  اأن  يجب  جيدا،  نعرفه 

الدفاعات املتما�شكة«.
للمنتخب  امل������درب اجل���دي���د  ي��ن��ت��ظ��ران  ق���وي���ان  اخ���ت���ب���اران 
نهائي  ن�شف  بلغت  التي  اإنكلرتا،  ام��ام  اأوله��م��ا  الإ���ش��ب��اين، 
الو�شيفة  كرواتيا  اأم���ام  ث��م  ثالثة،  وحلت  رو�شيا  مونديال 

بخ�شارتها املباراة النهائية اأمام فرن�شا 4-2.
علينا  “حتد جيد.  املقبلة  تعليقا على مهامه  انريكي  وقال 
حيث  اإىل  و�شلنا  اإذا  ل��رنى  النج������اح،  اإىل  طريقنا  جند  اأن 

نريد«.

اآخر  املفتوحة،  املتحدة  ال��ولي��ات  لبطولة  النهائية  امل��ب��اراة  �شتكون 
ال��ب��ط��ولت الأرب����ع ال��ك��رى يف ك���رة امل�����ش��رب، م��واج��ه��ة ب��ني اخلرة 
وليام�س  �شريينا  املخ�شرمة  الأم��ريك��ي��ة  بلغتها  بعدما  وال�����ش��ب��اب، 

امل�شنفة 17 واليابانية ناومي اأو�شاكا ال�20.
البطولة  يف  لها  التا�شع  النهائي  عاما(   36( �شريينا  وبلغت 

بفوزها  ���ش��الم،  ال��غ��ران��د  ب��ط��ولت  يف  وال�31  الأم��ريك��ي��ة 
ال�شهل على الالتفية انا�شتازيا �شيفا�شتوفا التا�شعة ع�شرة 

الإجناز  اأو�شاكا  حققت  فيما  اخلمي�س،  و-6�شفر   3-6
بفوزها على  الأول يف م�شريتها  الكبري  النهائي  وبلغت 

ع�شرة  الرابعة  كيز  مادي�شون  الأخ���رى  الأمريكية 
وو�شيفة بطلة العام املا�شي مبجموعتني اأي�شا 

واإذا كان تواجد �شريينا يف  و4-6.   2-6
اأمرا  ال��ك��رى  البطولت  اح��دى  نهائي 

ل��الع��ب��ة مت��ل��ك يف ر�شيدها  روت��ي��ن��ي��ا 
بينها  �شالم،  الغراند  يف  لقبا   23
6 يف فال�شينغ ميدوز، فاإن و�شول 
اإجنازا  يعتر  النهائي  اىل  اأو�شاكا 
عاما  الع�شرين  ابنة  لأن  تاريخيا 
اىل  ت�شل  ي��اب��ان��ي��ة  اأول  اأ���ش��ب��ح��ت 

خالل  �شالم  ال��غ��ران��د  يف  نهائي 
حقبة الحرتاف.

احتاجت  ال��ت��ي  �شريينا  وت��اأم��ل 
للتخل�س  دقيقة فقط   66 اىل 
يف  ف��وزه��ا  بعد  �شيفا�شتوفا  م��ن 

الأخرية  ال�13  الأ�شواط  12 من 

يف اللقاء، األ يتكرر �شيناريو مواجهتها الوحيدة ال�شابقة مع اأو�شاكا 
التي تغلبت على الأمريكية مبجموعتني خالل مباراتهما هذا العام يف 
الدور الأول لدورة ميامي “لكني مل اأكن بالتاأكيد يف اأف�شل حالتي” 

بح�شب ما اأ�شارت �شريينا بعد مباراة اخلمي�س.
لتلك  ت��ث��اأر  ب���اأن  النف�س  �شريينا  ومت��ن��ي 
اخل�������ش���ارة وت���ع���وي�������س م����ا ف���ات���ه���ا يف 
ب��ط��ول��ة ومي���ب���ل���دون ح���ني خ�شرت 
اأجنيليك  الأمل��ان��ي��ة  اأم���ام  النهائي 
ك��ريب��ر م��ن اأج����ل ت��ع��زي��ز رقمها 
الكرى  الأل��ق��اب  بعدد  القيا�شي 
ومعادلة  الح������رتاف،  ع�����ش��ر  يف 
امل�شجل  املطلق  القيا�شي  الرقم 
مارغريت  الأ���ش��رتال��ي��ة  با�شم 
لقبا   24 حققت  ال��ت��ي  ك���ورت 
ب����دء تطبيق  ق��ب��ل  غ��ال��ب��ي��ت��ه��ا 

نظام الحرتاف عام 1968.
الذي  اللقب  ا�شتعادت  ح��ال  ويف 
اأح����رزت����ه ل��ل��م��رة الأخ������رية عام 
عن  غيابها  وتعوي�س   2014
املا�شي  امل���و����ش���م  ال���ب���ط���ول���ة 
طفلتها  اجن��اب��ه��ا  ب�شبب 
األ��ي��ك�����ش��ي�����س اأومل���ب���ي���ا يف 
اأيلول �شبتمر، �شتن�شم 
ك������ورت  اىل  �����ش����ريي����ن����ا 
والأ�����ش����رتال����ي����ة اإي����ف����ون 

غولغونغ والبلجيكية كيم كالي�شرتز، كالالعبات الوحيدات اللواتي 
توجن بلقب كبري بعد الإجناب.

اأ�شواأ هزمية  واعترت الأمريكية املخ�شرمة التي نف�شت عنها غبار 
ل��دورة �شان خو�شيه  ال��دور الأول  لها خالل م�شريتها وخروجها من 
على يد الريطانية جوهانا كونتا بنتيجة 1-6 و�شفر6- ثم اخلروج 
من الدور الثاين لدورة �شين�شيناتي على يد الت�شيكية برتا كفيتوفا، 
اأن بلوغ نهائي فال�شينغ ميدوز للمرة التا�شعة “اأمر ل ي�شدق” نظرا 
من  الفرتة  ه��ذه  يف  خطرية  جراحية  لعملية  تخ�شع  كانت  اأنها  اىل 
العام املا�شي ملعاجلة جلطة دموية يف اأعقاب و�شعها مولودتها الأوىل. 
من  التمكن  عدم  امل�شت�شفى،  �شرير  هناك،  من  اأنتقل  “اأن  واأو�شحت 
التحرك وامل�شي اأو اأي �شيء اآخر... الآن وبعد عام فقط وعلى الرغم 
اأين ل اأمترن )بال�شكل الكايف(، اأ�شل اىل هذه املباريات النهائية، اثنان 
على التوايل )يف ا�شارة اىل وميبلدون(... اأن اأ�شل اىل هذا احلد بهذه 
ال�شرعة... اأنا اأتطلع بفارغ ال�شر اىل الحتمالت” املتوفرة اأمامها.

وخرجت �شريينا من ن�شف نهائي البطولة الأمريكية يف م�شاركتيها 
الأخريتني عامي 2015 و2016، لكن الفر�شة متاحة اأمامها الآن 
فال�شينغ  يف  تتويجا  الالعبات  كاأكرث  القيا�شي  بالرقم  تنفرد  لكي 
ميدوز، والتفوق على مواطنتها كري�س ايفرت التي توجت باللقب 6 
اأو�شاكا التي توجت يف وقت  1975 و1982. و�شتحاول  مرات بني 
�شابق من هذا العام بلقبها الحرتايف الأول بعد فوزها على الرو�شية 
داريا كا�شاتكينا يف نهائي انديان ويلز، اأن حتول دون و�شول �شريينا 
�شناعة  موا�شلة  اأج��ل  من  الأمريكية  البطولة  يف  ال�شابع  لقبها  اىل 
النهائية  املباراة  اأن فكرة مواجهة �شريينا يف  اأو�شاكا  واأقرت  التاريخ. 
اأعطتها زخما كبريا خالل مباراتها مع كيز، و�شاعدتها على اإنقاذ 13 

فر�شة لالأخرية لك�شر اإر�شال اليابانية ال�شابة.

�شالح ي�شارك مع املنتخب امل�شري منت�شيًاانريكي يحمل طباعه احلادة اىل املنتخب الإ�شباين
ي�شارك النجم حممد �شالح يف مع�شكر املنتخب امل�شري لكرة 
املوؤهلة  الت�شفيات  �شمن  مباراة  خلو�س  ي�شتعد  الذي  القدم 
اىل كاأ�س الأمم الإفريقية 2019 اليوم ال�شبت، بعد اأقل من 
انتهت  املحلي  الحت���اد  م��ع  حبال  �شد  معركة  على  اأ�شبوعني 
ل�شالح جنم ليفربول الإنكليزي. منذ بداية الأ�شبوع، يتمرن 
ي�شت�شيف  ال���ذي  ال��ف��راع��ن��ة  زم��الئ��ه يف منتخب  م��ع  ���ش��الح 
�شمن  بالإ�شكندرية،  العرب  برج  ا�شتاد  على  النيجر  منتخب 
للت�شفيات  العا�شرة  املجموعة  مباريات  من  الثانية  اجلولة 
الإفريقية. وياأتي اللقاء بعدما اأثار �شالح يف 27 اآب اأغ�شط�س 
املا�شي، �شل�شلة اعرتا�شات على بع�س الإج��راءات التنظيمية 
الوطني  املنتخب  مبع�شكرات  يتعلق  م��ا  يف  الحت���اد  قبل  م��ن 
ل�شيما اإثر امل�شاركة يف نهائيات كاأ�س العامل 2018، وتقدمه 
بطلبات ت�شمل الأمن والتنقل واخل�شو�شية خالل ال�شتعداد 

للمباريات، معترا اأنها ت�شب يف �شالح كل الالعبني.
رو�شيا،  للمنتخب منذ مونديال  الأول  النيجر  لقاء  و�شيكون 
عندما خيب الآمال يف م�شاركته الأوىل يف النهائيات بعد 28 
عاما، بخروجه من الدور الأول بعد خ�شارته مبارياته الثالث 
يف املجموعة الأوىل. ال اأن م�شاكل املنتخب مل تقت�شر يومها 
على الأداء الكروي، بل اأثريت �شجة كبرية حول مع�شكره يف 
العا�شمة ال�شي�شانية غروزين، اإ�شافة اىل م�شاكل حول تنظيم 

اإقامته يف فنادق مدن اأخرى على هام�س املباريات.
الرئي�س  امل�شري مع  النجم  وانت�شرت على نطاق وا�شع �شور 
ال��ع��دي��د من  ب��ارت��ك��اب  امل��ت��ه��م  ق��دي��روف  ال�شي�شاين رم�����ش��ان 
الن��ت��ه��اك��ات حل��ق��وق الإن�����ش��ان. وم���ا اأث����ار �شجة اأك���ر ه��و اأن 
باإح�شار �شالح من  قام �شخ�شيا  القوي،  ال�شي�شاين  الرئي�س 
اإقامة الالعبني يف غ��روزين، اىل اأر�س ملعب التمرين،  مقر 
بعدما اختار الالعب الغياب عن التمرين الأول ب�شبب اإ�شابته 
العاملية،  ال�شحافة  يف  ان��ت��ق��ادات  ال�شور  ه��ذه  ولق��ت  حينها. 
واعترتها العديد من ال�شحف حماولة من قديروف لتلميع 
�شورته اأمام الراأي العام، وا�شتغالل ال�شعبية التي يتمتع بها 
انتقد  اأغ�شط�س،  اآب  نهاية  ويف  العامل.  م�شتوى  على  �شالح 
احتاد  علني  ب�شكل  عي�شى  ع��ب��ا���س  رام���ي  ووك��ي��ل��ه  ال��الع��ب 

ل�شيما  ملطالبهما،  ال�شتجابة  يف  لف�شله  امل�شري  الكرة 
تتعلق  ���ش��م��ان��ات  ت��ق��دمي  جل��ه��ة 

بالأمن والتنظيم وحقوق 
ال�شور.

ه������ذه  ت������ك������ن  ومل 
الأوىل بني  الأزم���ة 
�����ش����الح والحت��������اد 
ال��ذي ي��راأ���ش��ه هاين 

اتهم  اذ  ري������دة،  اأب�����و 
ال��الع��ب ووك��ي��ل��ه قبل 

ن���ه���ائ���ي���ات ك����اأ�����س ال���ع���امل، 
�شور  با�شتخدام  الحت���اد 

ال��الع��ب ب��ط��ري��ق��ة غري 
ق���ان���ون���ي���ة لأغ�����را������س 
جت��اري��ة ب����دون اإذن����ه، 

ل�������ش������ي������م������ا ع����ل����ى 
الطائرة اخلا�شة 

ب������امل������ن������ت������خ������ب 
ج�����ان�����ب  اىل 
�شركة  ���ش��ع��ار 
ات���������������ش�������الت 
م������ن������اف�������������ش������ة 

لإح�����������������������������������دى 
التي يربطها عقد  ال�شركات 

رعاية خا�س مع الالعب.
يف الأي���ام الأخ���رية ن�شر الحت��اد �شورا تظهر 

منتخب  مع�شكر  يف  ���ش��الح  بجانب  ري���دة  اأب���و 
م�شر التدريبي ا�شتعدادا للقاء النيجر، كدليل 

على القلوب ال�شافية بني الطرفني. اأما اأف�شل 
لعب يف الدوري الإنكليزي املمتاز املو�شم املا�شي، 

فلم ين�شر اأي �شورة له من املع�شكر.
ا�شتجمام  ���ش��ورة  بن�شر  ���ش��الح  اك��ت��ف��ى  وب��ع��دم��ا 
اأعاد  اأي��ل��ول �شبتمر احل���ايل،  ال��ث��ال��ث م��ن  ل��ه يف 
“تويرت”،  على  ح�شابه  ع��ر  املا�شية  الأي���ام  يف 
الكاتب  ا���ش��م  يحمل  ح�����ش��اب  م��ن  ت��غ��ري��دة  ن�شر 
اقتبا�شا جاء  الريطاين وليام �شك�شبري، حتمل 

فيه “لن متوت اذا خ�شرت من حتب، لكن �شتعي�س 
كامليت اإن خ�شرت كرامتك«.

على مواقع التوا�شل الجتماعي كما يف ال�شوارع، كان 
لعب  مع  الحت��اد  تعامل  جلهة  وا�شحا  امل�شريني  انتقاد 

يعد من اأبرز املواهب التي اأجنبتها املالعب امل�شرية، واختري 
�شمن ثالثة لعبني مر�شحني جلائزة اأف�شل لعب من قبل 

الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا(.
من  يبلغ  عامة  عالقات  م�شوؤول  وه��و  عا�شم،  اأحمد  ويقول 
القاهرة  �شوارع  اأح��د  يف  �شغري  ك�شك  اأم��ام  عاماً،   59 العمر 

املزدحمة “اإذا اأجرينا ا�شتفتاء، ف�شنقول نحن امل�شريون اإننا ل 
نريد هذا الحتاد«. وتابع بنرة عالية يف ا�شارة اإىل م�شوؤويل 
احتاد الكرة “كل هوؤلء النا�س فا�شلون”، منتقدا اأي�شا وكيل 

الالعب الذي اعتره “�شببا” لالأزمة الأخرية.
يبلغ  وه��و طالب  امل��ق��اه��ي، يقول م�شطفى حم��م��ود،  اأح��د  يف 
يريدون  )الحت���اد(  “اإنهم  بر�س  فران�س  لوكالة  عاما،   22
ا�شتغالل حممد �شالح قدر الإمكان«. وي�شيف ال�شاب الذي 
ارتدى قمي�س فريق ريال مدريد الإ�شباين “الحتاد امل�شري 
يتعامل مع املو�شوع كم�شلحة حتى يربح من ورائها«. ويرى 
على  ال�����ش��وء  �شلطت  الأخ�����رية  الأزم�����ة  اأن  امل�����ش��ري��ني  بع�س 
اأكر. ويقول يو�شف حممد )65 عاما( الذي ميلك  م�شكلة 
ور�شة ميكانيكية، “لدينا جوهرة ا�شمها حممد �شالح ويجب 
ل�شان  ع��ل��ى  اأ���ش��ب��ح  م�شر  “ا�شم  م�شيفا  عليها”،  احل��ف��اظ 
اجلميع، وبعد ما كان هناك من ل يعرف �شيئا عن م�شر، +مو 
�شالح+ قام بهذه الثورة” ليغري هذا املفهوم. يف املقابل، ي�شدد 
اأن��ه نفذ ما طلبه جنم ليفربول. ويقول مدير  الحت��اد على 
الإعالم يف الحتاد اأ�شامة ا�شماعيل “مت تطبيق ما تن�س عليه 
اللوائح بعدم ال�شماح لأي جمهور اأو و�شائل الإعالم بالتواجد 
يف مقر املع�شكر وملعب التدريب لفر�س اخل�شو�شية للفريق 
لل�شماح  الريا�شة  وزارة  خماطبة  متت  “كما  واأ���ش��اف  ككل«. 
لحت����اد ال��ك��رة ب��ن��ق��ل لع��ب��ي��ه ع��ل��ى درج����ة رج����ال الأع���م���ال يف 

الطائرات كا�شتثناء من الالئحة الوزارية«.
“غياب  وي�شري املتخ�ش�شون يف جمال كرة القدم عموما اإىل 

التنظيم” داخل الحتاد ك�شبب وراء اأزمة �شالح.
وي���رى رئ��ي�����س حت��ري��ر امل��وق��ع الكروي 
اأمري  اجلول”  “يف  املتخ�ش�س 
اأن  “الفكرة  احل���ل���ي���م  ع���ب���د 
م�����ش��ر مت��ت��ل��ك جن��م��ا مثل 
�شمن  ووج��������وده  ����ش���الح 
العامل  يف  ث��الث��ي  اأف�����ش��ل 
واأوروب�������ا ه���و ���ش��يء يحدث 
الكرة  ت���اري���خ  يف  م����رة  لأول 

امل�شرية«.
مع  نتعامل  اأن  “علينا  ي�شيف 
م�شتوى احرتايف مل نكن 
عليه  م����ع����ت����ادي����ن 
م��ن ق��ب��ل: هذا 
ه�������و اأع�����ل�����ى 

م�شتوى«.

يف مباراة اخلربة اأمام ال�سباب

�شريينا تواجه او�شاكا على لقب فال�شينغ ميدوز 

بايرن ميونخ يفتتح ثالث 
مدار�شه يف ال�شني

اأعلن حامل لقب الدوري الأملاين لكرة القدم )بوند�شليغا( 
يف امل��وا���ش��م ال�����ش��ت��ة الأخ�����رية، ف��ري��ق ب��اي��رن م��ي��ون��خ، عن 

افتتاحه ثالث مدر�شة له يف ال�شني. 
وذكر بايرن اأنه مت “افتتاح املدر�شة بناء على �شراكة بني 
النادي البافاري واإقليم �شان�شي، الواقع يف �شمال ال�شني، 

ووكالة )ت�شاينا �شبورت�س فيوت�شوريتي(«.
وتت�شمن تلك ال�شراكة “تبادًل م�شتمراً للخرات وزيارات 
منتظمة ومكثفة ملدربي بايرن ال�شباب، بالإ�شافة مل�شاعدة 

وتدريب املدربني ال�شينيني والالعبني ال�شباب يف مدينة 
مدينتي  يف  مدر�شتني  اأي�شاً  بايرن  ميتلك  كما  ميونخ«. 
الآ�شيوي  البلد  باعتبار  ال�شينيتني،  و�شنجن  ت�شينجداو 

اأحد اأهم الأ�شواق التجارية الدولية.
روفان  ال�����ش��ني  ب��اي��رن يف  مل��ق��ر  التنفيذي  امل��دي��ر  و���ش��رح 
كا�شر: “كرة القدم ال�شينية لديها اإمكانات هائلة. نريد 
اأن نلعب دورنا يف دعم وتعزيز التنمية من خالل معرفتنا 

وخرتنا يف قطاع ال�شباب«.

رونالدو يغيب عن »برازيل اأوروبا« اأمام كرواتيا
الكرواتي  �شيفه  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ادل  ال��رت��غ��ايل  امل��ن��ت��خ��ب  ف��ر���س 
وذل��ك رغم  ودي��ة،  دولية  1-1 يف مباراة  العامل  و�شيف بطل 
غياب جنمه وقائده كري�شتيانو رونالدو الذي ف�شل الرتكيز 
يف الفرتة احلالية على م�شواره مع فريقه اجلديد يوفنتو�س 

الإيطايل.
 ، بريي�شيت�س  اي��ف��ان  ع��ر  بالت�شجيل  البادئة  كرواتيا  وك��ان��ت 
م�شوار  ت�شبق  م��ب��اراة  التعادل يف  بيبي  امل��داف��ع  ي��درك  اأن  قبل 
املنتخبني يف الن�شخة الأوىل من دوري الأمم الأوروبية حيث 
تلعب الرتغال بعد غد الإثنني مع اإيطاليا، وكرواتيا الثالثاء 
مع ا�شبانيا يف املجموعتني الثالثة والرابعة من امل�شتوى الأول 

على التوايل. وكان املنتخبان يخو�شان اختبارهما الأول منذ 
خروج الرتغال اأمام الأوروغواي 1-2 يف ثمن نهائي مونديال 
رو�شيا 2018، وو�شول كرواتيا اىل النهائي للمرة الأوىل يف 

تاريخها قبل ال�شقوط يف املرت الأخري اأمام فرن�شا 4-2.
خا�شت  اإذ  ال��ع��امل��ي��ة،  النهائيات  منذ  الأ���ش��ي��اء  بع�س  وت��غ��ريت 
كرواتيا مباراة اخلمي�س دون ثالثة جنوم قرروا اإ�شدال ال�شتار 
على م�شريتهم الدولية وهم حار�س املرمى دانيال �شوبا�شيت�س 

واملهاجم ماريو ماندزوكيت�س واملدافع فيدران ت�شورلوكا.
طلب  ال��ذي  رون��ال��دو  الأول  جنمها  دون  الرتغال  لعبت  فيما 
يتفرغ  اأجل  ا�شتدعائه من  �شانتو�س عدم  من مدربه فرناندو 

يف الفرتة احلالية ملغامرته اجلديدة مع يوفنتو�س الذي انتقل 
اليه من ريال مدريد الإ�شباين مقابل 100 مليون يورو.

ويف فيينا، مل تكن املباراة الأوىل لل�شويد منذ و�شولها اىل ربع 
�شفر2-،  اإجنلرتا  يد  على  وخروجها  رو�شيا  مونديال  نهائي 
م�شجعة لأنها خ�شرتها اأمام م�شيفتها النم�شا بهدفني �شجلهما 

فيليب هيالندر )خطاأ يف مرمى فريقه( ودافيد األبا.
الأوروبية  الأمم  دوري  يف  م�شوارها  الث��ن��ني  ال�شويد  وت��ب��داأ 
بلقاء تركيا على اأر�شها يف املجموعة الثانية ملنتخبات امل�شتوى 
البو�شنة  م�شيفتها  �شد  الثالثاء  النم�شا  تلعب  فيما  الثاين، 

�شمن املجموعة الثالثة للم�شتوى ذاته.



نفوق 21 األف فرخ يف حريق 
األ��ف فرخ يف اليوم الأول من العمر ج��راء حريق   21 نفق ح��وايل 
الإطفاء  خدمة  اأك���دت  ح�شبما  فرن�شا،  �شمايل  للدجاج  مب��زرع��ة 

املحلية ام�س اجلمعة.
م�شاء   1044 ال�شاعة  احلريق  موقع  اإىل  الإط��ف��اء  رج��ال  وو�شل 
اأم�س الأول وفقاً خلدمة الإطفاء، ولكن الوقت كان قد فات لإنقاذ 

املبنى الذي كان يحوي الأفراخ.
الواقعة يف  امل��زرع��ة،  مالك  نور" ع��ن  دو  ف��وا  "ل  ونقلت �شحيفة 
اأن  البلجيكية،  احل��دود  من  بالقرب  "�شتيرنك" الريفية  منطقة 

الأفراخ كانت قد فق�شت بعد ظهر اأم�س الأول.
وقال املالك، الذي مل يك�شف يف التقرير عن ا�شمه :"كنا قد ذهبنا 
�شقيفة  اأن  واأ�شاف  �شمعنا �شو�شاء باخلارج"،  لتونا عندما  للنوم 
الدواجن حتولت اإىل كتلة من اللهب خالل دقائق. وقالت خدمة 

الإطفاء اأن احلريق مل ي�شفر عن اأية اإ�شابات ب�شرية.

خطر اخلرف يت�شاعف بعد اجللطات 
موؤخرا  تعر�شوا  الذين  الأ�شخا�س  اأن  اإىل  جديدة  درا�شة  اأ�شارت 
جللطة رمبا تزيد احتمالت اإ�شابتهم باخلرف باأكرث من املثلني 

مقارنة باأ�شخا�س مل يتعر�شوا للجلطات.
وبينما ترتبط اجللطات بزيادة خماطر اخلرف ل �شيما لدى كبار 
ال�شن مل يكن حجم هذه املخاطر ثابتا يف الدرا�شات ال�شابقة التي 
الباحثون  جمع  احلالية  الدرا�شة  وخ��الل  ال�شلة.  هذه  يف  بحثت 
بيانات من 48 درا�شة �شابقة �شارك فيها 3.2 مليون �شخ�س على 

م�شتوى العامل.
ووجدت الدرا�شة اأن املر�شى الذين تعر�شوا جللطة موؤخرا يزيد 
مل  ال��ذي��ن  الأ�شخا�س  ع��ن  م��رة   2.2 ب��اخل��رف  اإ�شابتهم  احتمال 
يتعر�شوا مطلقا جللطات. كما ارتبط تاريخ الإ�شابة باجللطات 

بزيادة احتمال الإ�شابة باخلرف بن�شبة 69 يف املئة.
اإك�شيرت  وقال الدكتور ديفيد ليويلني من كلية الطب يف جامعة 
يف اململكة املتحدة "توؤكد هذه النتائج اأهمية حماية تدفق الدم اإىل 

املخ من اأجل الوقاية من اخلرف".
وتابع ليويلني عر الريد الإلكرتوين "من خالل الرتكيز على 
تقليل  ميكننا  فيها  التحكم  ن�شتطيع  التي  احل��ي��اة  من��ط  ع��وام��ل 
خماطر الإ�شابة باخلرف نتيجة اجللطات". ون�شح "بالإقالع عن 
التدخني واتباع حمية البحر املتو�شط والن�شاط البدين والذهني 
وتناول كميات اأقل من الكحوليات" . واأ�شاف "معظم من ي�شابون 
منط  حت�شني  ل��ذل��ك  ب��ال�����ش��رورة  ب��اخل��رف  ي�شابون  ل  باجللطة 

احلياة بعد اجللطة �شيكون مفيدا اأي�شا".

حتذير علمي خميف: هذا ما قد يفعله ق�شم الأظافر ل�شنوات
مثل ماليني الأ�شخا�س، مل تتوقف كورتني ويتهورن عن ممار�شة 
تفاجاأت  اجلامعية  الطالبة  لكن  لأع����وام،  الأظ��اف��ر  ق�شم  ع���ادة 
اإىل برت  اأدى  باإ�شابتها بنوع نادر جدا من �شرطان اجللد،  لحقا 

اإبهامها.
هذه  عاما،   20 العمر  من  البالغة  ويتهورن،  الريطانية  وب��داأت 
 ،2014 يف  املدر�شة  يف  للم�شايقات  تعر�شها  بعد  الع�شبية  العادة 
نادر من �شرطان  الأم��ر لالإ�شابة بنوع  وا�شتمرت بها حتى تطور 

اجللد.
وعلى الرغم من حتول اإبهامها اللون الأ�شود تدريجيا، فاإن ال�شابة 
لأربع  وعائلتها  اأ�شدقائها  ع��ن  خمفيا  الأم���ر  اأب��ق��ت  الأ�شرتالية 
�شنوات، جتنبا للحرج، ح�شب ما ن�شر موقع �شحيفة "ديلي ميل".
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برغبة العلماء.. كويكب �شي�شطدم ب�شطح الأر�ص
حتقيقه  يف  العلماء  بع�س  يرغب  هدف  ولكنه  "مرعبة"،  كفكرة  تبدو  قد  الأر���س  ب�شطح  كويكب  ا�شطدام  فكرة 

لأ�شباب علمية.
وقال علماء الفلك اإن ا�شطدام كويكب بالأر�س "بطريقة حم�شوبة" �شي�شمح لنا باإح�شار �شخور ف�شاء اإىل الأر�س 

لبحث عوامل حياة خارجية عليها.
كما قال العلماء اإن اإح�شار ال�شخور �شيمكننا احلفر للبحث عن معادن ثمينة.

ون�شر علماء فلك من جامعة غال�شكو ال�شكتلندية درا�شة جديدة ت�شرح فائدة "التحطيم الهوائي" على الكويكبات 
القادمة نحو كوكب الأر�س.

اأثناء  اأن تعر�س خطر ال�شطدام  املر�شحة ل ميكن  الكويكبات  اأن  "ل�شمان  العلماء:  املرتقبة، قال  العملية  وعن 
عملية الهبوط اجلوي، يتم اإجراء حتليل املخاطر الأويل للهجوم اجلوي، وبالتايل فاإن الكويكبات التي يقل قطرها 

عن 30 مرتا �شرت�شح للتحطيم الهوائي".
املو�شوع يعتمد ب�شكل رئي�شي على العثور على كويكبات باحلجم املنا�شب، ح�شب ما اأ�شار العلماء.

و�شت�شمل العملية مركبة ف�شائية غري ماأهولة تلتقي بالكويكب قبل اأن يقرتب من الأر�س بوقت طويل. �شتكون 
املركبة قادرة على حتطيم الكويكب بقوة كافية، حتى ل يت�شبب �شقوطه على الأر�س باأ�شرار.
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هل احلليب خايل الد�شم م�شدر جيد للربوتني؟
احلفاظ على الوزن ال�شحي معركة يومية بالن�شبة لكثريين، والت�شاوؤل عن 
اأف�شل م�شادر الأطعمة من حيث املغذيات واأقلها تاأثرياً على الوزن يقود 
كثريين اإىل تف�شيل البتعاد عن الدهون. وبالن�شبة للحليب الذي يعتر 
م�شدراً اأ�شا�شياً ل�شحة العظام والأ�شنان ب�شبب الكال�شيوم، هل يحتوي على 

ما يكفي من املغذيات عند تناوله خايل الد�شم؟
ميتاز احلليب خايل الد�شم باأنه قليل الكول�شرتول، ويوفر الكوب ما بني 
80 و90 �شعرة حرارية ياأتي معظمها من الكربوهيدرات وال�شكر لأنه خاٍل 
12 غ��رام��اً من  الد�شم على  ك��وب احلليب م��ن��زوع  ال��ده��ون. ويحتوي  م��ن 
الد�شم  توجد يف احلليب  التي  الأخ��رى  املغذيات  كل  يوفر  كما  الروتني، 

با�شتثناء الدهون.
ويحتوي كوب احلليب خايل الد�شم على 30 باملائة من احتياجات اجل�شم 
باملائة  و29  "اأ"،  فيتامني  احتياجاته من  باملائة من  و10  الكال�شيوم،  من 
من احتياجات اجل�شم من فيتامني "د"، اأي اأقل ب� 2 باملائة فقط مما يوفره 

احلليب كامل الد�شم.
وب�����ش��ك��ل ع����ام، مت��ت��از ت��ول��ي��ف��ة ال���روت���ني ال����ذي ت��وف��ره ك��ل اأن�����واع احلليب 
احليواين باأنها متنوعة من حيث الأحما�س الأمينية، وهو ما ي�شاعد على 

منو وتقوية الع�شالت �شواء بالن�شبة لالأطفال اأو الكبار.

درا�شة تك�شف اآثارا �شلبية للبكترييا املفيدة
قد  جيدة  ب�شحة  يتمتعون  ال��ذي��ن  الأ�شخا�س  اأن  ج��دي��دة  درا���ش��ة  وج��دت 
يقاومون البكترييا املفيدة يف م�شروبات الروبيوتيك، وفق ما نقل موقع 

"اإندبندنت" الريطاين.
ل  "الروبيوتيك" قد  املوجودة يف م�شروبات  الفوائد  اإن  الدرا�شة  وتقول 
ي�شتفيد منها الأ�شخا�س الأ�شحاء، م�شرية اإىل اأنه "يف عدد من احلالت، 

ل ت�شتطيع البكترييا احل�شول على مكان يف اجلهاز اله�شمي".
تناولها بكميات منا�شبة  و"الروبيوتيك" كائنات حية دقيقة، والتي عند 
عبارة  اإنها  �شابقة  تقارير  وتقول  املري�س.  لل�شخ�س  �شحية  فائدة  تعطي 

عن "بكترييا جيدة ومفيدة" لأمرا�س القلب والعقل.
وقال الروفي�شور، عريان اإلينايف، املتخ�ش�س يف علم املناعة، اإن املتطوعني 
اأن  هو  "املثري  م�شيفا:  اأ�شحاء،  كانوا  الختبارات،  عليهم  اأجريت  الذين 
اإقامة موطئ  الروبيوتيك ومل مينحه فر�شة  ا�شتطاع مقاومة  ج�شمهم 

جديد يف الأمعاء".
وتابع: "هذا ي�شري اإىل اأن الروبيوتيك ل ينبغي اأن يو�شف باأنه منا�شب 

للجميع".
ووجد الفريق اأي�شا اأن تناول "الروبيوتيك" بعد تلقي امل�شادات احليوية 

قد يكون له بع�س الآثار ال�شلبية، مثل ال�شكري وال�شمنة.

في�شبوك يف  ورطة جديدة.. 
اأرقام تك�شف حجم الكارثة

للتوا�شل  "في�شبوك"  م��وق��ع  ب���ات 
الجتماعي يف ورطة جديدة، بعدما 
ان�شحاب  ح��دي��ث��ة  ب��ي��ان��ات  ك�����ش��ف��ت 
ال�شباب  م�شتخدميه  ن�����ش��ف  ن��ح��و 
اأعمارهم  اأمريكا، الذين ترتاوح  يف 
بني 18 و29 �شنة. وذكر موقع "ذا 
راأي،  ا���ش��ت��ط��الع  اأن  بي�شت"  دي��ل��ي 
اأجنزه مركز بيو لالأبحاث، وجد اأن 
الأمريكي  ال�شباب  كبريا من  ع��ددا 
ان�������ش���ح���ب���وا م����ن ف��ي�����ش��ب��وك خالل 
بيانات  ع���ّدل���وا  اأو  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ن��ة 
الدرا�شة  واأو���ش��ح��ت  اخل�شو�شية. 
الأم���ريك���ي���ني  م����ن  ب���امل���ئ���ة   44 اأن 
�شنة(  و29   18 ب��ني  )م���ا  ال�����ش��ب��اب 
قالوا اإنهم حذفوا تطبيق في�شبوك 
املا�شية،  ال�����ش��ن��ة  يف  ه��وات��ف��ه��م  م��ن 
اأزع��ج كثريا  م�شيفة اأن ه��ذا الأم��ر 
الأمريكي.  امل��وق��ع  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني 
قليلة  اأي��ام  بعد  ال�شتطالع  واأجن��ز 
من ف�شيحة في�شبوك ب�شاأن انتهاك 
البيانات املرتبط ب�شركة كامريدج 
ال�شتطالع  و������ش�����األ  اأن���ال���ي���ت���ي���ك���ا. 
قد  ك���ان���وا  اإذا  ع��م��ا  امل�����ش��ت��خ��دم��ني 
اخل�شو�شية  بيانات  بتعديل  قاموا 
�شهرا  ال�12  خ���الل  ب��ه��م  اخل��ا���ش��ة 
"نعم" طاغيا  املا�شية، وكان جواب 
54 باملئة من �شباب  اأك��رث من  على 
باملئة   12 ق���ال  ف��ي��م��ا  ال��ف��ي�����ش��ب��وك، 
الذين  امل�����ش��ت��خ��دم��ني،  م���ن  ف��ق��ط 
اإنهم  اأك������رث،   65 اأع���م���اره���م  ت��ب��ل��غ 
ح���ذف���وا ال��ت��ط��ب��ي��ق. وت�����ش��اع��دت يف 
الآون��ة الأخ��رية خم��اوف الكثريين 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  م�شتخدمي  م��ن 
اخل�شو�شية،  ب�����ش��اأن  الج��ت��م��اع��ي 
حيث باتوا يطرحون اأكرث من �شوؤال 
ب�شاأن ا�شتغالل بياناتهم ال�شخ�شية 

لأغرا�س جتارية وربحية.

اأبل تطلق اأداة جديدة لعيون ال�شرطة
تخطط اأبل لإطالق اأداة جديدة ت�شمح لل�شرطة با�شتف�شار 
وتهدف  م�شتخدميها،  بيانات  ب�شاأن  الأمريكية  ال�شركة 
كذلك اإىل تنوير العنا�شر الأمنية حول املعلومات التي 
"اآيفون".  م�شّنع  من  عليها  احل�شول  ميكن  ول  ميكن 
4 �شبتمر  ب��ت��اري��خ  اأر���ش��ل��ت  اأظ��ه��رت��ه ر���ش��ال��ة  وح�شب م��ا 
ال�شناتور  اإىل  اآدام���ز،  كيت  القانوين،  اأب��ل  م�شت�شار  من 
الأم��ريك��ي، ت�شيلدون واي��ت��ه��او���س، دمي��ق��راط��ي م��ن رود 
بع�س  ت��وف��ري  ميكنها  العمالقة  ال�شركة  ف���اإن  اآي��الن��د، 
اإذا  الأمنية  ال�شلطات  اإىل  م�شتخدميها  ب�شاأن  املعطيات 

طلبوا منها ذلك ب�شكل قانوين ور�شمي.
األف   14 ا�شتجابت لأك��رث من  اأب��ل  اأن  الر�شالة  وج��اء يف 
 231 طلب من م�شوؤويل الأمن، العام املا�شي، مبا فيها 

طارئا". "طلبا 
لتنفيذ  فقط  دقيقة   20 ت�شتغرق  اإنها  ال�شركة  وتقول 
اأو  النهار  يف  الطلب  ك��ان  اإذا  عما  النظر  "بغ�س  الطلب 
الليل". وت�شري نف�س الوثيقة اإىل اأن اأبل �شتطلق، نهاية 
العام اجلاري، اأداة عر الإنرتنت ملوظفي الأمن، متكنهم 
من تقدمي طلب ر�شمي حول بيانات اأحد امل�شتخدمني، 

بالإ�شافة اإىل تتبع م�شاره وحالته.

العني الذهبية �شرتينا حواف الكون
اأجلت وكالة نا�شا الف�شائية مرة اأخرى اإطالق التل�شكوب 
الذي  الذهبية"،  "العني  اأو  ويب"،  "جيم�س  العمالق 
�شي�شر اأغوار الف�شاء ال�شحيق، اأكرث من اي تل�شكوب اآخر. 
واأجلت نا�شا اإطالق التل�شكوب يف �شهر �شبتمر اجلاري، 
اإىل �شهر مايو 2020، ب�شبب الختبارات املعقدة، وتاليف 
عدد من الأخطاء الطارئة. ويتميز ويب، بعينه الذهبية 
تر�شد  اأن  املنتظر  والتي من  ت�شبه زهرة متفتحة،  التي 
فالزجاج  احلمراء،  حتت  الأ�شعة  �شوء  با�شتخدام  الكون 
التل�شكوبات  �شناعة  يف  امل�شتخدمة  امل��واد  وحتى  العادي 
العاملة بال�شوء املرئي، لن ت�شتطيع ر�شد �شوء الأ�شعة 
ُغّلفت كل مرايا تل�شكوب جيم�س  حتت احلمراء ولذلك 
ويب )18 مراآة( �شدا�شية ال�شكل بطبقة رقيقة جًدا من 
التل�شكوب  واجتاز  العربي.  نا�شا  موقع  بح�شب  الذهب. 
الف�شاء،  ت�شبه  ظ���روف  �شمن  ك��ب��ري،  بنجاح  اخ��ت��ب��ارات��ه 

وبدرجات حرارة تقل عن 250- درجة مئوية.

ف�شيحة مدوية ت�شرب اخلطوط الربيطانية
هبطت اأ�شهم جمموعة اخلطوط اجلوية الدولية، التي 
�شباح  امل��ئ��ة،  يف  ب�4  ال��ري��ط��ان��ي��ة،  اخل��ط��وط  لها  تنتمي 
ام�س، بعد �شاعات من اإعالن ال�شركة اأن بطاقات ائتمان 

اأكرث من 380 األف عميل تعر�شت ل�خطر الخرتاق.
وذكر موقع "�شكاي نيوز" اأن القيمة ال�شوقية للمجموعة 
اإ�شرتليني  جنيه  مليون   500 من  اأك��رث  فقدت  الدولية 
نتيجة هذا احلادث. وقالت �شركة الطريان الريطانية 
الإلكرتوين  موقعها  ي�شتخدمون  الذين  الأ�شخا�س  اإن 
كانوا  ال��ط��ريان  حل��ج��وزات  املحمول  الهاتف  وتطبيقات 
 21 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  يف  "هاكرز"  م��ن قبل  م�شتهدفني 
اأغ�شط�س و5 �شبتمر. وت�شمل املعلومات امل�شروقة اأ�شماء 
العمالء وعناوين الريد الإلكرتوين ومنازلهم وجوازات 
"نتاأ�شف  ال�شركة  وذك��رت  رحالتهم.  وتفا�شيل  �شفرهم 

ب�شدة ملا ح�شل.. ميكن اأن تكون من بني امل�شتهدفني".
واتباع  ب��ن��ك��ك  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  ع��ل��ي��ك  "نقرتح  واأ���ش��اف��ت 
ال�شخ�شية على  بياناتك  ناأخذ  بها..  املعمول  الإج��راءات 

حممل اجلد ونرجو قبول اعتذارنا".
وتابعت اأن امل�شكل مت حله، م�شريا اإىل اأن املوقع والتطبيق 

يعمالن ب�شكل طبيعي الآن.
احلادث  يف  التحقيق  توا�شل  ال�شرطة  اإن  امل�شدر  وق��ال 

ملعرفة من يقف وراءه واأهدافه.

حتديد هوية �شحايا 11 �شبتمرب ب�تقنية مذهلة
قال خراء يف مكتب الطب اجلنائي يف مدينة نيويورك، 
ج��دي��دة يف حت��ل��ي��ل احلم�س  تقنية  ي�����ش��ت��خ��دم��ون  اإن��ه��م 
النووي ت�شاعد يف التعرف على مزيد من �شحايا هجمات 

11 �شبتمر 2011 على مركز التجارة العاملي.
التجارة  م��رك��ز  ب��رج��ي  ال��ه��ج��وم على  ع��دد �شحايا  وب��ل��غ 
قتيال،   2753 خمتطفتني  مدنيتني  بطائرتني  العاملي 

منهم اأكرث من 1000 مل يتم التعرف عليهم.
وي��ق��ول مكتب ال��ط��ب اجل��ن��ائ��ي يف ن��ي��وي��ورك اإن���ه متكن، 
رفات  على  ال��ت��ع��رف  م��ن  اجل��دي��دة،  التقنية  با�شتخدام 
���ش��ك��وت م��اي��ك��ل ج��ون�����ش��ون )26 ع��ام��ا( ال���ذي ك���ان يعمل 

موظفا ماليا يف الطابق ال�89 بالرج اجلنوبي. املمثلة يو اوي خالل ح�سورها عر�س فيلم »زان« يف مهرجان البندقية ال�سينمائي الدويل اخلام�س وال�سبعني. رويرتز

مايكل مور يقارن 
ترامب بهتلر 

ع��ق��د امل��خ��رج م��اي��ك��ل م���ور مقارنة 
دونالد  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����س  ب���ني 
ت��رام��ب وال��زع��ي��م ال���ن���ازي اأدول����ف 
اجلديد  الوثائقي  فيلمه  يف  هتلر 
عر�س  ال��ذي   )9/11 )فهرنهايت 
ال�شينمائي  ت��ورن��ت��و  م��ه��رج��ان  يف 

الدويل يف اأول عر�س عاملي له.
التي  ال���ع���وام���ل  ال��ف��ي��ل��م  ي���ت���ن���اول 
اأ���ش��ه��م��ت يف فوز  اأن��ه��ا  م���ور  يعتقد 
نوفمر  يف  النتخابات  يف  ترامب 
2016 مع مقارنة  الثاين  ت�شرين 
ذل����ك ب�����ش��ع��ود ه��ت��ل��ر يف اأمل���ان���ي���ا يف 

ثالثينيات القرن املا�شي.
ويف نقطة ما يركب الفيلم كلمات 
م�شورة  م�����ش��اه��د  ع��ل��ى  ل���رتام���ب 
ل��ت��ج��م��ع��ات ح�����ش��ره��ا ه��ت��ل��ر بينما 
ي��ت��ح��دث م����وؤرخ ع��ن ���ش��ع��ود رجال 

اأقوياء اإىل مراكز ال�شلطة.
وق����ال م���ور وه���و ن��ا���ش��ط ليرايل 
الفيلم  ع��ر���س  ق��ب��ل  لل�شحفيني 
بحق  كيف  ن�شتك�شف  اأن  "نحاول 
هذه  غ����م����ار  دخ���ل���ن���ا يف  اجل���ح���ي���م 

الفو�شى وكيف نخرج منها".
واأ�شاف "لقد كان ترامب موجودا 
يف ال�شاحة منذ فرتة طويلة ونحن 
لفرتة  معينة  ب��ط��ري��ق��ة  ت�شرفنا 
اإىل  الآن  ت��ن��ظ��ر  وع��ن��دم��ا  ط��وي��ل��ة 
كان  كيف  ت��رى  اأن  ال���وراء ميكنك 

الطريق مُيهد له".
وقال مور اإن الفيلم اجلديد دعوة 
التحرك.  اأج���ل  م��ن  لالأمريكيني 
وف�����از م����ور ب��ج��ائ��زة اأو����ش���ك���ار عام 
لأجل  "بولينج  فيلم  ع��ن   2003
ف����ور  )ب����ول����ي����ن����ج  كولومباين" 
العنف  ت��ن��اول  ال���ذي  كولومباين( 

امل�شلح يف املجتمع الأمريكي.

مزاد ملالب�ص ومقتنيات اأفالم �شهرية يف لندن 
ه��ل ت��ت��وق اإىل ارت���داء ���ش��رتة ه��ان �شولو اأو 
م��اذا عن رحلة  اإنديانا ج��ون��ز..  رمب��ا قبعة 
مبارتي  اخل��ا���س  الطائر  التزلج  ل��وح  على 

مكفالي؟
فقد اأ�شبح هواة الأفالم على موعد مع  كنز 
النجوم"  "حرب  مثل  اأف���الم  ت��ذك��ارات  م��ن 
و"العودة  جونز"  و"اإنديانا  وورز(  )�شتار 
يف   2 فيوت�شر  ذا  ت��و  ب���اك   "2 للم�شتقبل 
مزاد لإك�ش�شوارات ومالب�س الأفالم يقام يف 

لندن هذا ال�شهر.
وتطرح متاجر بروب�س �شتور ،ولها فروع يف 
لندن ولو�س اجنلي�س تبيع هذه التذكارات، 
150 فيلما  600 قطعة من نحو  اأكرث من 
وم�����ش��ل�����ش��ال ت��ل��ف��زي��ون��ي��ا يف م�����زاد ي����وم 20 

�شبتمر اأيلول.
بروب�س  ومدير  موؤ�ش�س  لني  �شتيفن  وق��ال 
���ش��ت��ور ل����روي����رتز اأم�������س اخل��م��ي�����س خالل 

م��ع��ر���س ل��ل��ت��ذك��ارات ال��ت��ي ���ش��ت��ب��اع يف املزاد 
ب�شبب  ومم���ي���زة  ف���ري���دة  امل��ج��م��وع��ة  "هذه 
م���ك���ان���ة وح����ج����م الك�������ش�������ش���وار وامل���الب�������س 
الأيقونية املطروحة". ومن بني اأهم القطع 
الذي  �شولو  ه��ان  ارت��داه��ا  �شرتة  املعرو�شة 
"حرب  فيلم  يف  ف��رود  هاري�شون  دوره  لعب 
النجوم: الإمراطورية ت�شرب من جديد" 
الذي  باك  اإمبري �شرتايك�س  ذا  �شتار وورز: 
اأنتج عام 1980 واملتوقع اأن جتلب بني 500 
األف ومليون جنيه ا�شرتليني )647350-
التذكارات  بني  وم��ن  دولر(.  مليون   1.29
النجوم"  "حرب  ب�شل�شلة  املرتبطة  الأخرى 
امل���زاد خ���وذة ج��ن��دي من  ال��ت��ي �شتعر�س يف 
ج��ن��ود الإم���راط���وري���ة ���ش��ت��ورم��رتوب��ر من 
جيداي  ل�شت  الأخري" ذا  "اجليداي  فيلم 
واملتوقع اأن تباع مبا بني 30 و50 األف جنيه 

ا�شرتليني لأغرا�س خريية.

�شاكريا ت�شتعر�ص ف�شتانها 
الوحيد يف �شان دييغو

التوا�شل  م��واق��ع  ع��ل��ى  اخل��ا���س  ح�شابها  ع��ر  ال��ع��امل��ي��ة  �شاكريا ،  ال��ف��ن��ان��ة  ���ش��ارك��ت 
الجتماعي �شورة جديدة لها يف اأحدث اإطاللتها من حفلها الأخري يف مدينة �شان 
لبنان هذا  �شملت  والتي  العامل  "الدورادو" حول  الأمريكية �شمن جولتها  دييغو 

العام وعودة اىل اأ�شولها اللبنانية.
وكتبت تعليقاً على ال�شورة جاء فيه: "اختار ثوباً جديداً لكم"، يف اإ�شارة منها اإىل 
اإطاللتها النادرة على امل�شرح بالف�شاتني وهي تعتمد دائما على اجلام�شوت وبذلت 

الرق�س.
ولقت ال�شورة تفاعاًل اإيجابيا واإعجاباً من متابعي �شاكريا وانهالت عليها التعليقات 

امل�شيدة بف�شتانها الذي يحتوي على نق�شة النمر.


