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غوتريي�ش يجدد مطالبته 
ن���زع ���س��اح ح���زب اهلل 

•• �لأمم �ملتحدة -�أ.ف.ب:

ج�����دد الأم��������ن ال����ع����ام ل�����أمم 
غوتريي�ش  ان��ط��ون��ي��و  امل��ت��ح��دة 
يف ت��ق��ري��ر ن�����ش��ف ���ش��ن��وي ن�شر 
�ش�ح  بنزع  مطالبته  اجلمعة، 
ووق�����ف  اهلل  ح�������زب  م���ل���ي�������ش���ي���ا 
�شوريا  يف  الع�شكرية  عملياته 

املجاورة.
احلكومة  اأن  اإىل  اأ�����ش����ار  واإذ 
تعطي  اجل����دي����دة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
القت�شادي،  ل��ل��و���ش��ع  اأول���وي���ة 
اأن »م���ن املهم  اك���د غ��وت��ريي�����ش 
اأي�����ش��ا الن�������ش���راف اىل اإع����داد 
وطنية«،  دفاعية  ا�شرتاتيجيا 
م�شددا على »�شرورة اأن حتتكر 
امت�ك  )ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة(  ال���دول���ة 
اإ�شافة  ال���ش��ل��ح��ة  وا���ش��ت��خ��دام 
وهي  ال����ق����وة،  ا����ش���ت���خ���دام  اىل 
ق�����ش��ي��ة رئ��ي�����ش��ي��ة )ت����ن����درج( يف 
وا�شتق�له  لبنان  �شيادة  �شلب 
»هيمنة  اأن  واعترب  ال�شيا�شي«. 
الدولة،  �شيطرة  خ��ارج  ا�شلحة 
ل  م�شلحة،  ميلي�شيات  ووج��ود 
وا�شتقرار  اأمن  يهددان  ي��زالن 
ا�شتمرار  اأن  مو�شحا  ل��ب��ن��ان«، 
و�شائل  ام��ت���ك  يف  اهلل  ح���زب 
ع�شكرية متطورة خارج �شيطرة 

الدولة يثري قلقا كبريا.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:23            
الظهر.......    12:22  
الع�رص........   03:49   
املغرب.....   06:56  
الع�صاء......   08:15

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ش بولندا بذكرى يوم الد�ستور

•• �أبوظبي-و�م:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة “حفظه اهلل” 
بولندا مبنا�شبة  رئي�ش جمهورية  دودا  اأندجي  الرئي�ش  اإىل فخامة  تهنئة  برقية 

ذكرى يوم الد�شتور لب�ده.
الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل “ و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة 

مماثلتن اإىل فخامة الرئي�ش اأندجي دودا.
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبعث 
اإىل معايل ماتيو�ش مورافيت�شكي  اأي�شا  نهيان برقيتي تهنئة  اآل  زايد  حممد بن 

رئي�ش وزراء جمهورية بولندا باملنا�شبة نف�شها.

•• عو��صم-وكالت:

والغاز  بالر�شا�ش  الإح��ت���ل  قمع 
فيها  �����ش����ارك  م�������ش���ريات  امل����دم����ع، 
قطاع  يف  الفل�شطينين  ع�����ش��رات 
م�شريات  ف���ع���ال���ي���ات  ���ش��م��ن  غ�����زة 
اجلمعة  يف  احل�شار  وك�شر  ال��ع��ودة 
ال�57 حتت عنوان جمعة »اجلولن 
للقرار  حت���دًي���ا  ����ش���وري���ة«،  ع��رب��ي��ة 
الأم���ري���ك���ي، وت��اأك��ي��د ع��ل��ى »وح���دة 
امل�شري والهدف يف حترير الأر�ش 

وكن�ش الحت�ل«.
العليا  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وق���ال���ت 
»ن��وؤك��د موا�شلة  ال��ع��ودة  مل�����ش��ريات 
م�������ش���ريات ال����ع����ودة ومت�����ش��ك��ن��ا بها 
بثوابتنا  ومت�شكنا  ن�شالية،  ك���اأداة 
راأ�شها  وع��ل��ى  امل�����ش��روع��ة  وحقوقنا 

حق العودة الذي ل تنازل عنه«.
القرار  اأن  ب��ي��ان  يف  الهيئة  واأك���دت 
بالعرتاف  ال��ق��ا���ش��ي  الأم���ري���ك���ي 
ب�����ش��ي��ادة الح���ت����ل ع��ل��ى اجل���ولن 
»العدوان  اإط���ار  ي��اأت��ي يف  ال�����ش��وري 
الأمة  على  ال�شهيوين  الأم��ري��ك��ي 
ال���ع���رب���ي���ة وم����ق����درات����ه����ا و����ش���ي���ادة 
اأرا�شيها وحرية �شعوبها وا�شتكمال 

للم�شروع ال�شهيوين البغي�ش«.
الرئي�ش  ���ش��ه��ر  اأع���ل���ن  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا، 
الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب وكبري 

بدء و�سول العلماء �سيوف 
رئي�ش الدولة يف رم�سان

•• �بوظبي-�لفجر:

�شي�شل م�شاء اليوم ال�شبت ال�شاعة ال�شابعة عرب مطار اأبوظبي الدويل، 
الدفعة الأوىل من العلماء �شيوف �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
ال�شوؤون  ب��رام��ج  يف  للم�شاركة   – اهلل  -حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  نهيان،  اآل 
القائد  اأر�شاها  التي  احلميدة  امل��اأث��رة  على  جريا  رم�شان  يف  الإ�ش�مية 

املوؤ�ش�ش ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان -طيب اهلل ثراه .
و�شي�شل يف هذه الدفعة علماء من الأزهر ال�شريف ومن اململكة املغربية اإذ 
�شيكون على راأ�ش م�شتقبليهم �شعادة الدكتور حممد مطر الكعبي، رئي�ش 

الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�ش�مية والأوقاف وعدد من امل�شوؤولن.

�شودانيون يتظاهرون امام مقر وزارة الدفاع يف اخلرطوم )رويرتز(

االحتالل يقمع م�سرية »اجلوالن عربية« يف غزة

كو�سرن: خطة ال�سام با »ح�ل الدولتني« 

اأّن  م�����ش��ت�����ش��اري��ه، ج���اري���د ك��و���ش��ر، 
ال�شرق  يف  لل�ش�م  املنتظرة  خطته 
عا�شمة  القد�ش  �شتكّر�ش  الأو���ش��ط 
ذك��ر حّل  ت��اأت��ي على  ول��ن  لإ�شرائيل 
هذا  اأّن  من  ال��ّرغ��م  على  الدولتن، 
احلّل كان على مدى �شنوات عديدة 
حمور الدبلوما�شية الدولية الرامية 

لإنهاء النزاع العربي الإ�شرائيلي.
اإىل  اأوك��ل قبل عامن  وك��ان ترامب 
���ش��ه��ره ال����ذي ي��ت��م��ّت��ع ب��ن��ف��وذ وا�شع 

النهائي«  »الت���ف���اق  �شياغة  مهمة 
الإ�شرائيلين  ب����ن  ال����ن����زاع  حل�����ّل 
اأ�شبوعن  وق��ب��ل  وال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن، 
النقاب  �شيك�شف  اأّن���ه  كو�شر  اأع��ل��ن 
ع��ن ه���ذه اخل��ط��ة ب��ع��د ان��ت��ه��اء �شهر 

رم�شان مطلع يونيو املقبل.
وك��و���ش��ر، ال����ذي ل��ط��امل��ا ك���ان مقّ�ً 
وحذراً يف الك�م اأمام و�شائل الإع�م، 
بداأ يف الآونة الأخرية يك�شف رويداً 
رويداً عن بع�ش جوانب خطته، اأقّله 

خطوطها العري�شة والفل�شفة التي 
تقوم عليها.

وقال ملعهد وا�شنطن ل�شيا�شة ال�شرق 
اإعداده  �شنتمكن من  »ما  اإن  الأدن��ى 
���ش��ي��ك��ون نقطة  اأن����ه  نعتقد  ه��و ح��ل 
ال�شيا�شية  للق�شايا  ج��ي��دة  ب��داي��ة 
وم���ن ث��م اإط����ار مل��ا مي��ك��ن ال��ق��ي��ام به 
مل�����ش��اع��دة ه�����وؤلء ال��ن��ا���ش ع��ل��ى بدء 
حياة اأف�شل«، م�شرياً اإىل اأن اخلطة 

واقعية وقابلة للتنفيذ.

نا�شطات �ش�م اجنبيات يدافعن عن املتظاهرين الفل�شطينين �شد هدم البيوت من قبل �شلطات الحت�ل

مقرتح لت�سكيل جمل�س �سيادي واآخر لالأمن والدفاع

وثيقة »احلرية والتغيري« على طاولة املجل�ش الع�سكري ال�سوداين
�سحايا بتفجري �سرق اليمن وامللي�سيات توا�سل خروقها 

»املوؤمتر ال�سعبي«: قياداتنا يف �سنعاء اأ�سرى لدى احلوثيني
•• �ليمن-وكالت:

ُقتل 4 مدنين وجرح عدد اآخر بانفجار عبوة نا�شفة 
زرعت يف الطريق الرئي�ش مبنطقة العنن مبديرية 

القطن يف وادي ح�شرموت �شرق اليمن، اأم�ش.
واأف��اد �شهود عيان اأن النفجار ت�شبب يف اإح��راق عدد 

من الدراجات النارية واإعطاب �شيارة لأحد املارة.
 3719 ر�شد  ع��ن  ك�شف،  ق��د  اليمني  اجلي�ش  وك��ان 
حمافظة  يف  احل��وث��ي  ميلي�شيات  ارت��ك��ب��ت��ه��ا  خ��رق��ا، 
احل���دي���دة غ���رب ال���ب����د، م��ن��ذ ب���دء ���ش��ري��ان الهدنة 

الأممية يف 18 دي�شمرب كانون الأول 2018.
واأفاد الناطق الر�شمي با�شم اجلي�ش اليمني، العميد 
ال��رك��ن ع��ب��ده جم��ل��ي، يف م��وؤمت��ر ���ش��ح��ايف، ع��ق��ده يف 
اأ�شفرت عن مقتل  تلك اخل��روق��ات  اأن  م��اأرب،  مدينة 
من  اأغلبهم  اآخ��ري��ن،   811 وج��رح  مواطناً،   140

الن�شاء والأطفال.
ال�شعبي  املوؤمتر  اأفاد بيان �شادر عن قيادة  اإىل ذلك، 
الهزلية  »امل�����ش��رح��ي��ة  اخل��م��ي�����ش، مب��ت��اب��ع��ت��ه��ا  ال���ع���ام، 
ميلي�شيات  م�شرحيات  اإىل  ت�����ش��اف  ال��ت��ي  والعبثية 
النق�ب يف �شنعاء، والتي متخ�شت باختيار ما ي�شمى 
والقهر  البنادق  للموؤمتر حتت فوهات  قيادة جديدة 
والتهديد والعنف الذي متار�شه تلك امليلي�شيات �شد 
ال�شعب والقوى ال�شيا�شية واملوؤمتر ومكونات املجتمع 

اليمني مبختلف فئاته«.

وذّكر البيان ب�»اأبرز اجلرائم التي ارتكبتها ميلي�شيات 
 2017 دي�شمرب  من  الثاين  يف  النق�بية  احلوثي 
���ش��د امل��وؤمت��ر وال��ت��ي اأدت اإىل اغ��ت��ي��ال ع��ل��ي ع��ب��د اهلل 
�شالح رئي�ش املوؤمتر ورفيقه عارف الزوكا، وعليه فاإن 
قيادة املوؤمتر والأمانة العامة وعليه وفاء منها لقتلى 
املوؤمتر والوطن الذي �شقطوا دفاعاً عن اجلمهورية 
والرتهان  ال��ف��ار���ش��ي  الفقيه  ولي���ة  مل�����ش��روع  ورف�����ش��اً 
م�شاحلنا  ح�شاب  على  التو�شعي  الإي��راين  للم�شروع 

الوطنية توؤكد على ما يلي:
اأوًل: اإن ما حدث من اجتماع ملا ي�شمى اللجنة الدائمة 
الدائمة  اللجنة  2019 ل ميثل  الأول من مايو  يف 
للموؤمتر واإن اأع�شاء اللجنة الدائمة يف اأكرث من 15 
ع�قة  لهم  لي�ش  امليلي�شيات  م��ن  حم���ررة  حمافظة 
بهذا الجتماع، اأما اإخوتنا املوؤمتريون يف �شنعاء فهم 
اأ�شرى ورهائن للعنف الذي متار�شه تلك امليلي�شيات.

ثانياً: اإن النظام الأ�شا�شي واللوائح الداخلية للموؤمتر 
وبرناجمه ال�شيا�شي ل تتفق جملة وتف�شيً� مع تلك 
املمار�شات الهزيلة حيث تن�ش املادة 26 الفقرة 4 من 
املوؤمتر  رئي�ش  انتخاب  اأن  للموؤمتر  الأ�شا�شي  النظام 
ونائبه والأمن العام والأمناء العامن امل�شاعدين يتم 
امل�شرحية  العام وعليه ل تتفق هذه  املوؤمتر  من قبل 
قواعد  واأن  التنظيمية  الأ�ش�ش  تلك  مع  النق�بية 
تلك  يرف�شون  املحافظات  كافة  يف  وقياداته  املوؤمتر 

العملية ول يعرتفون بها.

•• �خلرطوم-وكالت:

بداأ املجل�ش الع�شكري النتقايل يف 
مناق�شة  اجلمعة،  اأم�ش  ال�����ش��ودان، 
والتغيري  احل����ري����ة  ق�����وى  وث���ي���ق���ة 
احلكم  وم�شتويات  بهياكل  املتعلقة 
الفرتة  لإدارة  وال���روؤي���ة  ال��ث���ث��ة 

النتقالية متهيدا للرد عليها.
وك�����ان�����ت ق�������وى اإع�����������ن احل����ري����ة 
ي�شم  وه�����ي حت���ال���ف  وال���ت���غ���ي���ري، 
قالت،  ن�شطاء وجماعات معار�شة، 
اإنها قدمت م�شودة وثيقة د�شتورية 
النتقايل  الع�شكري  املجل�ش  اإىل 
الفرتة  ب�������ش���اأن  روؤي����ت����ه  ت��ت�����ش��م��ن 

النتقالية.
وق��ال��ت م�����ش��ادر م��ق��رب��ة م��ن جلنة 
والتغيري  احلرية  وق��وى  الو�شاطة 
اجلمعة،  ع���رب���ي���ة،  ن���ي���وز  ل�����ش��ك��اي 
جمل�شا  اق��رتح��ت  “الو�شاطة  اإن 
ل����أم���ن وال���دف���اع ال��ق��وم��ي م���ن 7 
رئي�ش  ه��م  مدنين  و3  ع�شكرين 
الوزراء ووزيرا املالية واخلارجية«.
اإع�ن  قوى  با�شم  متحدث  وتوقع 
احل����ري����ة وال���ت���غ���ي���ري، يف م���وؤمت���ر 
من  ردا  ال��ت��ل��ف��زي��ون،  بثه  �شحفي، 
الوثيقة  م�������ش���ودة  ع���ل���ى  اجل���ي�������ش 
الد�شتورية خ�ل يومن اأو ث�ثة 

اأيام.

مع بدء و�سول االإع�سار »فاين« 
الهند جتلي اأكرث من مليون �سخ�ش من �سرق الباد

•• نيودلهي-و�م:

اأجلت ال�شلطات الهندية اأكرث من مليون �شخ�ش من املناطق ال�شاحلية 
لولية اأودي�شا ب�شرقي الب�د، مع و�شول الإع�شار “فاين” ام�ش اجلمعة 
اإىل الياب�شة بالقرب من منطقة بوري ال�شياحية ال�شهرية حيث يتوقع 
اأربع �شاعات ح�شب  اإىل  اأن �شي�شتغرق املرور فوق املنطقة ما بن ث�ث 
رياح  الع�شار  ترافق  اأن  الهندية  اجلوية  الأر���ش��اد  وتتوقع  ال�شلطات. 
ت�شل �شرعتها اإىل ما بن 180 و190 كلم يف ال�شاعة، مع هبات ت�شل 
اإىل مئتي كلم يف ال�شاعة، ما يعني اأن الإع�شار هو من الدرجة الثالثة 
املياه مبقدار مرت ون�شف يف  ان يرتفع م�شتوى  الرابعة فيما ميكن  اأو 
اأودي�شا واأن تغمر املياه قطاعات منخف�شة يف مناطق اخرى. كما توقعت 
اأن يتابع الإع�شار بعد اأن ي�شرب ولية اأودي�شا بجنوب كالكوتا، م�شاره يف 
مناطق يبلغ عدد �شكانه ا اأكرث من مئة مليون ن�شمة ثم ينتقل اإىل ولية 

البنغال الغربية قبل اأن ي�شل اإىل بنغ�د�ش ال�شبت وي�شعف تدريجيا.

امل����غ����رب ي��ف��ك��ك »خ��ل��ي��ة 
ط��ن��ج��ة يف  داع�������س���ي���ة« 

•• �لرباط-وكالت:

اأم�ش،  امل��غ��رب��ي��ة،  ال�����ش��رط��ة  اأع��ل��ن��ت 
من  تتكون  اإره��اب��ي��ة  خلية  تفكيك 
ين�شطون  م��ت��ط��رف��ن  اأف��������راد   8
الب�د.  ���ش��م��ايل  ط��ن��ج��ة  مب��دي��ن��ة 
من  اأن  ب��ي��ان،  يف  ال�شرطة،  وذك���رت 
ملقاتلن  ���ش��ق��ي��ق  امل���وق���وف���ن  ب����ن 
يف  داع�ش  تنظيم  �شفوف  يف  اثنن 
�شوريا والعراق. واأ�شاف امل�شدر اأن 
اأجهزة  اأ�شفرت عن �شبط  الأبحاث 
اإلكرتونية، واأ�شلحة بي�شاء، وقطعة 
داع�ش،  ل�شعار  ت��رم��ز  ���ش��وداء  ث���وب 
اإىل  اإ�شافة  ع�شكرية،  �شبه  وب��ذلت 

قو�شن للرماية حتت املاء.

ترامب وبوتني يبحثان اإمكانية 
ن��ووي جديد  ات��ف��اق  اإب���رام 

•• و��صنطن-رويرتز:

الرئي�ش  اإن  الأبي�ش  البيت  ق��ال 
هاتفيا  ت���رام���ب حت���دث  دون���ال���د 
م��ع ن��ظ��ريه ال��رو���ش��ي ف�دميري 
ب��وت��ن لأك����رث م���ن ���ش��اع��ة ام�ش 
اجل��م��ع��ة، وب��ح��ث��ا اإم��ك��ان��ي��ة اإب���رام 
�ش�ح  ون��زع  ن��ووي جديد،  اتفاق 
كوريا ال�شمالية النووي واملوقف 

ال�شيا�شي يف فنزوي�.

اجلزائريون اإىل ال�سارع جمددا.. 
النظام رم��وز  برحيل  مطالبني 

•• �جلز�ئر-وكالت:

�شرع اآلف اجلزائرين يف التظاهر 
ل��ل��ج��م��ع��ة احل�����ادي�����ة ع�������ش���رة على 
رحيل  مبطلب  متم�شكن  ال��ت��وايل، 
رموز النظام ال�شابق وت�شكيل هيئة 
النتقالية  املرحلة  لإدارة  رئا�شية 

ت�شم اأ�شماء حتظى بقبول �شعبي.
وت��اأت��ي ت��ظ��اه��رات ام�����ش ب��ع��د �شهر 
بوتفليقة   = الرئي�ش  ا�شتقالة  م��ن 
ملفات  ف��ت��ح  يف  ال��ق�����ش��اء  و�����ش����روع 
الب�د.  يف  وا�شعا  جدل  تثري  ف�شاد 
وق������د رف������ع امل���ح���ت���ج���ون ����ش���ع���ارات 
للوفاء  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  ت��دع��و 
بوعودها يف تطبيق املادة 7 و8 من 
كربى  ت�شهد  ذل��ك،  اإىل  الد�شتور. 
اأمنية  ت��ع��زي��زات  امل���دن اجل��زائ��ري��ة 
يذكر  امل�شريات.  ومرافقة  لتاأطري 
ال��دف��اع اجلزائري،  وزي���ر  ن��ائ��ب  اأن 
رئي�ش اأركان اجلي�ش، الفريق اأحمد 
اأن  الأرب��ع��اء  اأك��د  ك��ان  قايد �شالح، 
اجلي�ش �شيعمل على جتنيب الب�د 
»مل�شنا  وق��ال  العنف.  ال��وق��وع يف فخ 
توافقاً وطنياً يف �شعارات امل�شريات«، 
تفخيخها،  حم����اولت  م��ن  حم����ذراً 
واأو������ش�����ح قايد  ت���ع���ب���ريه.  ب��ح�����ش��ب 
�شالح، اأن هناك اأطرافاً تريد تلغيم 
�شد  ع��دائ��ي��ة  بت�شرفات  امل�����ش��ريات 
ال��وط��ن وت�����ش��اوم على وح��دت��ه، كما 
حذر من الوقوع يف فخ تعكري �شفو 

امل�شريات ال�شلمية.

ون�شطاء  حم���ت���ج���ون  وي���ت���ف���او����ش 
النتقايل  الع�شكري  املجل�ش  م��ع 
ع�شكرية  م��دن��ي��ة  ه��ي��ئ��ة  ل��ت�����ش��ك��ي��ل 
الفرتة  ع��ل��ى  ل���إ���ش��راف  م�شرتكة 
بالرئي�ش  الإطاحة  بعد  النتقالية 
عمر الب�شري الذي حكم الب�د 30 

عاما.
طريق  اإىل  و�شلت  الأط����راف  لكن 
اإدارة  �شيتوىل  م��ن  ب�����ش��اأن  م�����ش��دود 
احلكومة  ومعامل  اجلديد  املجل�ش 

النتقالية.
ي���وا����ش���ل  م����ت���������ش����ل،  �����ش����ي����اق  ويف 
بداأ  الذي  اعت�شامهم،  ال�شودانيون 
ي��وم 6 اأب��ري��ل امل��ا���ش��ي، اأم���ام وزارة 
الدفاع، للمطالبة بت�شليم ال�شلطة 

حلكومة مدنية.
املحتجن  م��ن  الآلف  مئات  وك��ان 
اخلمي�ش.  العت�شام،  اإىل  ان�شموا 
ا�شتجابة  احل�����ش��ود  ه���ذه  وت��دف��ق��ت 
والتغيري  احل���ري���ة  ق����وى  ل���دع���وة 

ل�ن�شمام اإىل مظاهرة حا�شدة يف 
العا�شمة.

وت����ق����ول ج���م���اع���ات امل���ع���ار����ش���ة اإن 
يكون  اأن  ي��ج��ب  احل���اك���م  امل��ج��ل�����ش 
مبوا�شلة  ووع���دت  مدنية،  بقيادة 
العت�شام خارج وزارة الدفاع حتى 
تلبية مطالبها، لكن مل يظهر من 
امل��ج��ل�����ش ال��ع�����ش��ك��ري الن��ت��ق��ايل اأي 
عن  للتخلي  ا�شتعداده  على  موؤ�شر 

ال�شلطة.
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املتحدة  ال���ولي���ات  اأن  اأ���ش��اف  ك��م��ا 
اإ�شرائيل  ���ش��م  اإم��ك��ان��ي��ة  �شتبحث 
ت�شكيل  ب��ع��د  ال�����ش��ف��ة  مل�����ش��ت��وط��ن��ات 

احلكومة الإ�شرائيلية اجلديدة.
ي���ت���ع���ّل���ق مب���و����ش���وع »ح����ّل  ويف م����ا 
ل��ط��امل��ا اعتربته  ال���ذي  ال��دول��ت��ن« 
الأ�شرة الدولية عماد ت�شوية النزاع 
تدير  اأن  قبل  الإ�شرائيلي  العربي 
الأمريكية احلالية ظهرها  الإدارة 
خّطته  اأّن  ك���و����ش���ر  اأو�����ش����ح  ل�����ه، 
ل��ل�����ش���م ل���ن ت���اأت���ي ع��ل��ى ذك���ر هذا 

املو�شوع كونه خ�فياً.
الأمريكي:  ال��رئ��ي�����ش  �شهر  وق���ال 
اأ����ش���ي���اء  ي���ع���ن���ي  ه������ذا  اأّن  »اأدرك 
اإذا  الأ�شخا�ش.  باخت�ف  خمتلفة 
�شيئاً  يعني  ف��ه��ذا  »دول���ت���ن«،  قلت 
اآخر خمتلفاً  و�شيئاً  ل�إ�شرائيلين 

عنه للفل�شطينين«.
كّل  اإّن  قلنا  ال�شبب  »لهذا  واأ���ش��اف 
ناأتي على  اأن ل  ما علينا فعله هو 
ذكر ذلك. فلنقل فقط اإّننا �شنعمل 
على تفا�شيل ما يعنيه ذلك«، دون 

مزيد من التو�شيح.
بالقد�ش  الع�����رتاف  اأّن  اأّك����د  واإذ 
جزءاً  »�شيكون  لإ�شرائيل  عا�شمة 
كو�شر  دعا  نهائي«،  اتفاق  اأي  من 
تقدمي  اإىل  ال����ع����ربي����ة  ال������دول������ة 

تنازلت.

فتوى جديدة لعراب االإرهاب.. الغرياين: امليلي�سيات اأوىل من احلج

العثور على 60 جثة يف م�ست�سفى ال�سبيعة بعد ان�سحاب الوفاق
•• طر�بل�س-وكالت:

ما زالت ا�شتباكات �شارية م�شتمرة يف ليبيا، بن اجلي�ش 
ال�شيطرة  معركة  اإط��ار  يف  »ال��وف��اق«،  وت�شكي�ت  الليبي 

على طرابل�ش، فيما �شهدت ليلة اأم�ش اأ�شد املواجهات.
60 جثة يف  م��ن  اأك��رث  الليبي، على  ه��ذا وع��رث اجلي�ش 

م�شت�شفى ال�شبيعة بعد ان�شحاب قوات الوفاق.
�شابق  وق��ت  يف  اأع��ل��ن  ق��د  الليبي  الوطني  اجلي�ش  وك���ان 

ال�شيطرة على منطقة ال�شبيعة بالكامل.
وا���ش��ت��ه��دف ط���ريان اجل��ي�����ش ال��ل��ي��ب��ي خم���ازن الذخرية، 
وجتمعات امليلي�شيات يف منطقة �ش�ح الدين وتاجرراء 

والكرميية.
الول  اأم�����ش  م�شاء  ا�شتعر  �شاريا  ق��ت��ال  اإن  �شكان  وق���ال 
منطقة  يف  اجلمعة  �شباح  م��ن  امل��ب��ك��رة  ال�شاعات  وح��ت��ى 
املطار الدويل ال�شابق، لكن الو�شع على جبهة القتال مل 

ي�شهد تغيريا يذكر.
وتقول م�شادر ع�شكرية اإن اجلي�ش الوطني الليبي يدفع 
ب��ق��وات وع��ت��اد اإىل غ��ري��ان م��ن خ����ل ط��ري��ق ي��ب��داأ من 
بنغازي، املدينة الرئي�شية يف �شرق ليبيا، اأو عرب القاعدة 

اجلوية املركزية يف اجلفرة بو�شط الب�د.
اإىل ذل��ك، داأب مفتي تنظيم الإخ��وان الإره��اب��ي يف ليبيا 

ف��ت��اوى م�شللة لدعم  اإ����ش���دار  ع��ل��ى  ال��غ��ري��اين،  ���ش��ادق 
امل�شلحة التي تقاتل �شد اجلي�ش  اجلماعات وامليلي�شيات 
من  واأ�شي�  ثابتا  ركنا  مي�ش  واآخ��ره��ا  الليبي،  الوطني 
الدين الإ�ش�مي. وموؤخرا، اأفتى الغرياين امللقب ب�»عراب 
ملن  والعمرة  احل��ج  فري�شة  اأداء  ت��ك��رار  بعدم  الإره����اب«، 
اأداهما، داعيا لتوجيه نفقات احلج والعمرة للميلي�شيات 

امل�شلحة التي تقاتل �شد اجلي�ش الوطني الليبي.
ال�شتهجان  اأث�������ارت  ال���ت���ي  ال��غ��ري��ب��ة  ال���غ���ري���اين  ف���ت���وى 
وال�شخرية، ت�شاف ل�شابقاتها من فتاوى الت�شليل، فقد 
امل�شلحة يف  امل��ال للميلي�شيات  زك��اة  دعا من قبل لإخ��راج 

طرابل�ش.
واحدة  ال�����ش��اب��ق��ة،  امل�شللة  ال��غ��ري��اين  ف��ت��اوى  ب��ن  وم���ن 
امل�شري  الليبي  الوطني  للجي�ش  العام  القائد  دم  ب��اإه��دار 
القتال  باعتبار  اأخ���رى  وف��ت��وى  وج��ن��وده،  حفرت،  خليفة 

�شد اجلي�ش الوطني الليبي »جهادا«.
ويف ال��وق��ت ال���ذي ي��دع��و ف��ي��ه ال��غ��ري��اين ل��ق��ت��ال اجلي�ش 
وي��ف��اخ��ر مبا  ي�شيد  ل����إره���اب،  يت�شدى  ال���ذي  ال��وط��ن��ي 

تقدمه قطر من دعم ل�إرهاب والإرهابين.
ويلعب �شادق الغرياين، الذي ن�شبته امليلي�شيات امل�شلحة 
التابعة لتنظيم الإخوان مفتيا عاما لليبيا العام 2012، 

دورا كبريا يف تاأجيج الفتنة واإراقة الدماء يف ليبيا.

االنتخابات العامة يف جنوب اإفريقيا:
ماذا لو فاز حزب املوؤمتر الأفريقي مرة اأخرى؟

•• �لفجر - ماريان �صيفريين* - ترجمة خرية �ل�صيباين

�شيتجه الناخبون يف جنوب اإفريقيا اإىل �شناديق القرتاع يوم الثامن من 
امليدان، حمي وطي�ش احلملة  وعلى  العامة.  مايو اجلاري ل�نتخابات 

النتخابية بن الثورات الجتماعية واتهامات الف�شاد وال�شعبوية.
ق��زح ومراقبيها اىل  اأم��ة قو�ش  اع��ن��اق  دائ��ًم��ا، ت�شرئب  ه��و احل��ال  وكما 
ال�شيا�شين  ال��زع��م��اء  وح��رك��ات  وخ��ط��ب  ال����راي،  ا�شتط�عات  خمتلف 

ل�أحزاب املتناف�شة على الفوز مبقاعد الربملان.  )التفا�شيل �ش13(

هل تتغري املعادلة يف الربملان اجلديد؟
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اأخبـار الإمـارات
املوؤ�س�سات العقابية والإ�ساحية  بدبي توفر برامج خمتلفة لتاأهيل النزلء

•• دبي -و�م:

اإن  دب��ي  ل�شرطة  العام  القائد  امل��ري  ال��ل��واء عبد اهلل خليفة  �شعادة  اأك��د 
الإدارة العامة للموؤ�ش�شات العقابية وال�ش�حية يف �شرطة دبي اأ�شبحت 
منارة تعليمية وتثقيفية للنزلء من خ�ل الربامج والدورات الهادفة 
التي تقدمها اإدارة تعليم وتدريب النزلء التي تلعب دورا حيويا يف تاأهيل 
وريا�شية  وتدريبية  وثقافية  تعليمية  برامج  توفري  خ�ل  من  النزلء 
والعزمية  الإرادة  على  ي��دل  م��ا  املجتمع  يف  الن��دم��اج  على  ت�شاعدهم 

الأكيدة يف الأخذ مب�شعل الإ�ش�ح.
جاء ذلك خ�ل تفقده الإدارة العامة للموؤ�ش�شات العقابية وال�ش�حية 
�شمن برنامج التفتي�ش ال�شنوي على الإدارات العامة ومراكز ال�شرطة 

العام  القائد  م�شاعد  املن�شوري  اإب��راه��ي��م  خليل  خبري  ال��ل��واء  بح�شور 
العامة  الإدارة  مدير  ال�شمايل  علي  والعميد  اجلنائي  البحث  ل�شوؤون 
نائب  احلمراين  �شالح  الدكتور  والعقيد  جلفار  م��روان  العميد  ونائبه 
العامة للتميز والريادة والعقيد خالد �شعيد بن �شليمان  الإدارة  مدير 
املازمي  ال���رزاق  عبد  الدكتور  وال��رائ��د  والتفتي�ش  الرقابة  اإدارة  مدير 

رئي�ش ق�شم التفتي�ش وعدد من ال�شباط.
اإدارة  يف  العمل  �شري  على  امل��ري  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  �شعادة  واط��ل��ع 
ال�����ش��وؤون الإداري�����ة ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ت��دري��ب %50 م��ن م��رت��ب الإدارة يف 
العام 2018، لتنجح بتحقيق ن�شبة اأعلى من الن�شبة التي ا�شتهدفوها 
والبالغة %40 حيث قامت بتنفيذ 423 دورة و45 ور�شة عمل وبلغ 
عمل  ور�شة  و19  دورة   479 مقابل  م�شتفيدا   472 امل�شتفيدين  عدد 

العام  يف  ال�شعادة  ن�شبة  بلغت  كما   2017 ال��ع��ام  يف  م�شتفيدا  و571 
ال�شعادة %98.4 مقابل 98.1%  نب�ش  برنامج  خ�ل  من   2018

يف العام 2017.
وثمن اللواء املري جهد الإدارة العامة للموؤ�ش�شات العقابية والإ�ش�حية 
يف بلورة روؤية وا�شرتاتيجية �شرطة دبي يف ال�شراكات املجتمعية وجودة 
ت��ق��دمي اخل��دم��ات ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة يف ال��ع��ام املا�شي 

خدمة.  44250
واأ�شاد اللواء املري باملبادرات وامل�شاعدات الن�شانية التي تبنتها الدارة يف 
العام املا�شي والتي �شاهمت يف حل العديد من امل�شاكل ملختلف اجلن�شيات 
من نزلء ونزي�ت املوؤ�ش�شات العقابية خا�شة تلك احلالت التي ت�شتحق 
الإن�شانية  الرعاية  ق�شم  ق��ام  حيث  والعينية  املالية  امل�شاعدات  تقدمي 

مب�شاعدة 3928 من نزلء ونزي�ت املوؤ�ش�شات العقابية والإ�ش�حية يف 
العام املا�شي مببلغ وقدره 8.133.691 درهم مقابل 5.734.444 

درهم ا�شتفاد منها 3775 نزيل ونزيلة يف العام 2017 .
وتدريب  تعليم  اإدارة  واح�شائيات  عمل  �شري  على  امل��ري  ال��ل��واء  ووق��ف 
النزلء التي قامت الإدارة بتنفيذ 96 دورة ا�شتفاد منها 5062 نزيل 
ونزيلة، منها 28 دورة يف ق�شم الربامج التعليمية �شملت681 م�شتفيدا 
و28 دورة يف ق�شم الربامج الدينية �شملت 1877 م�شتفيدا و 27 دورة 
426 م�شتفيدا و13 يف ق�شم الربامج  يف ق�شم التدريب املهني �شملت 
برنامج  امل�شاركن يف  بلغ عدد  كما  م�شتفيدا   2078 �شملت  الريا�شية 
 466 منهم  ا�شتفاد   2018 العام  يف  نزي�   1012 ال��ق��راآن  حتفيظ 

نزي� يف احل�شول على تخفيف مدة احلكم.

» معر�ش اأبوظبي للكتاب« ي�سدل ال�ستار على فعاليات دورته ال�29

�سرطة اأبوظبي تنفذ مبادرات جمتمعية يف يوم العمال العاملي

•• �أبوظبي-و�م:

اختتمت دائرة الثقافة وال�شياحة باأبوظبي الدورة التا�شعة والع�شرين من 
اأقيمت حتت رعاية �شاحب  التي   2019 للكتاب  الدويل  اأبوظبي  معر�ش 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
و  ثقافية  برامج  و  فعاليات  وت�شمنت  ا�شبوع  ملدة  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 

فنية متنوعة مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�ش »اأدنيك«.
و حظي املعر�ش هذا العام مب�شاركة مميزة ل�1010 عار�شن من 50 دولة 
اأبرزهم جمهورية الهند الدولة �شيف ال�شرف اإىل جانب م�شاركة متميزة 
لأول مرة من عار�شن من اأوكرانيا، وجمهورية الت�شيك، واإ�شتونيا، ومالطا، 
اأكرث  اإىل جانب  والربتغال و الذين عر�شوا ا�شهاماتهم الأدبية والثقافية 
من 500 األف عنوان يف خمتلف جمالت العلوم واملعارف والآداب وبلغات 

متعددة.
و حقق معر�ش اأبوظبي الدويل للكتاب 2019 زيادة بن�شبة %18 يف عدد 
الزوار مقارنة بالعام املا�شي و�شهد اأي�شا زيارات مدر�شية من خمتلف اأنحاء 

الدولة طيلة اأيامه .
و ا�شتفاد الزوار من اخل�شومات التي قدمتها دور الن�شر للجمهور واملهتمن 

بهدف تعزيز ح�شور الكتاب بن خمتلف الأفراد و املجتمع.
و اأقيمت اأكرث من 600 فعالية طيلة اأيام املعر�ش مب�شاركة 80 متحدثا 

من حول العامل اإىل جانب 70 حفل توقيع كتاب خ�ل اأيام احلدث.

وقد بداأت الدائرة ا�شتعداداتها املبكرة لتنظيم الدورة الث�ثن من املعر�ش 
العام املقبل احتفاء بث�ثة عقود من املعرفة وم�شرية من العمل الدوؤوب يف 

تعزيز امل�شهد الثقايف عربيا واإقليميا و�شول اإىل العاملية.
الأعمال  على  ال�شوء  العام  ه��ذا  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�ش  �شلط  و 
التي  الأدبية والفكرية من خ�ل جمموعة مهمة من اجلل�شات احلوارية 
�شارك بها موؤلفون و �شعراء و اأكادمييون مرموقون من خمتلف دول العامل 
الهندية  الن�شر  املعر�ش جمموعة كبرية من دور  اإذ �شاركت يف  الهند  ا�شة 

التي تلبي اإ�شداراتها اهتمامات �شرائح كبرية من القراء.
و قال �شعادة �شيف �شعيد غبا�ش، وكيل دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي 
: » جنح املعر�ش يف موا�شلة تر�شيخ مكانته ك�عب ا�شرتاتيجي يف امل�شهد 
التي �شهدناها  الوا�شعة  واإقليميا وعامليا، يف ظل ال�شتجابة  الثقايف حمليا 
الندوات  ملتابعة  ���ش��واء  ح�شروا  ال��ذي��ن  واملثقفن  والكتاب  الن�شر  دور  م��ن 
واملحا�شرات �شمن الربنامج الثقايف اأو امل�شاركة فيها وتبادل وجهات النظر 

مع خمتلف جمهور احلا�شرين ».
و اأ�شاف : » تفخر الدائرة بامل�شتويات الحرتافية التي جنحنا يف الو�شول 
اإليها عرب مد ج�شور احلوار الثقايف بن ال�شرق و الغرب من خ�ل ت�شليط 
ال�شوء على اأحدث التوجهات العاملية يف جمال التاأليف والن�شر والرتجمة 
ل�أطراف  جامعة  من�شة  وبجدارة  لنكون  احلديثة،  الن�شر  تقنيات  وع��امل 

املعنية ب�شناعة املعرفة«.
وتوجه غبا�ش بال�شكر اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

امل�شلحة على توجيه �شموه  القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  ويل عهد 
املراجع  و  الكتب  من  قيمة  �شل�شلة  ل�شراء  دره��م  م�ين  �شتة  بتخ�شي�ش 
وتوزيعها   2019 للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  التعليمية من معر�ش  امل��واد  و 
املن�شودة وت�شكل هذه  التعليمية  على مكتبات املدار�ش مبا يحقق الأه��داف 
تدعم  اآخ��رى  وم��ن جهة  الرتبوية من جهة  للعملية  كبريا  دعما  اخلطوة 
العام  الوعي  تعزيز  اإىل  الرامية  باأبوظبي  وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  مهمة 

باملعرفة وحب القراءة والتعلم.
الدويل  اأبوظبي  و قال غبا�ش اإن حتقيق اأهداف الدورة ال� 29 من معر�ش 
للكتاب ت�شع على عاتقنا مهمة كبرية تتمثل يف البناء على هذه النجاحات 
والتخطيط ملعر�ش ا�شتثنائي العام املقبل يف دورته الث�ثن والتي حتتفي 
– اأبوظبي يف تعزيز  برو�شيا �شيف �شرف لت�شهم دائرة الثقافة وال�شياحة 
احل�شاري  واحل��وار  الثقايف  للتبادل  هامة  من�شة  باعتباره  املعر�ش  مكانة 
ال�شوء على  العام يف ت�شليط  ال�شرف هذا  ل�شيما مع جناح برنامج �شيف 
للتعلم  املتاحة  تنوع اخليارات  الهند، مبا يعزز من  الثقافة يف  وث��راء  تنوع 

واملعرفة.
اقبال كبريا من  الن�شر  اأ�شواء على حقوق  اآخ��رى �شجل برنامج  من جهة 
قبل النا�شرين على املنحة للم�شاعدة على �شراء حقوق ن�شر الكتب ل �شيما 
النا�شرين من الهند و اأوكرانيا التي ت�شارك لأول مرة يف معر�ش اأبوظبي 

الدويل للكتاب و�شجل اأكرث من 100 نا�شر اهتمامه باملنحة.
وي�شهم برنامج اأ�شواء على حقوق الن�شر« يف دعم الرتجمة من و اإىل اللغة 

العربية من خ�ل اإبرام العديد من اتفاقيات حقوق الن�شر اجلديدة لدور 
الن�شر العربية والأجنبية.

اأك���رث من  اإ����ش���دار   2009 ال��ت��ي انطلقت يف ع���ام  امل���ب���ادرة  اأث��م��رت ه���ذه  و 
متنوعة ت�شمل كتب الأطفال والكتب التعليمية،  جمالت  يف  عنوان   600
العلمية  امل����ج����الت  وال���ع���ل���وم الج��ت��م��اع��ي��ة وغ���ريه���ا م���ن  وال���ت���اري���خ���ي���ة، 

والتثقيفية.
الأطفال  لكتب  اأمريكي  دولر   2500 بن  ما  املالية  املنح  قيمة  وت��رتاوح 
اليوم  حتى  املنحة  من  وا�شتفاد  العامة  للكتب  دولر  اآلف   4 و  واليافعن 
اأكرث من 120 دار ن�شر ومتت ترجمة موؤلفات اأدبية وكتب موجهة للكبار 

والأطفال عن اللغات الفرن�شية والأملانية وال�شويدية والإجنليزية.
و�شهدت الدورة احلالية من معر�ش اأبوظبي الدويل للكتاب انط�ق اأركان 
و�شناعة  باملعرفة  املهتمن  م��ن  امل��زي��د  ج��ذب  يف  اأ�شهمت  ج��دي��دة  تفاعلية 
الن�شر على حد �شواء ل�شيما ركن الن�شر الرقمي و الق�ش�ش امل�شورة و ركن 

الرتفيه.
ركن  �شلط  و   .. مبتكرة  و  متميزة  تفاعلية  جت��ارب  رك��ن  ك��ل  ت�شمن  فقد 
الن�شر الرقمي ال�شوء على اأهمية التكنولوجيا والبتكار يف �شناعة الكتاب 

وتطوير خدمات وحلول الن�شر.
و ميثل هذا الركن مركزا ل�شتك�شاف اأحدث التوجهات يف تطوير املحتوى 
ق��دم جمموعة م��ن اخل���رباء ع��رو���ش��ا تو�شيحية حية  ال��رق��م��ي.. يف ح��ن 

واأن�شطة تفاعلية وحوارات بناءة متعلقة بقطاع الن�شر.

•• �بوظبي-�لفجر:

اأبوظبي مبادرات جمتمعية �شمن احتفالياتها باليوم العاملي  نفذت �شرطة 
ال�شياحية،  واحل���دائ���ق  الأم���اك���ن  يف  امل�شتخدمن  ت��ك��رمي  �شملت  ل��ل��ع��م��ال، 
هذه  وتاأتي  امل�شت�شفيات  يف  املقيمن  منهم  املر�شى  اأح��وال  اإىل  والطمئنان 
امل�شاركة �شمن رد اجلميل لهذه ال�شريحة املجتمعية التي تقّدم العديد من 
اخلدمات التنموية، وحر�شها على تفانيها يف اأداء مهامها باأمانة واإخ��ش.
واأكد العميد خليفة حممد اخلييلي مدير قطاع املالية واخلدمات على الدور 
الرائد الذي يقوم به العمال وامل�شتخدمن خ�ل تكرميه جميع العمال من 
امل�شاعدة يف القطاع بتوزيع الهدايا عليهم تقديراً لعطائهم املخل�ش  الفئة 

وجهودهم الدوؤوبة التي بذلوها طوال فرتة عملهم.
خمتلف  يف  للعمال  املتفانية  للجهود  تقديراً  تاأتي  الحتفالية  ،اأن  واأو���ش��ح 
املواقع ، كما تعك�ش المتنان لهم، وت�شجيعهم على تقدمي املزيد من العطاء 
ومدير  ال�شام�شي  بطي  خليفة  العميد  التكرمي  وح�شر  واإخ������ش.  بتفاٍن 
املديرية ومدراء الإدارات و عدد من ال�شباط والأفراد والعاملن بالقطاع .

اكد  و  العمال،  لإ�شعاد  م��ب��ادرة  املجتمع  اأم��ن  بقطاع  ال�شعادة  فريق  نظم  و 
ب�شرطة  املجتمع  اأم��ن  قطاع  املهريي، مدير  زيتون  بن  �شيف  اأحمد  العميد 
اإط��ار الهتمام بجميع فئات  ياأتي يف  باملنا�شبة  القطاع  احتفال  اأن  اأبوظبي، 

العمال باعتبارهم طرًفا رئي�شًيا يف عملية الإنتاج.
من  ع��دداً  اأبوظبي،  �شرطة  يف  اخلارجية  املناطق  �شرطة  مديرية  كرمت  و 
اإطار الفعالية، �شملت تكرمي العاملن يف  م�شتخدميها، و نفذت زي��ارات يف 

عدد من ال�شركات، وزيارة عدد من املر�شى املرقدين يف امل�شت�شفيات.
واأكد العميد م�شلم حممد العامري، مدير املديرية حر�ش �شرطة اأبوظبي 
على تكرمي العمال مبا ين�شجم مع مفهوم املحبة والت�شامح، ومبا ي�شهم يف 

تطوير امل�شرية التنموية والنه�شة العمرانية.

ن�سعد ل�سعادتكم
ونظمت مديرية املوؤ�ش�شات العقابية والإ�ش�حية، مبادرة »ن�شعد ل�شعادتكم 
تكرمي  جانب  اإىل  العمال  فئة  من  املوظفن  تكرمي  ت�شمنت  و  ور���ش��اك��م«، 
وهدايا  غذائية  ���ش��ّ�ت  وت��وزي��ع  اأخ���رى  قطاعات  ع��دة  يف  العاملن  العمال 

عليهم.
يف  تاأتي  امل��ب��ادرة  اأن   ، املديرية  مدير  ال�شحي،  اأحمد  رك��ن،  العميد  واأو���ش��ح 

اإطار تطبيق منظومة التحفيز وال�شعادة الوظيفية يف املوؤ�ش�شات ال�شرطية، 
وا�شتملت على تكرمي ثمانية عمال ومنحهم هدايا عينية واإجازة ملدة يوم .

واحتفلت مديرية ال�شوؤون القانونية بقطاع �شوؤون القيادة ب�شرطة اأبوظبي 
مبجموعة من العمال وامل�شتخدمن املتميزين بح�شور العميد عبدالوهاب 
عمال  فئة  من   ٣٥ على  الهدايا  توزيع  وت�شمنت  املديرية  مدير  احلو�شني 
حممد  وال��ع��ق��ي��د   ، احل��و���ش��ن��ي  ج��ا���ش��م  العقيد  بح�شور  امل�����ش��اع��دة  اخل��دم��ة 
واليجابية  ال�شعادة  و�شفراء  النقبي  جمال  الدكتور  والعقيد   ، الظاهري 

باملديرية .
التحريات والتحقيقات اجلنائية  ال�شياحية يف مديرية  ال�شرطة  وقام ق�شم 
يف قطاع الأمن اجلنائي بتكرمي عدد من امل�شتخدمن العاملن يف الأماكن 
واملواقع واحلدائق ال�شياحية يف العا�شمة، يف اإطار تر�شيخ حقوق الإن�شان يف 

العمل، والن�شجام مع قيم املحبة والت�شامح.
واأو�شح العميد عمران اأحمد املزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات 
اجلنائية، اأهمية املبادرة يف ترجمة العرفان باجلميل، واإ�شعاد هذه ال�شريحة 
العمل،  مواقع  يف  التنموية  اخل��دم��ات  تقدمي  يف  ت�شهم  التي  املجتمع،  من 

وحتر�ش على التفاين يف اأداء املهام املوكلة لها.

حتية جلهودكم
ونظمت مديرية املرور والدوريات بقطاع العمليات املركزية احتفالية مماثلة 
العمل  قيمة  اإح��رتام  ملبادئ  تر�شيخا   « »عمالنا حتية جلهودكم  �شعار  حتت 
والقيم الإن�شانية الأ�شيلة، واملبادئ التى اأر�شتها الدولة يف نهج الت�شامح مع 

كافة �شرائح املجتمع .
على   ، اأبوظبي  م��رور  اإدارة  مدير  احلمريي  �شاحي  حممد  العميد  واأث��ن��ى 
هاماً  اأنهم جزءاً  ،موؤكداً  باملديرية  العاملن  العمال  بها  يقوم  التي  اجلهود 
كما  املنا�شبة  بهذه  هدايا  لهم  ،وق��دم  والعمل  الن��ت��اج  عملية  من  وا�شا�شياً 
كرم ال�شركاء وهم : �شركة لين ل��شتثمار ،الوحدة مول ،واخلالدية مول 

،امل�شرف مول.
اأبوظبي  �شرطة  يف  املركزية  العمليات  بقطاع  العمليات  اإدارة  احتفلت  كما 
العمليات  اإدارة  مدير  امل�شكري  �شليمان  نا�شر  العميد  وق��ال  املنا�شبة،  بهذه 
،اأن الحتفالية تاأتي يف اإطار اهتمام �شرطة اأبو ظبي بفئة العمال، وتقديراً 

جلهودهم واإ�شهاماتهم املخل�شة يف خدمة الإدارة.
الإدارة  �شباط  من  وع��دد  الإدارة  مدير  نائب  العرياين  علي  العقيد  ووزع 

الهدايا العينية على العمال تقديراً لهم.
بهذه  احتفالية  واملنافذ  الأمن  �شوؤون  الأدلة اجلنائية بقطاع  اإدارة  ونظمت 
بجهود   ، الإدارة  مدير  نائب  الكعبي  را�شد  خمي�ش  العميد  واأ�شاد  املنا�شبة، 
ي��ق��دم��ون��ه م��ن خ��دم��ات جليلة  مل��ا  ت��اأت��ي وف���اء  املنا�شبة  اأن  ال��ع��م��ال م���وؤك���داً 
الهدايا  وت��ق��دمي  العمال  م��ن  جمموعة  تكرمي  احلفل  للمجتمع،وت�شمن 

تقديراً لإجنازاتهم املتميزة وجهودهم املخل�شة.

التوعية القانونية
اأن  املجتمعية  ال�شرطة  اإدارة  مدير  العفاري  حمود  الدكتور  العقيد  واأك��د 
وان  الإماراتي  املجتمع  �شرائح  من  ومهمة  وا�شعة  �شريحة  ي�شكلون  العمال 
توعيتهم بالأطر القانونية املهمة هو اأحد اهم واجبات املوؤ�ش�شات التي تعمل 

يف جمال توعية الأفراد وتثقيفهم يف املجال الأمني والجتماعي
ولفت خ�ل تكرمي الإدارة للعاملن فيها اأن التوعية القانونية والجتماعية 
للجاليات حتفظ حقوقهم وحرياتهم التي كفلها الد�شتور واأكدتها القوانن 
املتاحة  واحل��ري��ات  حقوقهم  ممار�شة  من  يتمكنوا  لكي  الدولة  يف  ال�شارية 
حتت مظلة القانون، ويكونوا مبناأى عن املخالفات القانونية حيث ل عذر 

ملن يجهل باأحكامه.
اإدارة ال�شرطة املجتمعية بهذه املنا�شبة كتيباً توعويا باأربع لغات«  واأ�شدرت 
ت�شاحمنا  رم��ز  عمالنا  بعنوان  وال�شينية«  والأوردو  والجنليزية  العربية 
التي  القانونية والأمنية  موجها للعمالة يف الدولة لتوعيتهم باهم المور 

حتفظ حقوقهم ووقايتهم من اجلرمية 

ن�سر ال�سعادة 
ونظم فريق ال�شعادة يف اإدارة رعاية الأح��داث، مبديرية املوؤ�ش�شات العقابية 
والإ�ش�حية، يف قطاع اأمن املجتمع، فعاليات تن�شيطية يف اأجواء من املحبة 
والتاآخي و الألفة، وقدم الهدايا العينية للعمال تقديراً لتفانيهم يف العمل 

.
هذه  اأن   ، التكرمي  خ���ل  املن�شوري،  �شعيد  علي  الدكتور  العقيد  اأو���ش��ح  و 
جهودهم  على  و�شكرهم  الفئة،  هذه  قلوب  يف  ال�شعادة  لن�شر  تهدف  املبادرة 

الرائدة يف اأداء مهامهم الوظيفية،
واحتفى مركز الرتبية الريا�شية ال�شرطية، يف قطاع املوارد الب�شرية، ب�شرطة 
اأبوظبي، بيوم العمال العاملي، من خ�ل تنظيم اأن�شطة ترفيهية وم�شابقات 

ريا�شية وجوائز لأكرث من 80 عام� من كافة القطاعات ال�شرطية.
الريا�شية  ال��رتب��ي��ة  م��رك��ز  م��دي��ر  ب��وع��ل��ي،  عبيد  حممد  العقيد  اأو���ش��ح،  و 
والتاآخي  الت�شامح  قيم  يج�شد  العاملي  العمال  بيوم  الحتفال  اأن  ال�شرطية، 

والعي�ش امل�شرتك. 
اإدارة البعثات يف قطاع املوارد الب�شرية ب�شرطة اأبوظبي، بعمالها  و احتفلت 
املخل�شن واأكد العقيد حممد بالعبد الظاهري، نائب مدير اإدارة البعثات، 
حر�ش �شرطة اأبو ظبي على امل�شاركة يف كافة الأن�شطة الإن�شانية واملجتمعية، 

والهتمام بفئة العمال وتقدير جهودهم واإ�شهاماتهم.
واأ�شار اإن الحتفالية �شمن مبادرات عام الت�شامح 2019، ويف اإطار تعزيز 
قيم بناء الإن�شان، وتر�شيخ نهج العمل الإن�شاين، ويف ختام احلفل مت توزيع 
�شعادتهم  عن  العمال  وع��رب  جلهودهم،  تقديراً  العمال  على  رمزية  هدايا 

و�شكرهم ل�شرطة اأبوظبي على هذه املبادرة الكرمية.
 - امل���رور  واإدارة  ال��ظ��ف��رة،   - وامل��رك��ب��ات  ال�شائقن  ترخي�ش  اإدارة  واحتفلت 
تقديراً  »تدوير«  النفايات  لإدارة  اأبوظبي  ملركز  التابعن  بالعمال  الظفرة، 

جلهودهم وتفانيهم.
ال�شائقن  ترخي�ش  اإدارة  مدير  نائب  النيادي،  �شيف  حممد  املقدم  واأع��رب 
وتقديره  �شكره  عن  التكرمي  خ���ل  كلمته  يف  الظفرة،  مبنطقة  واملركبات 
على  للحفاظ  متميزة  وخ��دم��ات  كبرية  جهود  م��ن  يقدمونه  ومب��ا  للعمال 
مثمناً  العمال،  بفئة  الهتمام  على  اأبوظبي  �شرطة  حر�ش  م��وؤك��داً  البيئة، 

دورهم واإ�شهاماتهم يف تقدمي خدمات متميزة للمجتمع.
وقال املقدم �شهيل �شياح املزروعي، نائب مدير اإدارة املرور مبنطقة الظفرة، 
اأن الحتفال بيوم العمال ياأتي يف اإطار منهجية الت�شال والتوا�شل واإ�شعاد 
امل��ج��ت��م��ع، ويج�شد اجلوانب  ���ش��رائ��ح  ب��ن  ال��ت��ع��اون  ي��ع��زز روح  ال��ع��م��ال مم��ا 
كافة  بن  والت�شامح  وامل��ودة  املحبة  ن�شر  يف  وي�شاهم  واملجتمعية،  الإن�شانية 

اأفراد املجتمع.
وح�شر احلفل من اإدارة ترخي�ش ال�شائقن واملركبات مبنطقة الظفرة كل 
من: الرائد حممد �شامل العامري مدير فرع �شوؤون رخ�ش القيادة، والإداري 
 - امل��رور  اإدارة  وم��ن  املتعاملن،  خدمة  ف��رع  مدير  النقبي،  اهلل  عبد  غدير 

الظفرة كل من : الرائد عبدالرحمن العلي، مدير فرع الع�قات العامة.
ويف ختام احلفل �شلم كل من املقدم حممد �شيف النيادي واملقدم �شهيل �شياح 
املزروعي، هدايا رمزية باملنا�شبة للعمال تقديرا من مديرية �شرطة منطقة 

الظفرة جلهودهم.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات لاإبداع و �سباب تتعاونان لدعم املواهب

•• �ل�صارقة-و�م:

�شبل  )���ش��ب��اب(  الإم������ارات  وم��وؤ���ش�����ش��ة  ل����ب���داع  الإم������ارات  بحثت جمعية 
من  التعاون  ه��ذا  تعزيز  واآل��ي��ات  وط��رق  اجلانبن  بن  امل�شرتك  التعاون 
ا�شتقطاب  اإىل  بيانات وطنية تهدف  وبناء قاعدة  املعلومات  تبادل  خ�ل 
ال�شباب املوهوبن واكت�شاف مواهبهم وربطهم باملوؤ�ش�شات املخت�شة لدعم 

مواهبهم وت�شجيعهم على تطويرها وتعزيزها.
جمعية  رئي�ش  القا�شمي  حميد  ب��ن  خالد  ال�شيخ  لقاء  خ���ل  ذل��ك  ج��اء 
الإم��ارات برئا�شة حممد احلو�شني  الإم��ارات ل�بداع وفدا من موؤ�ش�شة 
مدير الربامج فيها بح�شور هاجر العي�شى ع�شو جمل�ش اإدارة اجلمعية 
ووليد احلاج حمد �شكرتري اجلمعية وذلك ل��شتفادة من خربة جمعية 

الإمارات ل�بداع والط�ع على براجمها وجتاربها يف هذا املجال.
متار�ش  الإب����داع  جمعية  اأن  ال��ل��ق��اء  خ���ل  القا�شمي  خ��ال��د  ال�شيخ  واأك���د 
اإطار ا�شرتاتيجية وروؤية حكومة  ن�شاطها وتر�شم خططها وبراجمها يف 
دولة المارات العربية املتحدة يف دعم البداع والبتكار وت�شجيع املبدعن 
جمال  يف  اإماراتية  روؤي��ة  وتقدمي  املمكنة  وال�شبل  الو�شائل  بكل  ودعمهم 
منا�شبة  وبيئة  مظلة  ت��اأم��ن  و  والقت�شاد  واملجتمع  والإع�����م  الثقافة 
لت�قي املبدعن واملبتكرين وتبادل الأفكار والتجارب والنماذج البداعية 
وتوفري البيئة املنا�شبة لهم... م�شريا اىل اأن اجلمعية تلتقي مع موؤ�ش�شة 
المارات يف روؤيتها ور�شالتها واأهدافها وهي على اأمت ال�شتعداد لتقدمي 
وم��وؤه���ت يف هذا  للموؤ�ش�شة مبا متتلكه من خ��ربات  الدعم  اأن��واع  كافة 

املجال.

حكومة راأ�ش اخليمة حتدد �ساعات »الدوام الرم�ساين«
•• ر�أ�س �خليمة- �لفجر:

اأعلنت دائرة املوارد الب�شرية يف حكومة راأ�ش اخليمة �شاعات الدوام 
الر�شمي يف دوائر الإمارة وموؤ�ش�شاتها، خ�ل �شهر رم�شان املبارك.

وقال د. حممد عبد اللطيف خليفة، مدير عام الدائرة: اإنها اأ�شدرت 
الف�شيل  ال�شهر  خ���ل  ال���دوام  �شاعات  ت��ك��ون  ب���اأن  يق�شي  تعميما، 
للجهات، التيتعمل بنظام الفرتة ال�شباحية العتيادية، من التا�شعة 
�شباحا اإىل الثانية ظهرا، ومن التا�شعة �شباحا حتى الثالثة ظهرا 
الدوام  ميتد  فيما  ممتدة،  عمل  نظام�شاعات  تطبق  التي  للجهات، 
اإىل  الثامنة �شباحا  »الفرتتن«، من  بنظام  تعمل  التي  يف اجلهات، 
حتى  ظهرا  الواحدة  ال�شباحية،ومن  الفرتة  �شمن  ظهرا  الواحدة 

ال�شاد�شة م�شاء �شمن الفرتة امل�شائية.
»املناوبات«،  ب��ن��ظ��ام  تعمل  ال��ت��ي  اجل��ه��ات،  اأن  اإىل  خليفة  د.  ول��ف��ت 
فيها  العمل  �شاعات  حتدد  خا�شة،  دوام  باأنظمة  العاملة  ونظرياتها 
يف  املخت�شة  ال�شلطة  ت�شدره  ال��ذي  ال��ن��ظ��ام،  »رم�����ش��ان«وف��ق  خ���ل 

اجلهة املعنية، يف �شوء ظروف العمل.
اأنه يجوز منح »�شاعة مرنة« واحدة فقط، قبل  ون�ش التعميم على 
اأو بعد بدء �شاعات الدوام الر�شمي، يف اجلهات احلكومية، التي يبداأ 
دوامها منالتا�شعة �شباحا، فيما يحب األ يقل عدد �شاعات الدوام عن 
ال�شاعات املقررة يف التعميم، ويجب األ تزيد ن�شبة العاملن، الذين 
يف  العاملن  اإج��م��ايل  م��ن   50% ع��ن  امل���رن«،  عليهم«الدوام  يطبق 

اجلهة احلكومية.

م�ست�سفى املفرق ينظم منتدى طب الأع�ساب العام الثاين

والع�شبية والأرق”. 
جراحة  اخ�شائي  خليفة  وليد  د. 
املفرق  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  الأع�������ش���اب 
اأ�شفل  ب�������اآلم  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ذك�����ر 
من   85% اإىل   80 اأن  ال��ظ��ه��ر 
باآلم  ل��شابة  معر�شن  الب�شر 
ل�ح�شائيات  وفقا  الظهر  اأ�شفل 
الظهر   اأ�شفل  اآلم  وتعد  العاملية، 
املر�شية  الثاين ل�إجازات  ال�شبب 
واأعرا�ش  الن��ف��ل��ون��زا  ب��ع��د  ع��امل��ي��ا 
التطورات  “تعد  وي��ق��ول:  ال���ربد، 

عام  اأع�����ش��اب  اإىل طبيب  ال��ذاك��رة 
لتفادي تقدم املر�ش، حيث ل يعد 
طبيعيا  ج����زًء  ال���زه���امي���ر  م��ر���ش 
مر�ش  هو  بل  لل�شيخوخة  مرافق 
يت�شكل مبكرا ب�شورة فقدان ذاكرة 
خفيف ويزداد تدريجيا على مدار 
امل�شاب  ي��ف��ق��د  اأن  اإىل  ال�����ش��ن��وات 
القدرة على ال�شتمرار يف املحادثة 
وي�شيف  ملحيطه”،  وال�شتجابة 
“توا�شل  ����ش���ات���ي����:  ال����دك����ت����ور 
الدرا�شات الطبية البحث عن حل 

وال�شفاء،  الإلتئام  عملية  وت�شريع 
اإىل جانب دقة الإج��راء اجلراحي 
بف�شل ا�شتخدام تقنيات الت�شوير 

املتطورة”.
وذكر د. وليد خليفة اإىل اأن الن�شاء 
اأك����رث ل���إ���ش��اب��ة باآلم  م��ع��ر���ش��ات 
اأ�شفل الظهر لعدة عوامل خمتلفة 
منها التغريات الهرمونية واحلمل 
كثافة  ق��ل��ة  ج��ان��ب  اإىل  وال������ولدة 
الهيكل العظمي والن�شاط البدين 

مقارنة بالرجال.

الرعاية ال�شحية يف طب الأع�شاب 
النتائج  اأح�����دث  ن�����ش��ر  م���ن خ����ل 
التجارب  وا���ش��ت��ع��را���ش  ال��ط��ب��ي��ة 
يف  والفعالة  الناجحة  الع�جية 
خمتلف جمالت طب الأع�شاب”، 
وا�شتعر�ش الدكتور �شاتي� خ�ل 
مر�ش  ت�شخي�ش  اأهمية  املنتدى 
الرعاية  م����راك����ز  يف  ال����زه����امي����ر 
اإىل  ن��وه  حيث  الأول��ي��ة،  ال�شحية 
امل��ر���ش��ى الذين  ����ش���رورة حت��وي��ل 
فقدان  ع�����م����ات  ل���دي���ه���م  ت����ب����داأ 

جراحة  تكنولوجيا  يف  احل��دي��ث��ة 
اآلم  وبالتحديد  الفقري  العمود 
�شاهمت  ت���ط���ورات  ال��ظ��ه��ر  اأ���ش��ف��ل 
اجلراحة  م�����ش��اع��ف��ات  ت��ق��ل��ي��ل  يف 
الع�ج”،  ك��ف��اءة  ورف���ع  امل��ف��ت��وح��ة 
وي�شيف: “يعتمد م�شت�شفى املفرق 
امليكرو�شكوبية  اجل����راح����ة  ع��ل��ى 
للعمود  ال���دق���ي���ق���ة  واجل������راح������ة 
الطريقتن  هذه  وتتميز  الفقري 
ب�����ش��غ��ر ح��ج��م ال��ف��ت��ح اجل���راح���ي 
اجلروح  اإل��ت��ه��اب  ن�شبة  يقلل  مم��ا 

ج���ذري ل��ل��زه��امي��ر، وع��ل��ى الرغم 
احل���ال���ي���ة ل  ال���ع����ج���ات  اأن  م����ن 
ميكنها منع الزهامير من التقدم 
تفاقم  ت��ب��ط��ئ  اأن  مي��ك��ن  اأن��ه��ا  اإل 
جودة  وحت�شن  اخل���رف  اأع��را���ش 
املفرق  م�شت�شفى  وي��ق��دم  احل��ي��اة، 
يعانون  الذين  للمر�شى  ع�جات 
م����ن ف����ق����دان ال������ذاك������رة وم���ر����ش 
ع�جات  ج���ان���ب  اإىل  ال���زه���امي���ر 
املرافقة لهذا  الأخ��رى  ل�أعرا�ش 
والكتئاب  الهلو�شة  منها  امل��ر���ش 

•• �أبوظبي-�لفجر: 

نظم م�شت�شفى املفرق اأحد من�شاآت 
�شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية 
الأع�شاب  طب  منتدى  “�شحة” 
فندق  يف  عقد  ال��ذي  الثاين  العام 

هيلتون كابتل غراند يف اأبوظبي.
ذوي  م��ن  متحدثن  املنتدى  �شم 
الأع�شاب  العاملية يف طب  اخل��ربة 
ال���ع���ام  ق���دم���وا 12 حم��ا���ش��رة يف 
اأه�������م جم�������الت ط����ب الأع�������ش���اب 
النادرة  الأع�����ش��اب  اأم��را���ش  منها 
واملظاهر  وال��زه��امي��ر  وال�شقيقة 
ال���������ش����ري����ري����ة ل����ن����وب����ات ال�������ش���رع 
والتفريق  ال��ل��وي��ح��ي  وال��ت�����ش��ل��ب 
والتوتر  ال��ن�����ش��ف��ي  ال�����ش��داع  ب���ن 
وال���������ش����داع ال���ع���ن���ق���ودي واأح������دث 
الن�شفي  ال�����ش��داع  اإدارة  و���ش��ائ��ل 
وغريه من ق�شايا طب الأع�شاب، 
ا���ش��ت��ح��ق امل���ن���ت���دى  7 ���ش��اع��ة من 
املعتمدة  امل�شتمر  الطبي  التعليم 
ا�شتهدف  ال�������ش���ح���ة.  دائ�������رة  م����ن 
املنتدى اأطباء الطب العام واأطباء 
الرعاية الأولية واأطباء الطواريء 
باآخر  الإقامة، لإط�عهم  واأطباء 
الأع�����ش��اب يف كل  م�شتجدات ط��ب 
اأهم  وع���ج  بت�شخي�ش  يتعلق  م��ا 

اأمرا�ش الأع�شاب الأكرث �شيوعا.
�شاتي�،  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور  واأف������اد 
ا����ش���ت�������ش���اري ط����ب الأع���������ش����اب يف 
م�شت�شفى املفرق ورئي�ش املنتدى: 
جودة  لتعزيز  امل��ن��ت��دى  “يهدف 

الدكتور  ا���ش��ت��ع��ر���ش  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
����ش���دي���ر ك����وم����ار، اخ�������ش���ائ���ي طب 
املفرق،  م�شت�شفى  يف  الأع�������ش���اب 
الدقيق  الت�شخي�ش  اأه��م��ي��ة  اإىل 
ل�أعرا�ش التي قد تكون م�شرتكة 
مع العديد من الأمرا�ش املختلفة 
والتي تعد  والدوخة،  الدوار  منها 
الدماغية  لل�شكتة  ع��ر���ش��ا  اأي�����ش��ا 
ك���م���ا ه����ي ل��ل��ع��دي��د م����ن احل�����الت 
“ما  فيقول:  الأخ����رى،   املر�شية 
اأ�شباب  %5 من  اإىل  يقارب 3% 
نتيجة  ت���ك���ون  وال�������دوار  ال���دوخ���ة 
وتتمثل  ال���دم���اغ���ي���ة،  ل��ل�����ش��ك��ت��ات 
الفعال  ال�شريري  التقييم  اأهمية 
يف التمييز بن حالت ا�شطرابات 
الأذن الداخلية وال�شكتة الدماغية 
ف��وري��ا قبل  ع���ج��ا  تتطلب  ال��ت��ي 
امل���ري�������ش يف حالة  ح���ال���ة  ت��ف��اق��م 
وعادة  خ��اط��يء.  ب�شكل  ت�شخي�شه 
اخلاطئ  الت�شخي�ش  هذا  ينتج  ما 
نظرا ل�شيوع الأ�شباب الأخرى عن 
عن  ي��زي��د  مب��ا  الدماغية  ال�شكتة 
الطوارئ  م��راج��ع��ي  م��ن   95%
وال����دوار  ال��دوخ��ة  ي�شكون  ال��ذي��ن 
ال���رئ���ي�������ش له  ال�������ش���ب���ب  ي����ك����ون  ل 
ال�شكتة الدماغية”، واأكد الدكتور 
ك��وم��ار ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ع���دم جتاهل 
املمار�شات ال�شريرية الكاملة لهذه 
الأع����را�����ش وع����دم الع��ت��م��اد على 
تكون  ل  قد  التي  الت�شوير  نتائج 
ال�شكتات  ك�شف  يف  اأح��ي��ان��ا  فعالة 

الدماغية.

الن�ساء معر�سات اأكرث لالإ�سابة باآالم اأ�سفل الظهر
الزهامير يت�سكل مبكرا ب�سورة فقدان ذاكرة خفيف ويزداد تدريجيا على مدار ال�سنوات

فن اأبوظبي يختتم الن�سخة الثالثة من �سل�سلة ور�ش عمل مبادرة الفن والتكنولوجيا
•• �أبوظبي-�لفجر: 

وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  اختتمت 
- اأب���وظ���ب���ي ال��ن�����ش��خ��ة ال��ث��ال��ث��ة من 
الفن  م���ب���ادرة  ع��م��ل  ور�����ش  �شل�شلة 
اإطار  �شمن  وذلك  والتكنولوجيا”، 
برنامج املبادرات والفعاليات الفنّية 
للن�شخة احلادية ع�شرة ملعر�ش “فن 
مدار  على  تنظم  وال��ت��ي  اأبوظبي” 
مبجموعة  املجتمع  لتعريف  ال��ع��ام 
املمار�شات  اأح�������دث  م����ن  م��ت��ن��وع��ة 

واملفاهيم الفنّية املبتكرة.
تعاون الط�ب هذا العام مع الفنان 
را�شد ال�شع�شعي، الذي تركز اأعماله 
الفنّية املُعا�شرة يف املقام الأول على 
الوجود  م���ن  ال��غ��ر���ش  ا���ش��ت��ك�����ش��اف 
واأدوار املجتمع.  الإن�شاين ووظائف 
من  ال��ث��ال��ث��ة  الن�شخة  ع��ق��دت  وق���د 
التكنولوجيا”   + “الفن  ور�ش عمل 
بال�شوء‘؛  ’النحت  ع���ن���وان  حت���ت 
را�شد  والفنان  الط�ب  عمل  حيث 
فني  جم�شم  اإن�شاء  على  ال�شع�شعي 
ال�شوء  با�شتخدام  باحلياة  ناب�ش 
تعلم  ك���م���ا  م���ت���ن���وع���ة.  وو�����ش����ائ����ط 
الط�ب كيفية حتويل اأ�شياء نراها 
يف حياتنا اليومية اإىل عنا�شر فنية 

مهمة.
“فن  م��دي��رة  ن�شيبة،  دي���ال  وق��ال��ت 
مبادرة  اإط�����ق  “منذ  اأبوظبي”: 
“الفن + تكنولوجيا” عام 2017،  
ا�شتمرت �شراكتنا مع جامعة خليفة 
ب��ال��ت��ن��ام��ي ع���ام���اً ب��ع��د ع�����ام، حيث 
الأ�شا�شية  ال��رك��ائ��ز  اإح����دى  �شّكلت 

خمتلف  م���ع  ال��ت��وا���ش��ل  يف  ملهمتنا 
�شرائح املجتمع. ومتّثل هذه املبادرة 
فر�شة رائعة لك� الطرفن، حيث 
اجلامعة  ط�����ب  م���ن  ال��ع��دي��د  اأن 
م��ه��ت��م��ون ب��ال��ف��ن��ون، ول��ك��ن مل تتح 
ملمرا�شتها  بال�شرورة  الفر�شة  لهم 
اأثبتت  ك���م���ا  ف���ي���ه���ا،  وال��ت��خ�����ش�����ش 
قيمة  ذات  اأنها  ا  اأي�شً ال�شل�شة  ه��ذه 
العاملين  للفنانن  مميزة  تعليمية 
مقدمي الور�ش. تاأتي اأهمية املبادرة 
التكنولوجيا  ب���ن  ال���ت���داخ���ل  م���ن 
والفنون والتي تعد جزءاً ل يتجزاأ 
م���ن ب��رن��ام��ج امل��ع��ر���ش امل��م��ت��د على 
يف  ن�شهم  اأن  وي�شعدنا  ال��ع��ام،  م��دار 
اإجناح ن�شخة اأخرى لهذه ال�شل�شلة 

التعليمية الفنية النافعة.”
طالباً   20 العمل  ور����ش  يف  ���ش��ارك 
تعاونوا  حيث  خليفة،  جامعة  م��ن 
م��ع ال��ف��ن��ان امل��رم��وق ال���ذي زودهم 
لإنتاج  وال��ت��وج��ي��ه��ات  ب���الإر����ش���ادات 
اجلامعة.  ح����رم  يف  ف��ن��ي��ة  اأع����م����ال 

عام 2014. 
ويف معر�ش حديثه عن امل�شاركة يف 
ور�ش العمل، قال را�شد ال�شع�شعي: 
مل�شاركتي  غ��ام��رة  ب�شعادة  “اأ�شعر 
ور���ش عمل  الثالثة من  الن�شخة  يف 
والتي  التكنولوجيا‘،   + ’الفن 
اأتاحت يل التعاون مع جمموعة من 
اأملع العقول ال�شابة. فقد متكنا من 
وممار�شات  ال��ف��ن  جم���الت  خ��و���ش 
�شننجح  اأننا  واأن��ا واثق من  احلياة؛ 
م�شتويات  نحو  بالفن  الرت��ق��اء  يف 
بالتفا�شيل  وح����اف����ل����ة  م����ذه����ل����ة 

واملفاهيم اجلديدة”.
تطوير  “اإن  ال�شع�شعي:  واأ����ش���اف 
وع�شرنة الفن عرب ت�شخري العلوم 
ت��ر���ش��ي��خ دوره  ي�����ش��ه��م يف  امل��ت��ق��ّدم��ة 
اإن�شاين  اإ���ش��ف��اء ط��اب��ع  ال��ري��ادي يف 

ت��ه��دف ال��ور���ش اإىل ردم ال��ه��ّوة بن 
ال��ف��ن وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، خ��ا���ش��ة واأن 
يتخ�ش�شون  امل�����ش��ارك��ن  ال���ط����ب 
علوم  م���ث���ل  م��ت��ن��وع��ة  جم������الت  يف 
والهند�شة  وال�����ط�����ريان  ال���ف�������ش���اء 
هذه  ت��ق��ّدم  كما  احل��ي��وي��ة.  الطبية 
للط�ب  ف��ر���ش��ة مم���ّي���زة  ال����ور�����ش 
الذين مل  وخا�شة  بالفن،  املهتمن 
ب��ت��ع��ّم��ق، حيث  درا���ش��ت��ه  ل��ه��م  يت�شنَّ 
الإنتاجات  خم��ت��ل��ف  ي�����ش��ت��ك�����ش��ف��ون 
اإطار  الفنّية، وذل��ك يف  والإب��داع��ات 
ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر ال����ذي ي��ج��م��ع بن 
“فن  ج���ام���ع���ة خ��ل��ي��ف��ة وم���ع���ر����ش 

اأبوظبي” منذ عام 2017.
يف  امل��ول��ود  ال�شع�شعي،  را�شد  ح�شل 
العربية  ب��امل��م��ل��ك��ة  ال��ب��اح��ة  م��دي��ن��ة 
املاج�شتري  �شهادة  على  ال�شعودية، 

قال  اأبوظبي‘،  ’فن  م��ع��ر���ش  م���ع 
يف  م�شاركتي  ك��ان��ت   “ منغبو:  فنغ 
التكنولوجيا‘   + ’الفن  عمل  ور���ش 
جتربة   )2018/2017 )ل���ع���ام 
جداً  ا�شتمتعت  فقد  للغاية؛  رائعة 
املو�شيقية  م�شاريعي  با�شتعرا�ش 
الإ�شارة  ر���ش��م  اأج���ه���زة  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
الكاريوكي‘  ’ُحجرة  وم�������ش���اري���ع 
اأم�����������ام جم����م����وع����ة م������ن ال����ط�����ب 
امل��وه��وب��ن يف اأب��وظ��ب��ي. واأن���ا �شعيد 
امل�شتقبل  علماء  م��ع  لتعاوين  ج��داً 
والذين  ال��ف��ن،  مب��ج��الت  املهتمن 
ور�شة  خ���ل  الكثري  منهم  تعلمت 
العلم  بن  الع�قة  وت�شري  العمل. 
متوازية  خ��ط��وط  �شمن  وال��ف��ن��ون 
تتيح ا�شتك�شاف م�شتقبلنا والرتقاء 
يوا�شل  اأن  واأمت�����ن�����ى  ب���ف���ر����ش���ه، 

ع��ل��ى ع��امل��ن��ا املُ��ع��ا���ش��ر. وق���د عملنا 
التجريب  على  العمل  ور���ش  خ���ل 
يف جم����الت خم��ت��ل��ف��ة ك��ل��ي��اً؛ حيث 
وتركيب  وتفكيك  با�شتك�شاف  قمنا 
بالعتماد  خمتلفة،  م��واد  واخ��ت��ب��ار 
على التف�شري والتحليل. لقد كانت 
جتربة مثرية ومميزة اأثناء تركيزنا 

على كافة التفا�شيل”.
الذين  ال���ف���ن���ان���ن  ق���ائ���م���ة  ���ش��م��ل��ت 
لور�ش  ال�شابقة  الن�شخ  يف  ���ش��ارك��وا 
على  التكنولوجيا‘   + ’الفن  ع��م��ل 
امل���ع���ا����ش���ر فنغ  ال���ف���ن���ان ال�����ش��ي��ن��ي 
منغبو، وجمدي م�شطفى، و�شركة 
وك���ارل  اإنرتنا�شونال‘،  ’راندوم 
نومينون(،  )����ش���رك���ة  ���ش��م��ي��ت  دي 
اإدري�ش.  اآلء  الإم��ارات��ّي��ة  والفنانة 
جتربته  على  التعليق  معر�ش  ويف 

يف الفنون الب�شرية، وهو ُيعترب من 
ال�شخ�شيات البارزة على �شاحة الفن 
املُعا�شر باململكة. و�شاهم ال�شع�شعي، 
ومدّر�شاً  مفاهيمياً  فناناً  باعتباره 
اإيجابي  ب�شكٍل  التاأثري  يف  للفنون، 
على جيٍل جديد من املواهب الفنية 
مهماً  دوراً  ل��ع��ب  ك��م��ا  ال�����ش��ع��ودي��ة، 
امل��م��ار���ش��ات الفنية  يف رع��اي��ة ودع���م 
يف  موؤ�ش�شاً  ع�شواً  باعتباره  املحلية 
اجلمعية العربية ال�شعودية للثقافة 
ت��ع��ل��ي��م الفن.  وال���ف���ن���ون، وج��م��ع��ي��ة 
ال�شع�شعي  ق���ام   ،2009 ع���ام  ويف 
للفنون  ت�����ش��ام��ي  م��رك��ز  ب��ت��اأ���ش��ي�����ش 
من�شة  ي�����ش��ّك��ل  ال������ذي  ال��ب�����ش��ري��ة 
الفن  ل���دع���م  وم���ب���ت���ك���رة  م�����ش��ت��ق��ل��ة 
املتطور واملُعا�شر يف اململكة العربية 
املركز حتى  اإدارة  ال�شعودية، وتوىّل 

امل�شروع  ه����ذا  دع����م  اأبوظبي‘  ف���ن 
الرائع”.

اإدري���������ش:  اآلء  ق���ال���ت  وب������دوره������ا، 
 + ’الفن  عمل  ور���ش  �شّكلت  “لقد 
التكنولوجيا‘ فر�شة رائعة لتمكن 
من  بالعلوم  املتخ�ش�شن  الط�ب 
الفن والثقافة.  ا�شتك�شاف جمالت 
ي����ق����درون  ال����ط�����ب  اأن  واأع����ت����ق����د 
التقاطعات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ّرف  اأه��م��ي��ة 
والتكنولوجيا  العلوم  جم��الت  بن 
والفن وكيفية ت�شخري هذه املعرفة 
يف ق��ط��اع ال��ف��ن. ك��م��ا مت��ّت��ع معظم 
اأهمية  ح��ول  وا���ش��ع  بفهٍم  ال��ط���ب 
�شعيدة  كنت  لذا  الفن،  وم�شاهمات 
التي  الإيجابية  بال�شتجابة  للغاية 
اأبداها الط�ب جتاه هذه التجربة 

التعليمية الغامرة”.

�سرطة اأبوظبي تقرر منع دخول ال�ساحنات ب�ساعات الذروة يف رم�ساناقت�سادية راأ�ش اخليمة تقدم »100« وجبة للعمال يف يومهم العاملي 
•• ر�أ�س �خليمة-�لفجر:

اح��ت��ف��ت اق��ت�����ش��ادي��ة راأ�����ش اخل��ي��م��ة ب��ال��ي��وم العاملي 
الأول من مايو من كل عام  ي�شادف  ال��ذي  للعمال 
ب�����ش��ع��ار »���ش��ع��ادت��ه��م م��ن ���ش��ع��ادت��ن��ا«، وذل����ك تقديرا 
جلهود العمال العاملن يف الطرقات ومباين البناء 
الدائرة،  يف  ال��ع��ام��ل��ن  وم�شتخدمن  الإم������ارة،  يف 
وحتقيقاً ملبداأ الدعم املعنوي لهذه الفئة، لتحفيزهم 
ق�شم  نفذ  حيث  ل��ل��دول��ة،  العطاء  يف  ال���ش��ت��م��رار  يف 
املوارد الب�شرية بالتعاون مع متطوعن من موظفي 
ال��دائ��رة ه��ذه امل���ب���ادرة، وق��د �شملت امل��ب��ادرة 100 
الإم��ارة، بتقدمي وجبات  عامل من خمتلف مواقع 
مقر  يف  م�شتخدما  و20  ل��ه��م،  ب���اردة  وم�����ش��روب��ات 
الدائرة.  واأ�شارت ح�شة الغي�ش - مديرة الق�شم - 
العمال  امتنان لفئة  املبادرة هو نوع من  باأن تنفيذ 
وجزء من رد اجلميل لهم على جهودهم وتفانيهم، 

لدولة  والتقدم  التنمية  دع��م  يف  ل��دوره��م  وتثمينا 
والعوائل  املوؤ�ش�شات  كافة  الغي�ش  ودع��ت  الإم���ارات، 

م�شتمرة،  الن�شانية  املبادرة  هذه  بجعل  املجتمع  يف 
وغر�ش هذه القيمة يف نفو�ش الأطفال.   

•• �بوظبي-و�م:

قررت �شرطة اأبوظبي اإيقاف حركة �شري املركبات 
“اأكرث  العمال  نقل  وبا�شات  وال�شاحنات  الثقيلة 
من 50 راكبا” من ال�شري على الطرق باأبوظبي 
خ�ل �شهر رم�شان الكرمي ،يف الفرتة ال�شباحية 
من ال�شاعة 8 �شباحا حتى ال�شاعة 10 �شباحا، 
وحتى  م�شاء   2 ال�شاعة  م��ن  امل�شائية  وب��ال��ف��رتة 
4 م�شاء، وبالن�شبة لبا�شات نقل العمال  ال�شاعة 
�شباحا   8 ال�شاعة  من  راكبا”   50 من  “اأكرث 

واىل ال�شاعة10 �شباحا .
وي������اأت������ي ال������ق������رار ب����ال����ت����ع����اون م������ع ال�������ش���رك���اء 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ن يف اإط����ار اجل��ه��ود ال��ه��ادف��ة اإىل 
توفري ان�شيابية �شري احلركة املرورية واحلد من 
احلوادث التي ميكن ان ت�شببها املركبات الثقيلة 

وال�شاحنات خ�ل ال�شهر الف�شيل.

الثقيلة  امل���رك���ب���ات  ���ش��ائ��ق��ي  ال�������ش���رط���ة  وح���ث���ت 
خ�ل  التحرك  ب��ع��دم  الل��ت��زام  اإىل  وال�شاحنات 
ال���ف���رتة ال��ت��ي مت حت��دي��ده��ا يف اإط�����ار الأول���وي���ة 

الطرق  جلعل  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  ال�شرتاتيجية 
املرورية  ال�ش�مة  وت��وف��ري  و�ش�مة  اأم��ن��اً  اأك���رث 

خ�ل ال�شهر الكرمي.
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة دبي و توتال توقعان اتفاقية تعاون 

•• دبي -و�م:

وقعت القيادة العامة ل�شرطة دبي اتفاقية تعاون م�شرتك مع �شركة 
الثقافة املرورية ودعم  اإىل ن�شر  الهادفة  توتال ل��شتك�شاف والإنتاج 
الإدارة  تنظمها  التي  وامل��ب��ادرات  التوعوية  املرورية  احلم�ت  ورعاية 
العامة للمرور والت�شويق والرتويج للربامج التي �شيتم تنفيذها على 

م�شتوى دولة الإمارات.
وقع التفاقية اللواء حممد �شيف الزفن م�شاعد القائد العام ل�شوؤون 
توتال يف  �شركة  رئي�ش وممثل  ن�شيبه  و حامت  دبي  ب�شرطة  العمليات 
دولة الإمارات وبح�شور ال�شيدة مانويل لوبوتر نائب الرئي�ش الأول 

ل�شوؤون امل�شوؤولية املجتمعية يف توتال وعدد من ال�شباط والأفراد من 
ك� اجلانبن.

�شركة  بالتعاون مع  للمرور  العامة  الإدارة  التفاقية تعمل  ومبوجب 
املعرفة بن  ورفع م�شتوى  املرورية  والثقافة  الوعي  ن�شر  توتال على 
خمتلف �شرائح املجتمع من خ�ل تنفيذ احلم�ت املرورية التوعوية 

واملبادرات املجتمعية على مدار العام.
وتت�شمن اتفاقية ال�شراكة اإط�ق خطة متكاملة و�شل�شلة من املبادرات 
والربامج التوعوية من خ�ل تن�شيق الإدارة العامة للمرور مع جميع 
و�شائل الإع�م املرئية وال�شمعية وال�شحف املحلية لتغطية احلم�ت 
�شركة  �شتعمل  امل��ق��اب��ل  يف  املجتمعية  وامل���ب���ادرات  ال��ت��وع��وي��ة  امل��روري��ة 

التوعوية  امل��رورية  احل�������م�ت  رع�����اية  خ������دمات  تق����دمي  على  توتال 
املرورية  والتوعية  احلم�ت  اإدارة  تنفذها  التي  املجتمعية  واملبادرات 
واملبادرات  للحم�ت  وال��رتوي��ج  والت�شويق  للمرور  العامة  الإدارة  يف 

املجتمعية.
واأو�شح اللواء الزفن خ�ل مرا�شم توقيع اتفاقية التعاون اأن توتال 
ل��شتك�شاف والإنتاج �شت�شاهم ب�شكل كبري يف زيادة قدرة �شرطة دبي 
وال�ش�مة على  امل��روري��ة  م��ن احل���وادث  اأه��داف��ه��ا باحلد  على حتقيق 
التي  والتوعوية  املرورية  تكثيف احلم�ت  �شرورة  اإىل  داعيا  الطرق 
امل��روري لدى ال�شائقن ما ي�شاهم يف  من �شاأنها رفع م�شتوى الوعي 

حتقيق ال�ش�مة على الطرقات واحلد من احلوادث املرورية.

اإط���ار م��ب��ادرات امل�شوؤولية  ان��ه يف  ل��وب��وت��ر  م��ن جهتها ق��ال��ت م��ان��وي��ل 
املجتمعية ل�شركة توتال يف دولة الإمارات تعمل املوؤ�ش�شة مع �شركائها 
املرورية  ال�ش�مة  ثقافة  تعزيز  اأج��ل  من  الدولة  يف  ال�شرتاتيجين 
ونتوجه بال�شكر ل�شرطة دبي على دعم مبادراتنا يف تر�شيخ ال�ش�مة 

املرورية على الطرق لأنها عن�شر اأ�شا�شي يف ثقافة املوؤ�ش�شة.
باملبادرات  من جانبه قال حامت ن�شيبة نحن يف توتال نعتز بالتزامنا 
املجتمعية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ونفخر مبوا�شلة التعاون 
مع �شرطة دبي كما نوؤمن اإميانا را�شخا باأهمية توفري الو�شائل التي 
املرورية يف  ال�ش�مة  املحلي يف تعزيز ون�شر ثقافة  املجتمع  يحتاجها 

الدولة.

حاكم ال�سارقة يلتقي عمدة مدينة تورينو الإيطالية

حاكم ال�سارقة يزور املتحف الوطني لل�سينما يف تورينو باإيطاليا

•• تورينو- �يطاليا -و�م: 

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
بلدية  مقر  يف  اخلمي�ش  الأول  اأم�ش  م�شاء  ال�شارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�ش 
تورينو الإيطالية ال�شيدة كيارا اأبيندينو عمدة مدينة تورينو، وذلك �شمن 
بالتزامن مع حلول  التي تنطلق يف تورينو  الثقافية  ال�شارقة  اأيام  فعاليات 

ال�شارقة �شيف �شرف معر�ش تورينو الدويل للكتاب.
الهتمام  ذات  املو�شوعات  من  ع��دداً  تورينو  مع عمدة مدينة  �شموه  وبحث 
امل�شرتك بن الطرفن، كما تناول الجتماع مناق�شة �شبل التن�شيق والتعاون 
التبادل  حتقيق  يف  ي�شهم  مبا  تورينو  ومدينة  ال�شارقة  اإم���ارة  بن  الثقايف 

احل�شاري املتميز.
واأثنى �شموه على ما ت�شمه مدينة تورينو اليطالية من موروثات ثقافية 

وتاريخية تنعك�ش من خ�ل الكثري من املتاحف واملعار�ش الثقافية بالإ�شافة 
اإىل الفنون املعمارية املتميزة يف املباين والق�شور التاريخية.

عن  معربًة  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  ب�شاحب  تورينو  مدينة  عمدة  ورح��ب��ت 
ال�شارقة  بن  امل�شرتك  الثقايف  الهتمام  تعك�ش  التي  ال��زي��ارة  بهذه  فخرها 
نقل  على  والعمل  الثقافية  املبادرات  دعم  يف  �شموه  ب��دور  وم�شيدًة  وتورينو 

مفهوم التبادل احل�شاري ال�شحيح بن ال�شرق والغرب.
و�شائل  القا�شمي  بن حممد  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وخ�ش 
الإع�م الإيطالية بكلمة قال فيها “ ي�شعدنا اأن نكون معكم يف هذا امل�شاء، 
يف قلب مدينة تورينو التاريخية. مع خال�ش تقديرنا ل�شعادة عمدة مدينة 
تورينو ولكل من �شاهم يف اإقامة هذا احلدث. نحن يف اإمارة ال�شارقة نوؤمن 
كما توؤمنون يف اإيطاليا ب�شكل عام، ويف تورينو ب�شكل خا�ش، اإمياًنا را�شًخا باأن 
بناء ج�شور الفنون والثقافة بجميع اأنواعها عن�شر اأ�شا�شي لتنمية ع�قات 

�شلمية ومتناغمة بن �شعوب العامل”.
يف  �شرف،  �شيف  ال�شارقة  تكون  اأن  للغاية،  �شعداء  “ نحن  �شموه  وا���ش��اف 
الفر�شة  و�شننتهز هذه  العام،  املرموق هذا  للكتاب  ال��دويل  تورينو  معر�ش 
والإجن���ازات  املفعم،  الثقايف  التطور  الكتاب  معر�ش  ل��زوار  لنقدم  الرائعة 
احلديثة يف الأدب والفنون، والن�شر، لي�ش فقط يف بلدنا ولكن اأي�شا يف اأجزاء 
اأي�شاً  العام  ياأتي ليعك�ش احتفالنا هذا  العربية، وهذا  املنطقة  خمتلفة من 
�شكراً  اليون�شكو.  2019 من  لعام  للكتاب  عاملية  عا�شمة  ال�شارقة  باختيار 
هذه  منكم  جن��د  اأن  الغريب  م��ن  ولي�ش  �شيافتكم  ح�شن  على  لكم  ج��زي��ً� 

احلفاوة التي تعك�ش عمق الع�قة التي تربط البلدين “.
من جانبها اأهدت عمدة تورينو �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة هدية تذكارية 
النادرة ملدينة تورينو  التاريخية  املنا�شبة ت�شمنت العديد من ال�شور  بهذه 
بزيارة مدينة  تف�شله  ل�شموه على  تقديراً  ق��رون خمتلفة  ر�شمت يف  والتي 

تورينو ورعاية انط�ق اأيام ال�شارقة الثقافية فيها.
وكان �شموه قد و�شل اإىل مقر بلدية مدينة تورينو اليطالية حيث ا�شتقبل 
فرقة  قدمتها  التي  الماراتية  العيالة  لفن  وفقرات  �شعبية  فنية  بعرو�ش 
�شعادة عمر عبيد حممد احل�شان  اللقاء كل من  الوطنية. ح�شر  ال�شارقة 
بن  عبداهلل  و�شعادة  الإيطالية  اجلمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري  ال�شام�شي 
العامري  ركا�ش  بن  اأحمد  و�شعادة  الثقافة،  دائ��رة  رئي�ش  العوي�ش  حممد 
رئي�ش هيئة ال�شارقة للكتاب، و�شعادة الدكتور عبدالعزيز امل�شلم رئي�ش معهد 
ال�شارقة للرتاث، و�شعادة علي املري رئي�ش دارة الدكتور �شلطان القا�شمي، 
و�شعادة عبداهلل ح�شن ال�شام�شي قن�شل عام الدولة يف مي�ن، و�شعادة حممد 
ح�شن خلف مدير عام هيئة ال�شارقة ل�إذاعة والتلفزيون، والدكتور عمرو 
عبداحلميد مدير اأكادميية ال�شارقة للبحوث وعدد من م�شوؤويل املوؤ�ش�شات 

احلكومية يف مدينة تورينو. 

•• تورينو- �يطاليا -و�م:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ش 
الأعلى حاكم ال�شارقة، م�شاء اأم�ش الأول اخلمي�ش املتحف الوطني لل�شينما 

وذلك يف مبنى مويل انتونيليانا التاريخي مبدينة تورينو الإيطالية.
اأروق��ة املتحف ال��ذي يحتوي على عدة طوابق ت�شم عدداً  وجت��ول �شموه يف 
اإيطاليا،  يف  ال�شينما  ان��ط���ق  ل��ب��داي��ات  وال�����ش��ور  وال��ل��وح��ات  ال�شا�شات  م��ن 

بالإ�شافة اإىل عر�ش عدد من الأف�م التي وثقت هذه البدايات والتقنيات 
امل�شتخدمة.

واطلع �شموه على اأق�شام املتحف الذي ي�شرد تاريخ ال�شينما يف ايطاليا من 
من  التقنية  الأج��ه��زة  تطور  مع  بالتدرج  التاريخي  التطور  م�شرية  خ���ل 

معدات الت�شوير واملونتاج ال�شينمائي.
يف  ال�شينمائية  احلركة  تطور  يف  �شاهمت  التي  اجلهود  على  �شموه  وتعرف 
ايطاليا واأوائل الأعمال ال�شينمائية واملوؤلفات التي اأنتجتها احلركة الفنية 

يف ايطاليا.
واأكد �شموه على دور ال�شينما يف الرتقاء بالذائقة الفنية لدى اأفراد املجتمع 
التاريخ  وحفظ  والبلدان  ال�شعوب  وح�شارات  ثقافات  توثيق  على  وقدرتها 

وتو�شيع مدارك ومعارف املتلقن.
وعرج �شموه اإىل امل�شعد البانورامي يف املتحف والذي يتيح للزائرين الط�ع 

على مدينة تورينو من منظر علوي ب�شكل بانورامي.
رافق �شموه خ�ل الزيارة كل من �شعادة عمر عبيد حممد احل�شان ال�شام�شي 

�شفري الدولة لدى اجلمهورية الإيطالية و�شعادة عبداهلل بن حممد العوي�ش 
رئي�ش دائرة الثقافة، و�شعادة اأحمد بن ركا�ش العامري رئي�ش هيئة ال�شارقة 
للرتاث،  ال�شارقة  معهد  رئي�ش  امل�شلم  عبدالعزيز  الدكتور  و�شعادة  للكتاب، 
عبداهلل  و�شعادة  القا�شمي،  �شلطان  الدكتور  دارة  رئي�ش  امل��ري  علي  و�شعادة 
و�شعادة حممد ح�شن خلف  الدولة يف مي�ن،  عام  قن�شل  ال�شام�شي  ح�شن 
مدير عام هيئة ال�شارقة ل�إذاعة والتلفزيون، والدكتور عمرو عبداحلميد 

مدير اأكادميية ال�شارقة للبحوث. 

تنظيم مبادرات تهدف اإىل تعزيز ال�سداقة االإيجابية واحلث على جتّنب رفقاء ال�سوء

وزارة تنمية املجتمع تعزز ال�سلوكيات الجتماعية الإيجابية لدى طالبات املدار�ش
•• دبي – �لفجر:

قامت وزارة تنمية املجتمع بتنظيم 
ع�����دد م����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات والأف�����ك�����ار 
ال���ت���وع���وي���ة حت���ت ع���ن���وان »ك���ون���وا 
برنامج  ���ش��م��ن  وذل������ك  ب�����اأم�����ان«، 
تنظّمه  ال���ذي  ���ش��اح��ب«  »ال�شاحب 
الأطفال  ت��وج��ي��ه  ب��ه��دف  ال������وزارة 
واملراهقن وال�شباب نحو ال�شداقة 
ال�شوء،  اأ���ش��دق��اء  وجت��ّن��ب  ال�شوية 
ال����واق����ع  اأو  امل���ج���ت���م���ع   يف  �����ش����واء 

فعاليات  وك��ان��ت   . الأط���ف���ال  ع��ل��ى 
بعر�ش  ب��������داأت  ب�����اأم�����ان«  »ك�����ون�����وا 
اختيار  ح��ول  الأف��ك��ار  م��ن  �شل�شلة 
ال�شديق، والتي ت�شمنت التعريف 
ب�����ش��ف��ات ال�����ش��دي��ق اجل���ي���د وغري 
الأ�شدقاء،  تكوين  وكيفية  اجليد، 
وال�شفات امل�شرتكة، والتفريق بن 
وال�شداقة  الإي��ج��اب��ي��ة  ال�����ش��داق��ة 
الفعاليات  رك����زت  ك��م��ا  ال�����ش��ل��ب��ي��ة. 
والتوا�شل  الت�����ش��ال  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ت���ك���وي���ن ع����ق���ات  ال�������ش���ح���ي���ح يف 

ال�شداقة  نحو  خياراتهم  وتوجيه 
الإيجابية حتقيقاً ل�أمان النف�شي 

وال�شخ�شي واملجتمعي.
واأك����دت اإمي����ان ح���ارب م��دي��ر اإدارة 
احلماية الجتماعية بوزارة تنمية 
برنامج  م���ن  ال���ه���دف  اأن  امل��ج��ت��م��ع 
مفهوم  تعزيز  �شاحب«  »ال�شاحب 
ال�شداقة الإيجابية لدى الأطفال 
ال���واق���ع���ن حت����ت ����ش���ن احل����داث����ة، 
رفيق  مبخاطر  الأط��ف��ال  وت��وع��ي��ة 
ال�شالح،  الرفيق  ومكا�شب  ال�شوء 

الوقوع يف امل�شاكل،مع التاأكيد على 
والوعي   ، للغرباء  النتباه  اأهمية 
يف  العقل  وا�شتخدام  واحل��ذر  التام 
حال التعر�ش لأي نوع من الأذى، 
والإحاطة مبجموعة من الر�شائل 
املبهمة التي تر�شل لنا عمداً والتي 
وا�شحة  غ���ري  اأه�����داف�����اً  ت��ت�����ش��م��ن 

بق�شد الت�شليل وت�شتيت الأفكار.
بالتعاون  الربنامج  تنفيذ  مت  وقد 
التابعة  اخل��ا���ش��ة  امل��ه��ام  اإدارة  م��ع 
ومفو�شية   ، ال�������ش���ارق���ة  ل�����ش��رط��ة 

الف����رتا�����ش����ي، وذل������ك م����ن خ�ل 
ال�شديق  اختيار  باأهمية  التعريف 
املبادئ  و����ش���اح���ب  اخُل���ل���ق  ح�����ش��ن 
الر�شينة الذي يعن �شديقه على 

اتباع ال�شلوكات الإيجابية. 
ون��ظ��م��ت ال��������وزارة جم��م��وع��ة من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ا���ش��ت��ه��دف��ت 26 
ط���ال���ب���ة م����ن امل����ر�����ش����دات ت�����رتاوح 
عاماً،  و16   14 ب���ن  اأع���م���اره���ن 
والتي تنوعت مو�شوعاتها وتكاملت 
اأفكارها للتاأثري يف قناعات الأجيال 

تقدمي  واأولوية  ال�شوية،  ال�شداقة 
الدعم ل�أ�شدقاء ، ودور الإ�شاعات 

يف توترالع�قات. 
تعريف  اإىل  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وت��ط��رق��ت 
وا�������ش������ح ل����ل����غ����رب����اء واأث�������ره�������م يف 
التي  ت��ف��ك��رين��ا، وال����ط����رق  ت��غ��ي��ري 
بالفرد،  الإي��ق��اع  يف  ي�شتخدمونها 
وطرق احلذر والوقاية. ومت متثيل 
الربنامج  ت��ن��ف��ي��ذ  خ�����ل  الأدوار 
الغريب  دور  على  ال�شوء  وت�شليط 
واإمكانية  امل�����ش��ار  ع��ل��ى  ال��ت��اأث��ري  يف 

اأن حتيط  ال��ت��ي ميكن  وب��امل��خ��اط��ر 
الوعي  زي������ادة  ج���ان���ب  اإىل   ، ب��ه��م 
الوقاية  واأ���ش��ال��ي��ب  ب��ط��رق  ل��دي��ه��م 
من الأفكار الهدامة وامل�شللة التي 
حارب  اأك��دت  كما  العامل.  ي�شهدها 
على دور الربامج املوجهة يف اإثراء 
جتّنبهم  التي  باملعلومات  الأطفال 
ال�شري يف طرق ميكن اأن توؤدي بهم 
اإىل اإيذاء اأنف�شهم وجمتمعهم، مع 
ت�شليط ال�شوء اإع�مياً على الأثر 
واملبا�شر  ال�����ش��وء  ل��رف��ق��اء  ال�شلبي 

ا�شتمل  ال�شارقة،  والذي  مر�شدات 
والولء  ال��وط��ن  ح��ب  مفهوم  على 
النتماء  وع���ن���ا����ش���ر  والن����ت����م����اء، 
حماية  يف  الأ����ش���رة  ودور  ل��ل��وط��ن، 
الوقاية  وو�شائل  الأب��ن��اء،  وتوعية 

واحلماية من الأفكار املتطرفة.
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة ال�سرقة تد�سن اأول جهاز ل�سبط �سجيج املركبات

•• �ل�صارقة -و�م:

من  ال�شادر  ال�شجيج  �شبط  جهاز  ال�شارقة  �شرطة  د�شنت 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  املركبات حتقيقاً 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ش  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
وال�ش�مة  وال��راح��ة  الأم��ن  �شبل  توفري  ب�شرورة  ال�شارقة 
ل��ق��اط��ن��ي الإم�����ارة م��ن م��واط��ن��ن وم��ق��ي��م��ن وت��ذل��ي��ل كافة 
على  ال�شكينة  وت��دخ��ل  م�شاجعهم  ت��ق�����ش  ال��ت��ي  ال��ع��ق��ب��ات 
نفو�شهم وتوافقا مع توجهات وزارة الداخلية يف رفع معدلت 
يف  ال�شلبية  الظواهر  على  والق�شاء  الطرق  على  ال�ش�مة 

املجتمع والتي من �شاأنها الإخ�ل باأمن وراحة اجلمهور.
د�شن اجلهاز اللواء �شيف الزري ال�شام�شي قائد عام �شرطة 

ال�شارقة جهاز �شبط ال�شجيج ال�شادر من املركبات بح�شور 
اإدارة املرور والدوريات و  املقدم حممد ع�ي النقبي مدير 
املقدم را�شد الفردان رئي�ش ق�شم الهند�شة املرورية وعدد من 

ال�شباط املعنين ب�شرطة ال�شارقة.
و�شيتم يف املرحلة القادمة ن�شر هذا اجلهاز يف خمتلف املناطق 
والو�شطى  ال�شرقية  واملنطقتن  ال�شارقة  مبدينة  ال�شكنية 
بالإمارة ل�شمان الهدوء واحلد من الإزعاج لقاطني الأحياء 
واأف���راد  �شباط  قبل  م��ن  اجل��ه��از  تطوير  مت  وق��د  ال�شكنية 
ال�����ش��ارق��ة يف / خمترب  ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��ق��ي��ادة  وم��وظ��ف��ي 
الإبتكار / التابع لإدارة املرور والدوريات و ياأتي ذلك تاأكيداً 

حلر�ش القيادة على دعم �شيا�شة الإبداع والبتكار.
واأعرب اللواء �شيف الزري ال�شام�شي قائد عام �شرطة ال�شارقة 

عن اأمله يف اأن يوؤدي التو�شع يف ن�شر اأنظمة �شبط ال�شجيج 
احلديثة اإىل احلد من خمالفات ال�شجيج والإزعاج وحالت 
الناجمة  واملخاطر  احل��وادث  وتقليل  وتهور  بطي�ش  القيادة 

عن هذه الأو�شاع .
امل�شببة  املركبات  ير�شد  اجلهاز  اأن  اإىل  ع�ي  املقدم  واأ�شار 
ودقة  و���ش��وح  بكل  وال�����ش��وت  الفيديو  بخا�شيتي  لل�شجيج 
و  الطريق  يف  ر�شدها  يتم  التي  ال�شوت  ن�شبة  حتديد  م��ع 
يتميز بعمله بالطاقة ال�شم�شية و قدرته على النذار املبكر 
العمليات يف حال وج��ود اكرث  ان��ذار لغرفة  انه ير�شل  حيث 
من مركبة ت�شبب �شجيج بنف�ش الطريق لحتمالية وجود 
كامريات  ك��ذل��ك على  وي��ح��ت��وي  امل��وق��ع  م��روري��ة يف  فو�شى 
مراقبة امنية علماً باأن الن�شبة التي تدخل يف اإطار الت�شبب 

بر�ش������دها  اجل�������هاز  ويق�����وم  لل������شكان  الإزع�����اج  بحالت 
كمخ����الفة هي 95 دي�شبل والتي تندرج �شمن املادة 20 من 
قانون ال�شري و املرور الحتادي و تبلغ قيمتها 2000 درهم 
و 12 نقطة مرورية و قد ت�شل اىل احلجز ملدة �شتة اأ�شهر 

اإ�شافية.
واأو�شح اأن تد�شن هذه الأجهزة ياأتي يف اإطار خطط القيادة 
العامة ل�شرطة ال�شارقة املتعلقة بتحقيق موؤ�شرات الأجندة 
خف�ش  اإىل  �شعياً  و  امل����روري  امل��ج��ال  يف   2021 ال��وط��ن��ي��ة 
معدلت حوادث ال�شري من خ�ل احلد من جتاوز ال�شرعات 
بهذه  املتعلق  امل��روري  ال�شبط  وتكثيف  الطرق  على  املقررة 
واإ�شابات  ووف��ي��ات  ح���وادث  م��ن  عنها  ينتج  وم��ا  امل��خ��ال��ف��ات 

وانعكا�شات �شلبية على الو�شع املروري.

دفاع مدين اأبوظبي تدعو لالتزام با�سرتاطات ال�سامة يف اخليم الرم�سانية
•• �بوظبي-و�م:

للدفاع  ال���ع���ام���ة  الإدارة  دع������ت 
اخليم  اأ�شحاب  باأبوظبي،  امل��دين 
اللتزام  ���ش��رورة  اإىل  الرم�شانية 
العامة  ال�����ش���م��ة  ب���ا����ش���رتاط���ات 
والوقاية من احلرائق حفاظاً على 
ومتتعهم  اخل��ي��م  م���رت���ادي  اأرواح 

باأوقات اأفطار اآمنة.
معيوف  حم���م���د  ال���ع���م���ي���د  واأك��������د 
املدين  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  الكتبي، 
ال�شتعدادات  اكتمال  اأب��وظ��ب��ي  يف 
املبارك  رم�����ش��ان  �شهر  ل�شتقبال 
توفري  �������ش������رورة  ع����ل����ى  ح�����اث�����اً   ،
ا���ش��رتاط��ات ال��وق��اي��ة ال����زم���ة يف 

قما�ش  م���ن  50�شم  ع���ن  ت��ق��ل  ل 
اخليمة.

كما دعت الدفاع املدين اإىل اأهمية 
الكهربائية  ال��ت��م��دي��دات  ت�شمن 
داخل موا�شري حلمايتها، مع ربط 
اأن  تلقائي، ويجب  قاطع كهربائي 
تكون الديكورات الداخلية واأقم�شة 
مبطئة  مب�����واد  م��ع��اجل��ة  ال���زي���ن���ة 
لنت�شار اللهب، ومقاومة للحريق 
طفايات  م����ن  ك�����ايف  ع�����دد  وت����وف����ر 
من  اأك��رث  وفتح  اليدوية،  احلريق 
ل��ل��ح��ري��ق ووج�����وب خلوها  خم���رج 
وم��ك��ت��وب عليها  م��ع��وق��ات  اأي  م��ن 
/ والجنليزية  العربية  باللغتن 
خم����رج/. وح��ث��ت اأ���ش��ح��اب اخليم 

للموا�شفات .
ونا�شد اأ�شحاب اخليم الرم�شانية، 
ب�شرورة توعية مرتاديها والعاملن 
فيها، واإر�شادهم بالت�شرف الأمثل 
اإىل  عند ح��دوث اأي ط���ارئ، لف��ت��اً 
�شيتم خم��ال��ف��ة اخل��ي��م��ة غري  اأن���ه 
ال�ش�مة  ب��ا���ش��رتاط��ات  امل��ل��ت��زم��ة 
العامة وفقاً للوائح الدفاع املدين. 
حممد  مهند�ش  العقيد  واأو����ش���ح 
اإدارة احلماية  �شامل حبو�ش مدير 
اإعداد  باأنه مت  ال�ش�مة،  و  املدنية 
تو�شح  وتعليمات مطبوعة،  لوائح 
الفنية،  والإر�����ش����ادات  امل��وا���ش��ف��ات 
للراغبن يف اإن�شاء خيم رم�شانية، 
داع����ي����اً اجل���م���ه���ور ل��ل��ت��وا���ش��ل مع 

اخليم التي تقدم خدمات الإفطار، 
لل�شحور،  ال���زوار  يرتادها  التي  اأو 
والعري�ش واملطابخ  ال�شعر  بيوت  و 

املنزلية.
“كود  تطبيق  اأه��م��ي��ة  على  و���ش��دد 
احلرائق  م��ن  للوقاية  الإمارات” 
ع��ن��د ن�����ش��ب اخل��ي��م، وال��ت��اأك��د من 
الفنية  امل�شتلزمات  جميع  ت��وف��ري 
ال�����ش��روري��ة ل�����ش���م��ة اخل��ي��م من 
الكايف  ال���ع���دد  احل���رائ���ق، وت���وف���ري 
وال�شتعانة  احلريق،  طفايات  من 
بالفنين املعتمدين يف التمديدات 
�شيتم  انه  اإىل  م�شرياً  الكهربائية، 
التفتي�ش  ع����رب  اخل���ي���م  م��ت��اب��ع��ة 
مطابقتها  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  امل��ب��ا���ش��ر 

“الدفاع املدين على الهاتف 999 
يف حالت الطوارئ . وحددت الإدارة 
العامة للدفاع املدين يف اأبوظبي ، 
على  فنية  وم��وا���ش��ف��ات  اإج�����راءات 
الأفراد وال�شركات واملوؤ�ش�شات التي 
ترغب يف اإن�شاء خيم رم�شانية من 
التي  الكافية  ال�شعة  توفر  اأبرزها 
�شاغليها،  �ش�مة  ���ش��روط  حتقق 
اخليم،  داخ������ل  ال���ت���خ���زي���ن  وم���ن���ع 
وال�شخانات  الأف����ران  اأوا���ش��ت��ع��م��ال 
وم��واق��د ال��ط��ه��و داخ��ل��ه��ا، و و�شع 
املكيف خارج  ه��واء  وح��دة معاجلة 
اخل��ي��م��ة م��و���ش��ول��ة ب��ق��ن��اة ل يقل 
و�شرورة  1.5مرتاً،  ع��ن  ط��ول��ه��ا 
مب�شافة  الإ���ش��اءة  م�شابيح  و�شع 

والتاأكد  ال���زم��ة  املوافقات  لأخ��ذ 
ال�ش�مة  ا�شرتاطات  ا�شتيفاء  من 

املبكرة  امل���راج���ع���ة  �����ش����رورة  ع��ل��ى 
لإدارة احلماية املدنية و ال�ش�مة 

ال�شهر  ب����داي����ة  ق���ب���ل  وال����وق����اي����ة 
الف�شيل بوقت كاف.

بح�سور 200 من اخلرباء 

قمة يف دبي تناق�ش اأحدث تطورات وعاجات مر�ش النزاف
جمعية االإمارات لالأمرا�س اجلينية ت�سدد على اأهمية الك�سف املبكر  

•• دبي-�لفجر: 

اخ��ت��ت��م��ت م����وؤخ����راً ف��ع��ال��ي��ات قمة 
مدار  ع��ل��ى  ناق�شت  ال��ت��ي   :2 ري���ز 
اأه���م���ي���ة الرت����ق����اء بع�ج  ي���وم���ن 
وعر�ش  “الهيموفيليا”  ال��ن��زاف 
و�شبل  املتوفرة  الع�جات  لأحدث 
ل�أ�شخا�ش  املخ�ش�شة  ال��رع��اي��ة 
امل�������ش���اب���ن ب���ه���ذا امل����ر�����ش، وذل����ك 

الوقاية من النزيف وتلف املفا�شل 
امل�����ش��اب��ن بحالت  امل��ر���ش��ى  ل���دى 
وال�شديدة  امل��ع��ت��دل��ة  ب��ن  ت����رتاوح 
من النزيف. وبالإ�شافة اإىل ذلك، 
�ُشبل  اإىل  اأي�����ش��اً  الأط���ب���اء  ت��ط��رق 
التخ�شي�ش  مزايا  وتعزيز  تنفيذ 
متعددة  امل��ن��ه��ج��ي��ات  خ������ل  م����ن 
تعديل  يجب  حيث  التخ�ش�شات، 
الع�جية  اجل���ل�������ش���ات  ج����رع����ات 

ويكرث ت�شخي�ش هذا املر�ش لدى 
ال��ذك��ور، وُي��ع��اين اأك��رث م��ن ن�شف 
احلالة  م��ن  ’اأ‘  بالفئة  امل�����ش��اب��ن 
ال�������ش���دي���دة م���ن م���ر����ش ال���ن���زاف.  
التي  القمة  يف  املجتمعون  ت��ن��اول 
ا�شت�شافتها �شركة تاكيدا، وجهات 
املمار�شات  واأف�شل  النظر احلالية 
ال��ع���ج��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى الأدل����ة، 
امل�شممة  ال���ع����ج���ات  ف��ي��ه��ا  مب����ا 

مبر�ش  امل�������ش���اب���ن  الأ����ش���خ���ا����ش 
ب��ن��وع��ي��ة حياة  ال��ت��م��ت��ع  ال����ن����زاف 
التطورات  خ�����ل  وم����ن  ج���ي���دة. 
ال��ت��و���ش��ل لها  ال���ت���ي مت  الأخ������رية 
يف م��ي��دان ال��ع��ل��وم اجل��ي��ن��ي��ة، بات 
ع�جات  تقدمي  الأط��ب��اء  باإمكان 
تعمل  وال��ت��ي  خم�ش�شة،  وق��ائ��ي��ة 
اأف�������ش���ل وف���ق���اً لنمط  ع��ل��ى ن��ح��و 
ح���ي���اة امل���ري�������ش. وم����ن ����ش���اأن هذا 

ب��ح�����ش��ور جم��م��وع��ة م��ن اخلرباء 
يف جم��ال اأم��را���ش ال��دم وممثلن 
ل�أمرا�ش  الإم����ارات  جمعية  ع��ن 
اجل���ي���ن���ي���ة.  ُي���ع���ت���رب ال����ن����زاف من 
املر�ش  اأن��������واع  اأك������رث  ’اأ‘  ال���ف���ئ���ة 
نادر  ن��زيف  ا�شطراب  وه��و  �شيوعاً، 
النزيف  ف������رتات  اإط����ال����ة  ي�����ش��ب��ب 
اأك���رث م��ن امل��ع��ت��اد ن��ظ��راً ل�فتقار 
  ، الدم.  املنا�شب يف  التخرّث  لعامل 

�شمات  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  وع��دده��ا 
حالت  وتكرار  الدوائية  احلركية 
تعمل  لكي  املري�ش  ل��دى  النزيف 
قالت  ال�شياق،  ه��ذا  ويف  بفعالية.  
موؤ�ش�شة  م��ط��ر،  م���رمي  ال��دك��ت��ورة 
جمعية  اإدارة  جم��ل�����ش  ورئ��ي�����ش��ة 
اجلينية:  ل����أم���را����ش  الإم�������ارات 
املبكر  وال���ع����ج  ال��ك�����ش��ف  “عند 
غالبية  ي�������ش���ت���ط���ي���ع  ل����ل����م����ر�����ش، 

الربوتن،  ل���ش��ت��ب��دال  ب��ي��ول��وج��ي��اً 
وال���ع����ج���ات غ���ري ال��ق��ائ��م��ة على 
ويف  اجليني.  والع�ج  ال�شتبدال، 
الع�ج  ُي��ع��ت��رب  احل������ايل،  ال���وق���ت 
ع���ل���ى احلقن  ال���ق���ائ���م  ال����وق����ائ����ي، 
الثامن  ال��ع��ام��ل  ملنتجات  املنتظم 
من  امل�شتقة  اأو  املوؤتلفة  والتا�شع 
الأف�شل  امل���م���ار����ش���ة  ال����ب�����زم����ا، 
يف  املثبتة  فعاليته  اإىل  بال�شتناد 

املخ�ش�شة  ال��ع���ج��ات  م��ن  ال��ن��وع 
اأن ي�شمن فر�شاً اأف�شل للمر�شى 
وامل�شاركة  طبيعية،  بحياة  للتنعم 
اليومية  الروتينية  الأن�����ش��ط��ة  يف 
واأماكن  مدار�شهم  اإىل  وال��ذه��اب 

عملهم ب�شكل طبيعي”.
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اأخبـار الإمـارات
•• �ل�صارقة -و�م:

كرمت جمعية “اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان” التي تتخذ من اإمارة ال�شارقة 
للمدرا�ش  اأبتكر”  “اأنا  م�شابقة  من  الثانية  ال��دورة  يف  الفائزين  لها  مقراً 
امل��دار���ش يف  وع��ي طلبة  تعزيز  “اأنا” ب��ه��دف  م��ب��ادرت��ه��ا  ع��رب  تنظمها  ال��ت��ي 
دولة الإمارات العربية املتحدة ب�شرطانات الأطفال وحتفيزهم على تقدمي 
احلفل  وخ���ل  وع���ج��ه.  ال�شرطان  اأع��را���ش  ع��ن  للك�شف  مبتكرة  تقنيات 
اأم�ش الول مت  اخلتامي للم�شابقة الذي ا�شت�شافه ق�شر الثقافة بال�شارقة 
180 طالباً  ابتكرها  36 م�شروعاً  اختيار اأف�شل ث�ث اخرتاعات من بن 
م�شروع  الول  باملركز  وف��از  ال��دول��ة.  مناطق  من  مدر�شة   15 من  وطالبة 
راأ�ش  “ع�شبة  اأك�شفورد يف دبي يتكون من  مبتكر قدمه ط�ب من مدر�شة 
وبنطال وتي �شريت” ي�شاعد يف الك�شف عن �شرطان الغدد اللمفاوية لدى 
اأويل ل�بتكار وعر�شه  ببناء منوذج  �شتقوم  اأنها  واأعلنت اجلمعية  الأطفال 
يف املوؤ�ش�شات الأكادميية وال�شركات اخلا�شة وامل�شت�شفيات بهدف اإيجاد جهة 

اإىل جهاز قابل  امل�شروع وحتويله  لتبني  بالتعاون مع اجلمعية  راعية تعمل 
ال�شرطان.  بع�ج  املعنية  الطبية  املوؤ�ش�شات  يف  مهنية  ب�شورة  ل��شتخدام 
اأع�شاء  ث�ثة  من  املكون  اخلوانيج  منطقة  يف  املواكب  مدر�شة  فريق  وف��از 
باملركز الثاين عن م�شروعهم “الكر�شي الروبوتي” الذي يركز على حتديد 
الأعرا�ش املبكرة لل�شرطان مثل احلمى والتعرق الزائد وهي اأعرا�ش �شائعة 
وه��و عبارة عن كر�شي متحرك  تقريباً  الأط��ف��ال  �شرطانات  اأن��واع  يف جميع 
للقراءة  م�شباح  جانب  اإىل  باللم�ش  تعمل  م�شت�شعرات  مع  بعج�ت  م��زود 
وطاولة لو�شع كتاب اأو اأي اأدوات درا�شية اأخرى. ونال فريق ط�ب مدر�شة 
اأولياً جلهاز طبي يعمل  ابتكروا منوذجاً  الثالث حيث  املركز  دايلز  �شربينج 
يعاين  ال��ت��ي  الآلم  تخفيف  اإىل  وي��ه��دف  ميديبوت”  “نانو  النانو  بتقنية 

منها الأطفال امل�شابون بال�شرطان نتيجة للع�ج الكيميائي ويعمل اجلهاز 
الرتكيز على تخفي�ش ح��رارة اجل�شم فقط يف موا�شع اخل�يا  من خ�ل 
ال�شرطانية بدًل من التاأثري املو�شعي وهي الطريقة الأكرث �شيوعاً يف الع�ج 
الكيميائي التقليدي. و قالت مرية ترمي ع�شو جمل�ش اإدارة جمعية اأ�شدقاء 
مر�شى ال�شرطان “ تنفيذاً لتوجيهات قرينة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
�شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي الرئي�ش املوؤ�ش�ش جلمعية اأ�شدقاء 
ل�شرطانات  ال�شرطان  ملكافحة  ال���دويل  الحت���اد  �شفرية  ال�شرطان  مر�شى 
تعزيز وعي  اأبتكر” بهدف  “ اأن��ا  م�شابقة  املا�شي  العام  اأطلقنا يف  الأط��ف��ال 
الأطفال  ب�شرطانات  فوق  وما  عاماً   11 الدولة من عمر  املدار�ش يف  طلبة 
وحتفيزهم على تقدمي تقنيات واإخرتاعات وحلول مبتكرة ت�شاعد يف الك�شف 

عن اأعرا�ش ال�شرطان وع�جه«.
 15 ميثلون  وطالبة  طالباً   180 اإىل  و�شل  امل�شاركن  ع��دد  ان  واو�شحت 
مدر�شة يف مناطق الدولة ابتكروا 36 م�شروعاً مقارنة مع 75 م�شروعاً مت 

تقدميها يف الدورة الأوىل.
قد  اجلائزة  حتكيم  جلنة  اأع�شاء  جميع  فيها  �شارك  نقا�شية  جل�شة  وكانت 
ناق�شت اأفكار امل�شاريع وقدموا �شرحاً تف�شيلياً حول معايري التقييم واختيار 
الهند�شي  والت�شميم  وال��ربجم��ة  امل�����ش��روع  ف��ك��ره  �شملت  وال��ت��ي  ال��ف��ائ��زي��ن 

وطريقة العر�ش والعمل اجلماعي.
“اأنا  اأه��داف م�شابقة  و�شهد احلفل عر�ش فيديو ق�شري �شلط ال�شوء على 

اأبتكر” واأبرز ما �شاحبها من اأن�شطة وفعاليات يف دورتها الثانية.
ويف ختام احلفل كرمت مرية ترمي معلمي املدار�ش امل�شاركة يف الدورة الثانية 
من امل�شابقة اأ�شرفوا على ت�شميم امل�شاريع مع ط�بهم كما مت تكرمي اأع�شاء 
جلنة حتكيم اجلائزة وال�شركاء ورعاة فرق املدار�ش وهم �شركة نفط اله�ل 

وجمموعة ال�شلهوب ولوريال ومركز البتكار العاملي.

»اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان« تتوج الفائزين فى م�سابقة »اأنا اأبتكر«

•• �ل�صارقة-و�م:

�شهد ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي 
رئي�ش جمل�ش ال�شارقة ل�إع�م حفل 
تخريج ط�ب كليات التقنية العليا يف 
البالغ  و   2018 ع��ام  دفعة  ال�شارقة 
م�شتوى  على  خريجا   168 ع��دده��م 

خمتلف التخ�ش�شات العلمية.
ح�����ش��ر احل��ف��ل ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور عبد 
ال��ل��ط��ي��ف ال�����ش��ام�����ش��ي م���دي���ر جممع 
عبد  وال��دك��ت��ور  العليا  التقنية  كليات 
اهلل ال�شويجي مدير كليات التقنية يف 
ال�شارقة وعدد من امل�شوؤولن واأع�شاء 
الهيئتن الإدارية والتدري�شية واأولياء 

اأمور الط�ب.
اأمناء  ملجل�ش  بكلمة  احلفل  وا�شتهل 
�شعادة  األ��ق��اه��ا  العليا  التقنية  كليات 
الدكتور عبد اللطيف ال�شام�شي و اأكد 
جديدة  بكوكبة  الحتفال  اأن  خ�لها 
يف  العليا  التقنية  كليات  خريجي  من 
احتفال  كونه  مميز  احتفال  ال�شارقة 
للكتاب  العاملية  العا�شمة  بالإن�شان يف 
املعرفة  رمز  ال�شارقة،  اإمارة   ،2019
والقراءة  للكتاب  والداعمة  والثقافة، 
التي هي من اأ�ش�ش بناء الإن�شان بفكره 
القيادة  ن��ه��ج  وف���ق  ���ش��ل��وك��ه  و  عقله  و 
احلكيمة يف دولة الإمارات التي توؤمن 

بالإن�شان والعلم واملعرفة.

و قال :” جميل اأن تنال دولة الإمارات 
دائ���م���ا ال����ري����ادة يف ���ش��ت��ى امل���ج���الت و 
يكون  يتحقق  اإجن���از  ك��ل  اأن  الأج��م��ل 
اأ���ش��ا���ش��ه ال��ن��ه��ج ال��وط��ن��ي امل���وؤم���ن باأن 
الن�����ش��ان ث���روة ال��وط��ن و اأن ب��ن��اءه و 
هو  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  م���ن  لتمكينه  اع������داده 
املجتمع  فيها  ي�شارك  التي  امل�شوؤولية 
و�شرائحه  وف��ئ��ات��ه  م��وؤ���ش�����ش��ات��ه  ب��ك��ل 
بناء  ف��رح��ة  جميعاً  ن��ت�����ش��ارك  وال��ي��وم 
كليات  خريجي  م��ن  الم����ارات  �شباب 
الذين  ب��ال�����ش��ارق��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
�شينطلقون ل�شوق العمل بكل جاهزية 
نوعية  اإ����ش���اف���ة  ل���ي���ك���ون���وا  وح���م���ا����ش 

للتنمية الوطنية ».

باإ�شم  ال�شام�شي  ال��دك��ت��ور  اأع��ل��ن  ث��م 
العليا  التقنية  كليات  اأم��ن��اء  جمل�ش 
ت���خ���ري���ج دف���ع���ة ج����دي����دة م����ن ط�ب 
و  ال�����ش��ارق��ة  يف  العليا  التقنية  كليات 
البالغ عددهم 168 خريجاً و الذين 
اأكملوا درا�شتهم بنجاح و ح�شلوا على 
ال�شهادة اجلامعية بجدارة وا�شتحقاق 
الغايل  للوطن  التهنئة  “ كل   : وق��ال 
ه��ذه الكوكبة اجل��دي��دة م��ن الأي���ادي 
م�شرية  يف  �شتنطلق  التي  الإم��ارات��ي��ة 

العمل لأجل التنمية والبناء.
وه���ن���اأ اخل��ري��ج��ن داع���ي���ا اإي���اه���م اإىل 
اأن  و  امل�شتمر  التطوير  على  احلر�ش 
لهم  اأ�شا�شاً  املعرفة  و  الكتاب  يجعلوا 

لتعزيز قدراتهم يف مواجهة حتديات 
يعملوا  واأن  وم��ت��غ��ريات��ه  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 

باإخ��ش واإبداع يف �شوق العمل.
من�شور  ع������ادل  اخل����ري����ج  األ����ق����ى  ث����م 
فيها  عرب  اخلريجن  كلمة  الرئي�شي 
ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر للقيادة  ب��ال��غ  ع��ن 
الإم����ارات  ل�شباب  لدعمها  ال��ر���ش��ي��دة 
موؤكداً  والتميز  للنجاح  اأو�شلهم  م��ا 
اأنهم �شيعلمون على رد جميل الوطن 
بعملهم املخل�ش واملبدع وامل�شاهمة يف 
الوقت  يف  معربين  الوطنية  التنمية 
نف�شه عن امتنانهم لأ�شتاذتهم واأولياء 
اأمورهم ولكل من دعمهم يف م�شريتهم 
واأدوا  ثم وقف اخلريجون  الدرا�شية. 

وقيادته  للوطن  والوفاء  ال��ولء  ق�شم 
وتعهدوا بالعمل و الإخ��ش لرفعته 
ويف  ومكت�شباته.  اأمنه  على  واحلفاظ 

اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  ق��ام  اخلتام 
ال�شارقة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش  ال��ق��ا���ش��م��ي 
عبد  الدكتور  �شعادة  يرافقه  ل�إع�م 

اللطيف ال�شام�شي والدكتور عبد اهلل 
التخرج  ���ش��ه��ادات  ب��ت��وزي��ع  ال�شويجي 

على اخلريجن.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي ي�سهد تخريج طاب كليات التقنية العليا بال�سارقة

•• �لعني - �لفجر

حتت رعاية وح�شور ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم 
الوطني لإمارة  املجل�ش ال�شت�شاري  العامري ع�شو 
 ، ب��ن ح��م  اإدارة جم��م��وع��ة  اأب��وظ��ب��ي رئ��ي�����ش جمل�ش 

الدفعة  بتخريج  باليحر  املتحدة  املدر�شة  احتفلت 
والتي  ع�شر  ال��ث��اين  طالبات  و  ط���ب  م��ن  ال�شابعة 
الأ�شتاذ  احلفل  ح�شر  الت�شامح.   ع��ام  �شعار  حتمل 
م��دار���ش بن حم  ع��ام  نور�ش م�شرف  ع���ء  الدكتور 
ونبيل الفرا مدير املدر�شة و جمموعة من الهيئات 

واخلا�شة  احلكومية  املدار�ش  من  وع��دد  احلكومية 
، اأول���ي���اء الأم�����ور ال��ذي��ن ���ش��ارك��وا ب��ف��ع��ال��ي��ة يف هذا 
اأع��رب ال�شيخ م�شلم بن  .       من جانبه  الحتفال 
حم عن �شعادته قائً� اإن ما بذله هوؤلء اخلريجون 
من جهد، وما حققوه من اإجناز اإمنا هو جت�شيد حي 

دولتنا  لنجاح  اعتزاز وفخر  به جميعا من  ن�شعر  ملا 
ال�شامل  املعريف  القت�شاد  تنمية  العزيزة يف حتقيق 
ط�بنا  ميكن  وال��ذي  املتطور.  التعليم  طريق  عن 
وتوفري  امل�شتقبل ومتطلباته  من مواجهة حتديات 
الكوادر الوطنية املوؤهلة وفقاً لروؤية 2030. موؤكدا 

 ، فرحتهم  اخلريجن  اأبنائه  م�شاركة  على  حر�شه 
املراحل  التوفيق والنجاح يف  لهم مزيد من  متمنياً 
التعليمية املقبلة بحيث يكونوا نواة مثمرة خلدمة 
للهيئة  بال�شكر  حم  بن  توجه  كما   . الغايل  وطنهم 
املبذولة طوال  على جهودهم  والتدري�شية  الإداري��ة 

اأدى  ال���ذي  املبهر  النجاح  ه��ذا  حتقيق  وع��ل��ى  ال��ع��ام 
التدري�شية  الأطقم  داعياً   ، الطالب  كفاءة  رفع  اإىل 
اإىل موا�شلة العمل  اأمور الطلبة  والإداري��ة واأولياء 
الر�شيدة يف  القيادة  تلبية طموحات  اأج��ل  بجد من 

احل�شول على تعليم متميز يف الدولة .

برعاية م�سلم بن حم

املدر�سة املتحدة حتتفل بتخريج دفعة عام الت�سامح

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون عرو�شة عجمان 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�شيدات رخ�شة رقم:1128878 
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة خالد �شامل علي الكندي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة بين�ش عثمان �شليم عثمان �شليم %100

تعديل وكيل خدمات/حذف خالد �شامل علي الكندي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شاهن �شليم حممد �شليم
دائرة  مراجعة  الع�ن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خ�ل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  الع�ن 

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

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4 

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

 CN قطع غيار ال�شيارات اجلديدة رخ�شة رقم:2381871 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جمعه خليفة �شامل جمعه الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شلطان عبداهلل �شلطان فهد الكعبي

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

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

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شوبر تراك للنقليات وال�شيانة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:1929340 
تعديل ا�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة �شوبر تراك للنقليات وال�شيانة العامة

SUPER TRACK TRANSPORTING AND GENERAL MAINTENANCE EST

اىل/�شوبر تراك للحدادة والنجارة امل�شلحة
SUPER TRACK BLACK SMITH AND CARPENTRY

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال حديد الت�شليح )4٣9000٥(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة امل�شلحة )4٣90004(

تعديل ن�شاط/حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة )492٣010(
تعديل ن�شاط/ حذف �شيانة املباين )4٣29901(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اورجانيك اند مور فودز 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2769689 

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ اورجانيك اند مور فودز

ORGANIC AND MORE FOODS

اىل/اورجانيك اند مور فودز- �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م

ORGANIC AND MORE FOODS- SOLE PROPRSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  الع�ن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  الع�ن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خ�ل  القت�شادية 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 4 ماي�  2019 العدد 12622 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 4 ماي�  2019 العدد 12622 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 4 ماي�  2019 العدد 12622 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 4 ماي�  2019 العدد 12622 
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اأخبـار الإمـارات

•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر: 

ال�شيخ  وح�������ش���ور  رع����اي����ة  حت����ت 
رئي�ش  القا�شمي  �شقر  ب��ن  اأح��م��د 
– رئي�ش جمل�ش  دائ��رة اجلمارك 
اخليمة  راأ����ش  مناطق  هيئة  اإدارة 
جمعية  اح��ت��ف��ل��ت  الإق���ت�������ش���ادي���ة، 
الجتماعية  للتنمية  الإم�������ارات 
التميز  ب��ج��ائ��زة  اخل��ي��م��ة،  ب���راأ����ش 
الثانية  دورت����ه����ا  يف  الج��ت��م��اع��ي 
بجدارة  ح�شدتها  التي  2019م، 
العامة  وال��ع���ق��ات  الإع����م  اإدارة 
ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة راأ����ش 

اخليمة    .
والع�قات  الع���م  ادارة  وف��ازت   
تقديرا  ط�����ة   ال�������ش���ر  يف  ال���ع���ام���ة 
اأف�شل  تقدمي  احلثيثة  جلهودها  
املجتمعية،  ال���ت���وع���ي���ة  ب�����رام�����ج 

والتوا�شل مع كافة فئات املجتمع، 
وال������دع������م وال����ت����وج����ي����ه امل���ع���ن���وي 
اجلمهور،  لأف���������راد  وال����ت����وع����وي 
الأمر الذي عزز الأمن والأمان يف 

جمتمع الإمارة .
مروان  العقيد  اجل���ائ���زة،  وت�����ش��ّل��م 
عبد اهلل جكة مدير اإدارة الإع�م 
راأ�ش  ب�شرطة  العامة  وال��ع���ق��ات 
اإدارة  ف���ري���ق  ب��ح�����ش��ور  اخل���ي���م���ة، 
موؤكداً  العامة،  الع�قات  الإع���م 
ب���اأن ه��ذا الجن���از املتميز ق��د نبع 
اإدارة  م��ن ح��ر���ش ك��اف��ة م��وظ��ف��ي 
امل��ت��م��ي��زي��ن ع��ل��ى تطبيق  الإع������م 
الفريق  ب������روح  ال���ع���م���ل   ( ق��ي��م��ة 
ال��واح��د ( وه��ي اإح���دى قيم وزارة 

الداخلية التي تهدف اإىل الرتقاء 
مب���ن���ظ���وم���ة ال���ع���م���ل اجل���م���اع���ي، 
اخلدمات  تقدمي  حن  وبالأح�ش 
املجتمع،  اإىل  والأمنية  ال�شرطية 
اإدارة  ع��م��ل  ف���ري���ق  ح���ر����ش  وق����د 
على  العامة،  والع�قات  الإع����م 
من  اجلماعي  العمل  روح  تفعيل 
الأمنية، مما  التوعية  ن�شر  خ�ل 
اأداء  مب�شتوى  النهو�ش  يف  اأ�شهم 
موؤ�شرات  وارت��ف��اع  ال��ع��ام،  الإدارة 
الإب��������داع  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ة  الأداء 
والب���ت���ك���ار يف ال��ع��م��ل الإع����م���ي 
دعم  اإىل  ي�شعى  ال���ذي  ال�����ش��رط��ي 

وخدمة املجتمع.
اإىل  والتقدير  ال�شكر  جكة،  ووجه 

اجلائزة،  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ن  ج��م��ي��ع 
الإع�����م  اإدارة  ع��م��ل  ف��ري��ق  واإىل 
راأ�ش  ب�شرطة  العامة  وال��ع���ق��ات 
بالتعاون  ات�����ش��م  ال����ذي  اخل��ي��م��ة، 
ت�شوده  ال��ت��ي  اجل��م��اع��ي��ة  وال�����روح 
حتى متكن من التغلب على جميع 
امل�شاعب التي واجهته، ف�شً� عن 
اأُلقيت  التي  بامل�شوؤولية  �شعورهم 
املعايري  كل  لتحقيق  عاتقهم  على 
اأكمل  ع��ل��ى  وم��ت��ط��ل��ب��ات اجل���ائ���زة 
وجه، م�شيفاً باأن هذا التكرمي هو 
منت�شبي  �شدور  على  �شرف  و�شام 
العامة  وال��ع���ق��ات  الإع����م  اإدارة 
راأ������ش اخليمة  و���ش��رط��ة  خ���ا����ش���ًة، 

عامًة، ما كان له طيب الأثر.

•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر :

 ، املجتمعية  ال�شرطة  اإدارة   نظمت 
وفريق الت�شامح بالتعاون مع اإدارة 
الأمريكية  اخل��ي��م��ة  راأ�����ش  ج��ام��ع��ة 
الت�شامح  م��ل��ت��ق��ى   ، اأم���������ش  ي�����وم 
وح�شور  مب�����ش��ارك��ة  والإن�����ش��ان��ي��ة، 
عدد من رجال الدين من خمتلف 
الأدي������ان، وط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة، وعدد 
املتعاونة.  املجمتعية  اجل��ه��ات  م��ن 
�شهد امللتقى، العقيد الدكتور را�شد 
ال�شرطة  اإدارة  م��دي��ر  ال�����ش��ل��ح��دي 
املجتمعية براأ�ش اخليمة، والنقيب 
م��وزة را���ش��د اخل��اب��وري مدير فرع 
الربامج املجتمعية باإدارة ال�شرطة 

املجتمعية – ع�شو فريق الت�شامح، 
وع��������دد م�����ن �����ش����ب����اط وم���وظ���ف���ي 
اأبوه�ل  رميا  والدكتور  ال�شرطة، 
مدير ق�شم �شئون الطلبة باجلامعة 

جيفورد  دنيز  وال�شيد  الأمريكية، 
الط�بي  م���رك���ز  م�������ش���ارك  ن���ائ���ب 
وعدد  باجلامعة،  والتفوق  للنجاح 
ال��ع��ب��ادة يف راأ����ش  م��ن مم��ث��ل��ي دور 

بال�ش�م  امل��ل��ت��ق��ى  وب�����داأ  اخل��ي��م��ة. 
ال��وط��ن��ي، وت����وة اآي���ات م��ن الذكر 
الت�شامح،  ح��ول  كلمة  ثم  احلكيم، 
الت�شامح  م����ب����ادرات  وا���ش��ت��ع��را���ش 

ال���دول���ة، ع��ق��ب ذل���ك مت عر�ش  يف 
فيلمن توثيقين يو�شحان ت�شامح 
واملعتقدات  الأدي�������ان  م���ع  ال���دول���ة 
والثقافات الأخرى، كما ا�شتعر�شت 

الأف�م الإرث القدمي الذي خلدُه 
ال�شيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�ش�ش  ال��وال��د 
زاي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان، من 
ال���ع����ق���ات ال�����ش��ل��م��ي��ة ال��ط��ي��ب��ة مع 

فيما  الأخ����رى،  ال��دي��ان��ات  معتنقي 
ل��ق��ط��ات م��ن زيارة  ا���ش��ت��ع��را���ش  مت 
بابا الفاتيكان اإىل الدولة حيث ُتعد 
زيارته حلظة دينية فارقة، كما قدم 
الطوائف يف  الدين وممثلي  رجال 
عن  خ�لها  ع��ربوا  كلمات  امللتقي 
�شرطة  اإىل  وام��ت��ن��ان��ه��م  ���ش��روره��م 
تنظيم هذا  ن��ظ��ري  اخل��ي��م��ة،  راأ�����ش 
واملحبة  بال�ش�م  احل��اف��ل  امللتقى 
واحل����وار وال��ت��ع��اي�����ش ب��ن الأدي����ان، 
�شري�شي  امللتقى  هذا  ب��اأن  موؤكدين 
واملحبة  ال�شلم  دع��ائ��م  م��ن  امل��زي��د 
والإن�����ش��ان��ي��ة ب��ن ك��اف��ة الأدي�����ان يف 
والثناء  ال�شكر  موجهن  املجتمع، 
والتقدير اإىل اأ�شحاب ال�شمو حكام 

اأتاحوا لهم حرية  الإم��ارات الذين 
ال��ع��ب��ادة وامل��ع��ت��ق��د، و���ش��م��ح��وا لهم 
باإقامة دور العبادة املختلفة حر�شاً 
على �شمان حقهم يف عي�ش احلياة 
واأكد   . بينهم  متييٍز  دون  بكرامة 
ال�شلحدي،  را�شد  الدكتور  العقيد 
اأثناء  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  كلمته  ���ش��م��ن 
والإن�شانية،  ال��ت�����ش��ام��ح  م��ل��ت��ق��ى 
نظر  يف  ُت��ع��د  جميعها  الأدي�����ان  اأن 
لر�شالة  مت�شلة  حلقات  الإ���ش���م 
الت�شامح  مم���ار����ش���ة  واأن  واح������دة 
اح������رتام حقوق  م���ع  ت��ت��ع��ار���ش  ل 
املرء عن  تعني تخلي  الإن�شان، ول 
التهاون  اأو  وم��ع��ت��ق��دات��ه  ح��ق��وق��ه 

ب�شاأنها واأهميتها.

�سرطة راأ�ش اخليمة تنظم ملتقى الت�سامح والإن�سانية يف اجلامعة المريكية 

•• �ل�صارقة-�لفجر:

يف اإط��ار رفع درج��ة الوعي باأهمية ال��دور ال��ذي تقوم به فئة 
بال�شارقة،  املركزية  املالية  دائ��رة  نظمت  املجتمع،  يف  العمال 
�شباح اأم�ش اخلمي�ش، احتفاًل يف مقر الدائرة، مبنا�شبة يوم 
عام،  كل  من  مايو  من  الأول  ي�شادف  ال��ذي  العاملي،  العمال 

وت�شمنت الحتفالية العديد من الفعاليات والأن�شطة.
يف  احلكومي  الت�شال  اإدارة  مدير  ال�شام�شي،  رمي��ا  وق��ال��ت 
العمال  م��ن  عامل  “لكل  بال�شارقة:  امل��رك��زي��ة  املالية  دائ���رة 
دور كبري وحيوي، كل يف موقعه ووظيفته، ويتجلى ذلك يف 
النه�شة  يف  اأ�شا�شية  م�شاهمات  لهم  حيث  املجالت،  خمتلف 

العمرانية واخلدمية التي ت�شهدها اإمارة ال�شارقة خ�شو�شاً 
ودولة الإمارات عموماً«. 

العمال  ب��ي��وم  الح��ت��ف��ال  ه��ذا  “وياأتي  ال�شام�شي:  واأ���ش��اف��ت 
ال��ع��امل��ي م��ت��زام��ن��اً م��ع ع���ام ال��ت�����ش��ام��ح، وت��ت��ج��ل��ى م��ن خ�له 
ترجمة وا�شحة لتوجهات حكومتنا الر�شيدة التي تركز على 
ومدى  اأهمية  على  وت��اأك��ي��داً  وظ��روف��ه��م،  بالعمال  الهتمام 
ح�شور اجلانب الإن�شاين والبعد احل�شاري لدولة الإمارات 

التي يتجلى دورها الإن�شاين يف خمتلف املجالت«.
واأكدت ال�شام�شي على اأهمية دور وجهود العمال يف التنمية 
وال��ن��ه�����ش��ة ال��ع��م��ران��ي��ة واخل��دم��ي��ة، وح��ر���ش ال���دائ���رة على 
تكرميهم كنوع من التقدير والعرفان مبا يقدمه العمال يف 

خمتلف مواقع العمل عموماً، والعمال الذي يعملون بالدائرة 
املالية املركزية مبختلف وظائفهم وم�شمياتهم ومواقعهم. 

والحتفال باليوم العاملي للعمال هو يف �شميم توجهات ونهج 
وعمق  م��دى  يعك�ش  ال��ذي  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
وتاأمن  العمال،  بدور  و�شيا�شاتها  الر�شيدة،  القيادة  اهتمام 
بالإ�شافة  عمل،  بيئة  اأف�شل  ت�شمن  التي  الو�شائل  خمتلف 
اإىل تقدمي الدعم والهتمام والرعاية لهم، والعمل على رفع 
الفئة املهمة  باأهمية الدور الذي تقوم به هذه  درجة الوعي 
للدولة  الإن�شاين  الطابع  م�شمون  يج�شد  مبا  املجتمع،  يف 
وتقدير  والعطاء  التميز  من  املزيد  يف  وي�شاهم  و�شيا�شاتها، 

اجلهد املبذول من قبل العمال.

»مالية ال�سارقة« تنظم احتفالية مميزة يف يوم العمال العاملي

اإعام �سرطة راأ�ش اخليمة املتميز جمتمعيا يف 2019 

ينعي
الزميل ال�سحفي 

الدكتور حممود علياء
وا�سقاوؤه 

الدكتور حممد وموفق واأحمد وعبدالرحمن 
و�سقيقته احلاجة اأم علي فتحي خالد

�سقيقتهم 
املرحومة احلاجة نهى نعيم خليل علياء

 »ام عاطف«
التي وافتها املنية يف طرابل�س بلبنان

 يوم اخلمي�س 26 �سعبان 1440 هجرية املوافق 2 مايو 2019  
تغمد اهلل الفقيدة العزيزة بوا�سع رحمته, وا�سكنها ف�سيح 

جناته, والهم ابناءها وبناتها واهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

انا هلل وانا اليه راجعون
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/طيف الرفاء لت�شليح 

 CN املكيفات ومعدات التربيد رخ�شة رقم:1121977 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد �شامل �شعيد العفاري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي عبداهلل �شعيد خليفة ال�شام�شي

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

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

حكـــومــة دبـــــي- �سلطـة واحـة دبـي لل�سيليكـون
اإع���ن رق��م 2018/43

تعلن �شلطة واحة دبي لل�شيلكون عن اإلغاء / تعديل بع�ش بيانات الرخ�ش ح�شبما هو حمدد بكل اإع�ن، فعلى كل �شخ�ش اأو جهة اأي 
حق اأو اإعرتا�ش مراجعة املحكمة املخت�شة خ�ل اأ�شبوعن من تاريخ الإع�ن دون حتمل ال�شلطة اأدنى م�شئولية جتاه حقوق الغري.

اإلغــاء الرخ�سـة:

العنــــوان: دبي,  دولة االإمارات العربية املتحدة - �سلطة واحـة دبــي لل�سيليكــون

تغيري االأ�سم التجاري /ال�سكل القانوين:

رقم الرخ�شة
2648
2674
2978
1934
2750
1499
209
677

2794

�شاحب الرخ�شة:    
EBB AND FLOW TECHNOLOGIES - FZE    اإب اآند فلو تكنولوجيز - م م ح

HUBPAY TECHNOLOGIES - FZE          هب بيه تكنولوجيز - م م ح
PETROSERVE INTERNATIONAL FZCO   بيرتو �شريف انرتنا�شونال �ش م ح

Allrig Middle East DMCC           اأولريغ ميدل اي�شت دي ام �شي �شي
X10D CREATIVE TECHNOLOGIES - FZE اك�ش 10 دي كرييتف تكنولوجيز – م م ح

 3TP SOLUTIONS - FZCO            م ح �ش  �شوليو�شنز  بي  3تي 
ADB SAFEGATE BVBA       ايه دي بي �شيف جيت بي يف بي ايه

Shapra Exim FZCO               شربا اك�شيم �ش م ح�
Tulip Dry Cleaning Services Laundry FZE مغ�شلة توليب خلدمات التنظيف بالبخار م م ح

رقم الرخ�شة

2142

 57  /A
 57/  B"

E MINDWARE - FZE
اإي مايندوير - م م ح

ARROW ECS FZE
ايرو اي �شي ا�ش م م ح

To                        ال�شم التجاري اجلديد
RheinBrucke IT Consulting EMEA FZE
رينربوك اآي تي كون�شالتنج اإي اأم اإي ايه - م م ح

From                   ال�شم التجاري القدمي
RheinBrucke IT Consulting EMEA FZCO
رينربوك اآي تي كون�شالتنج اإي اأم اإي ايه - �ش م ح
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ارى  امل�����������دع�����������و/  ف�������ق�������د 
م�����ول�����ي�����اين ان���دون���ي�������ش���ي���ا    
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )b2013929( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0563659448

فقدان جواز �سفر
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الريامي 

  CN 2240146:لل�شفريات رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة نبله للخدمات الهند�شية ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1012513 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد علي �شامل النيادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فا�شل امان حممد ن�شر اهلل الهرمودي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شبحي دروي�ش

تعديل لوحة الع�ن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ �شركة نبله للخدمات الهند�شية ذ.م.م
NUBLA ENGINEERING SERVICES CO LLC

اىل/نبله للمقاولت وال�شيانة العامة- �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
NUBLA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE- SOLE PROPRSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/احل�شيب ل�شبكات الكمبيوتر ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1050367 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شن يو�شف �شالح احلمادي ٥1%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي حممد ح�شن باطوق

تعديل ا�شم جتاري من/ احل�شيب ل�شبكات الكمبيوتر ذ.م.م

AL HASEEB COMPUTER NETWOKS LLC

اىل/اي بي كري للتكنولوجيا ذ.م.م

I P CARE TECHNOLOGIES LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(
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اإعــــــــــالن
وال�شيانة  للمقاولت  غ�شاء  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة وادارة العقارات  رخ�شة رقم:1023328 

تعديل ا�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة غ�شاء للمقاولت وال�شيانة العامة وادارة العقارات

 GHASHA CONTRACTING GENERAL MAINTENANCE &

PROPERTY MANGEMENT EST

اىل/موؤ�ش�شة اوربت برايت للمقاولت وال�شيانة العامة وادارة العقارات

 ORBIT BRIGHT CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

& PROPERTY MANAGEMENT EST

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(
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اإعــــــــــالن
العرب  ال�ش�����ادة/بيت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لت�شليح الدوات الكهربائية رخ�شة رقم:1032248 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبدربه احمد ح�شن امل�شعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل عبداهلل ابراهيم ح�شن احلو�شني

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب الفنية ذ.م.م رخ�شة رقم:1488213 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

تعديل ن�شبة باتريك تريي مارتيال كوك�ن من ٣0% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف برينلرد جو�شيف انتون
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خ�ل  القت�شادية  التنمية 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هوم ليف لل�شحن 
CN قد تقدموا الينا بطلب البحري رخ�شة رقم:2337593 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة في�شل �شالح �شحبل التميمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد �شامل �شعد حميد بن مغفيق

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2745284 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة رفيق وجيه جرادي %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد عدا�ش

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب جو�ش رخ�شة رقم:1165930 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جميب بالولتيل احمد بالو لتيل %100
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة جا�شم علي ربيع  علي احلو�شني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف جا�شم علي ربيع  علي احلو�شني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4 

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:2739840 
تعديل ا�شم جتاري من/ اما�ش للعقارات والتجارة العامة

AMAS REAL ESTATE AND GENERAL TRADING
اىل/اما�ش للتجارة العامة

AMAS GENERAL TRADING
تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاأجري العقارات وادارتها )6820001(

تعديل ن�شاط/حذف الو�شاطة يف تاأجري العقارات )6820012(
تعديل ن�شاط/حذف الو�شاطة يف بيع العقارات و�شرائها )6820004(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عيادة دافن�شي ل��شنان 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1172744 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة برهان جولن ويتي ٣8%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد يو�شف حممد علي كنخ من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد يو�شف حممد علي كنخ من 100% اىل %62

تعديل راأ�ش املال/من null اىل ٣0000
تعديل لوحة الع�ن/اجمايل من م�شاحة ٣*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ عيادة دافن�شي ل��شنان

DAVINCI DENTAL CLINIC
اىل/عيادة دافن�شي ل��شنان ذ.م.م

DAVINCI DENTAL CLINIC LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4 

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1545011 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/داين بطر�ش ابي عاد من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ داين بطر�ش ابي عاد من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة رائد عبدالرحمن حممد عبدالرحمن  الزعابي ٥1%

تعديل وكيل خدمات/حذف عبري جرب احمد اجلابري
تعديل لوحة الع�ن/اجمايل من م�شاحة 1*٣ اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ ايفي خلدمات الفراح

IVY WEDDING SERVICES
اىل/ايفي خلدمات الفراح ذ.م.م

IVY WEDDING SERVICES LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4 

هومز بل�ش لل�سيانة العامة والتنظيفات ذ.م.م
بناء على حكم حمكمة اأبوظبي االبتدائية- املحكمة التجارية 
حل  تقرر  اأبوظبي  يف  الق�ساء  بدائرة   2019/03/19 بتاريخ 

وت�سفية �سركة هومز بل�س لل�سيانة العامة والتنظيفات ذ.م.م.
علي  عبداهلل  ال�سيد/  وتعيني   CN  1024220 رقم  رخ�سة 

�سعيد املن�سوري كم�سفي ق�سائي لل�سركة.
وعلى كل من له اية مطالبات اأن يتقدم مب�ستنداته الثبوتية وذلك 
خالل 45 يوم من تاريخه وذلك على العنوان التايل: ابوظبي- 
ق�سر  امــام  الــكــربى-  املــحــالت  خلف  بناية  ثالث  اخلــالــديــة- 
احل�سن- نف�س بناية جموهرات داما�س �سابقًا- طابق امليزانني-

مكتب 02 تليفون 026331500 فاك�س 026330703.
امل�سفي الق�ساي/ عبداهلل علي �سعيد املن�سوري

اإع��������ان ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4 

اإعــــــــــالن
قطع  لتجارة  عامل  جهاجنري  ال�ش�����ادة/حممد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب غيار ال�شيارات  رخ�شة رقم:1069136 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد جهاجنري عامل عبدالقادر من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد جهاجنري عامل عبدالقادر من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/طارق حممد حممود حميدان حماد من وكيل خدمات �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ طارق حممد حممود حميدان حماد من 0% اىل ٥1%
تعديل لوحة الع�ن/اجمايل من م�شاحة ٣*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ حممد جهاجنري عامل لتجارة قطع غيار ال�شيارات

MOHAMEMED JAHANGIR ALAM AUTO SPARE
اىل/حممد جهاجنري عامل لزينة ال�شيارات ذ.م.م

MOHAMED JAHANGIR ALAM ACCESSORIES LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة تنجيد مقاعد ال�شيارات )4٥20018(

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة زينة واك�ش�شوارات ال�شيارات )4٥٣0010(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع الغيار اجلديد لل�شيارات )4٥٣0001(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املوؤ�ش�شة الوطنية للتغليف والطباعة- 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ناتباك رخ�شة رقم:1030313 
تعديل مدير/ ا�شافة حممد حمد را�شد حمد الهاجري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شركة كوينك�ش للمنتجات الورقية ذ.م.م 
QUEENEX PAPER PRODUCTS COMPANY LLC

KARAR REAL ESTATE LLC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة قرار للعقارات ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد را�شد حمد الهاجري

تعديل لوحة الع�ن/اجمايل من م�شاحة ٣*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ املوؤ�ش�شة الوطنية للتغليف والطباعة- ناتباك
NATIONAL PACKAGING & PRINTING ESTABLISHMENT- NATPAK

اىل/ال�شركة الوطنية للتغليف والطباعة- ناتباك ذ.م.م
NATIONAL PACKAGING & PRINTING COMPANE- NATPAK LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ب�شت نت للحا�شب اليل ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1044996 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مهري احم حممد بو ع�مه القبي�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل �شعيد بطي الكعبي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد طارق حممود رانا عبدالروؤوف

تعديل لوحة الع�ن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ ب�شت نت للحا�شب اليل ذ.م.م
BEST NET IT SOLUTIONS LLC

اىل/فيفتي فيفتي للم�ب�ش اجلاهزة- �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
FIFTY FIFTY READY MADE CLITH- SOLE PROPRSHIP LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع امل�ب�ش وامل�شتلزمات ال�شخ�شية امل�شتعملة- بالتجزئة )4774009(
تعديل ن�شاط/حذف بيع م�شتلزمات احلا�شب اليل ومعاجلة البيانات- بالتجزئة )4741006(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خ�ل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4 

الهدف للتو�سيل- ذ م م
يعلن مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات- انه مبوجب قرار اجتماع 
اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ 2019/05/01 بحل 

وت�شفية �شركة
الهدف للتو�سيل - ذ م م

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي
CN-2717086 بالرقم 

اإىل  ال���ت���ق���دم  او م��ط��ال��ب��ة  اع����رتا�����ش  ل���دي���ة اي  ف��ع��ل��ى م���ن 
فاك�ش    037378999 رق���م  ه��ات��ف   امل��ع��ن  امل�شفى  مكتب 
037378989 �ش.ب  202075 – مدينة العن – �شناعية 
هيلي بناء عبد اهلل حممد علي ال�شحي واخرون مكتب رقم 
)3( واإح�شار امل�شتندات الثبوتيه، وذلك خ�ل مدة اأق�شاها 

45 يوما من تاريخ هذا الع�ن

اإع��������ان ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4 

الأمانة لا�ست�سارات القانونية وحت�سيل الديون-�سركة ال�سخ�ش الواحد- ذ م م
يعلن مكتب اكتيف دايريكتوري للتدقيق- انه مبوجب قرار اجلمعيه 

العموميه غري العادية بتاريخ 2019/04/08 بحل وت�شفية �شركة
 االأمانة لال�ست�سارات القانونية وحت�سيل الديون-�سركة 

ال�سخ�س الواحد- ذ م م
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي

 CN-2534364 بالرقم 
فعلى من لدية اي اعرتا�ش او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى املعن 
موبايل رقم 0543913404 فاك�ش 026740368 �ش.ب  53253 
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•• دبي-�لفجر:

اأك����د ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د �شليم 
ووقاية  ال�شحة  وزارة  وكيل  العلماء، 
وتفخر  ت��ع��ت��ز  ال������وزارة  اأن  امل��ج��ت��م��ع، 
ب��ال��ك��ف��اءات ال��وط��ن��ي��ة ال��ط��ب��ي��ة التي 
ت�شكل اإ�شافة نوعية ملنظومة الرعاية 
بالتزام  م��ن��وه��اً  ب��ال��دول��ة،  ال�����ش��ح��ي��ة 
الوزارة با�شتقطاب املواهب والكفاءات 
الإماراتّية الوطنّية وتطويرها بهدف 
ت�شريع وترية التوطن يف هذا املجال 
متميزة  ف��ر���ش��ة  وت���وف���ري  احل���ي���وي، 
الطبية  الخ��ت�����ش��ا���ش��ات  خل��ري��ج��ي 
الوزارة  م�شت�شفيات  اإىل  ل�ن�شمام 
احلا�شلة على العتماد الدويل وذات 
البيئة الديناميكية واملبتكرة، املرتكزة 
والتي  العاملية،  املمار�شات  اأف�شل  على 
م�شتقبل  ا�شت�شراف  يف  دوره���ا  ت���وؤدي 
الإم���ارات  دول��ة  يف  ال�شحّية  الرعاية 
اإث�����ر تكرميه  وال�����ع�����امل.  ج����اء ذل����ك 

 ) م���اي���و   2 اخل��م��ي�����ش  اأم���������ش  )اأول 
بالدولة،  اإم��ارات��ي��ت��ن  طبيبتن  اأول 
العربي  ال��ب��ورد  ب��رن��ام��ج  يف  تخرجتا 
واحلنجرة  والأذن  الأن���ف  بتخ�ش�ش 
وال���راأ����ش وال��ع��ن��ق وج��راح��ت��ه��ا، كاأول 
دف��ع��ة م��ن م��واط��ن��ات ال��دول��������ة. حيث 

كٍل  اإىل  ال��ت��ك��رمي  درع  ���ش��ع��ادت��ه  �شلم 
م��ن ال��دك��ت��ورة ف��اي��زة اأح��م��د يو�شف 
اأح����م����د، وال����دك����ت����ورة ع��ائ�����ش�����������ة عبد 
اللطيف عبد اهلل ال�شيبه، ناقً� لهما 
عن  ومعرباً  ال��وزارة  قيادات  تربيكات 
ب��اإجن��ازه��م، لتكونا  ���ش��ع��ادت��ه وف��خ��ره 

لزم�ئهم  وح����اف����زاً  وط��ن��ي��ة  ق�����دوة 
وزم��ي���ت��ه��م امل��واط��ن��ن. م��ن��وه��اً باأن 
القطاعات  م����ن  ال�����ش��ح��ي  ال���ق���ط���اع 
احل��ي��وي��ة ال��ه��ام��ة ب���ال���دول���ة، وال���ذي 
ويحتاج  وملحوظ  كبري  ب�شكل  ينمو 
تتمتع  ال��ت��ي  الوطنية  ال��ك��ف��اءات  اإىل 

مبهارات امل�شتقبل والتي نراهن عليها 
دوماَ. الوزارة ت�شري بخطى ثابتة نحو 
ال��رع��اي��ة ال�شحية  ال��ف��رق يف  اإح���داث 
اأثناء  العلماء  �شليم  حممد  د  واأط��ل��ع 
م�شت�شفى  ع��ل��ى  ال��ت��ف��ق��دي��ة  ج��ول��ت��ه 
�شعادة  ي����راف����ق����ه  ب�����دب�����ي،  ال����ك����وي����ت 
ال�شركال،  حم��م��د  ي��و���ش��ف  ال��دك��ت��ور 
امل�شت�شفيات،  لقطاع  امل�شاعد  الوكيل 
وب��ع��دم��ا ا���ش��ت��ق��ب��ل��ه��م��ا ال���دك���ت���ور عبد 
امل�شت�شفى، على  اأمريي مدير  الرزاق 
واملخترب  والعيادات  ال�شتقبال  اأق�شام 
والأ�شعة وال�شيدلية، واملعدات الطبية 
والأذن  الأن������ف  وق�����ش��م  وال����دوائ����ي����ة، 
واأثنى  الأق�����ش��ام.  وب��اق��ي  واحل��ن��ج��رة 
على �شري الأداء، ووجه بتطوير غرف 
العمليات وتزويدها باأحدث التقنيات، 
على اللتزام بتقدمي خدمات  موؤكداً 
�شحية �شاملة ومبتكرة ت�شعد املر�شى 
يف  امل�شت�شفى  لي�شتمر  وامل��ت��ع��ام��ل��ن، 
منوهاً  امل�شهودة.  ال��ري��ادي��ة  م�شريته 

ثابتة  بخطى  ت�شري  ال����وزارة  اأن  اإىل 
نحو اإحداث تغيري اإيجابي يف تقدمي 
حت�شن  وموا�شلة  ال�شحية  الرعاية 
لتمهيد  للمر�شى،  الع�جية  الرحلة 
اأم��ام حقبة جديدة من دمج  الطريق 
الرعاية ال�شحية باخلدمات الرقمية 
والذكاء ال�شطناعي، والعتماد على 
ا�شتباقية  اأك��رث  رعاية �شحية  من��وذج 
الأمرا�ش  لبع�ش  ت�شخي�ش  طرق  يف 

وع�جها.

من  اال�ستفادة  على  الوزارة  عزم 
تقنيات امل�ستقبل

ال�شركال  ي��و���ش��ف  د  اأ�����ش����ار  وب�������دوره 
�شاملة  درا���ش��ة  لديها  ال���وزارة  اأن  اإىل 
امل�شت�شفيات  ل��دع��م  زم��ن��ي��ة  وخ��ط��ط 
تواكب  م��ع��اي��ري  وف���ق  مب�شتلزماتها 
بالوزارة،  وثقتهم  امل��ر���ش��ى  ت��وق��ع��ات 
ال�����وزارة  م�شت�شفيات  اأن  اإىل  لف���ت���اً 
اأعتاب مرحلة جديدة من  على  تقف 

عزم  م��وؤك��داً  العاملية،  نحو  م�شريتها 
الوزارة على ال�شتفادة من البتكارات 
ال��ط��ب��ي��ة وت��ق��ن��ي��ات اجل��ي��ل امل��ق��ب��ل يف 
حت�شن اأ�شاليب الت�شخي�ش والع�ج، 
ع�ج  برحلة  امل��ر���ش��ى  متتع  ل�شمان 
م�شيداً  ال�����وزارة،  من�شاآت  يف  مي�شرة 
واإ�شهامها  الوطنية  ال��ك��ف��اءات  ب���دور 
وفق  ال�شحية  باملنظومة  الرتقاء  يف 
لروؤية  ال��وط��ن��ي��ة  الأج���ن���دة  ت��ط��ل��ع��ات 

الإمارات 2021.

•• �بوظبي-�لفجر:

كرم نادي تراث الإمارات الفائزات يف م�شابقة الزي 
الإماراتي التقليدي “امليزع” يف حفل اأقيم اأم�ش يف 

م�شرح اإدارة الأن�شطة باأبوظبي. 
وقام  �شعادة حميد �شعيد بولحج الرميثي املدير 
تراث  ن���ادي  يف  والفعاليات  ل�أن�شطة  التنفيذي 
وموظفي  م��دي��ري  م��ن  ع���دد  بح�شور  الإم������ارات، 
“امليزع”  ب���ج���ائ���زة  ال���ف���ائ���زات  ب��ت�����ش��ل��ي��م  ال����ن����ادي، 

واملعلمات واحلكام �شهادات وهدايا . 
الإم��ارات��ي، ومن ثم  الوطني  بالن�شيد  ب��داأ احلفل 
جاءت  حيث  “امليزع”،  مب�شابقة  الفائزات  تكرمي 
التعليمية  اأب���وظ���ب���ي  مب��ن��ط��ق��ة  الأول  امل���رك���ز  يف 
يف  حلت  فيما  اخلييلي،  حممد  �شاحلة  الطالبة 
املن�شوري  حمدان  عائ�شة  الطالبة  الثاين  املركز 
�شارة  الطالبة  ن�شيب  م��ن  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  وك���ان   ،
حممد العامري، واأما املركز الرابع فح�شلت عليه 

الطالبة نورة �شالح املن�شوري . 

الطالبة  الأّول  باملركز  ف��ارت  ال��ع��ن..  مدينة  ويف 
ن�شيب  الثاين من  املركز  وك��ان  الكعبي،  �شما علي 
ال��ط��ال��ب��ة ع��ف��راء م��ب��ارك ال��ك��ت��ب��ي ، وح��ل��ت ثالثة 
الثالث  امل��رك��ز  يف  ال��ظ��اه��ري  عيد  م��ه��رة  الطالبة 
،  وج���اءت يف امل��رك��ز ال��راب��ع  الطالبة ح��م��دة علي 
الكتبي .  وقالت الأ�شتاذة عفراء النيادي، م�شوؤول 
تطوير جودة التعليم يف منطقة  اأبوظبي للتعليم 
، وحمكم وم��درب يف ال��رتاث الإم��ارات��ي: “لقد مت 
التقليدي  الإم��ارات��ي  ال��زي  م�شابقة  الإع����ن عن 

والعن،  اأبوظبي  مدينتي  يف  فرتة  “امليزع” منذ 
ملدار�ش  والثانية  الأوىل  احللقة  طالبات  و�شملت 
البنات، حيث قدمت الطالبات اأف�شل زي اإماراتي 
وفق �شروط حمددة يف هذا الزي العريق، م�شرية 
ي��ك��ون تراثيا  ان  ال�����ش��روط  اأه���م ه��ذه  اأن م��ن  اإىل 
واملجوهرات  واحل���ل���ي  ال���ذه���ب  ول��ب�����ش  اإم���ارات���ي���ا، 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة الإم���ارات���ي���ة، والل����ت����زام ب��زي��ن��ة امل����راأة 
امل�شميات  ملعرفة  بالإ�شافة  التقليدية،  الإماراتية 
القما�ش  واأن�����واع  امل��ي��زع  ل��ن��وع  بالن�شبة  ال��رتاث��ي��ة 

قدمياً«.  واأ�شافت النيادي:” تهدف هذه امل�شابقة 
الإماراتية يف  الوطنية  الهوية  اإىل غر�ش وتعزيز  
نفو�ش ال��ط��ال��ب��ات، والن��ت��م��اء وال����ولء م��ن خ�ل 
التم�شك بالعادات والتقاليد الإماراتية، والتم�شك 
الأج����داد والآب����اء والأم���ه���ات، بالإ�شافة  مب���وروث 
الطالبات  تعليم  خ�ل  من  ال�شنع  قيمة  لرت�شيخ 
على  وت�شجيعهن  الإم��ارات��ي  باملوروث  وتعريفهن  
الإماراتية  والتقاليد  وال��ع��ادات  بالقيم  التم�شك 
واأولياء  الفائزات  الطالبات  وتقدمت  الأ�شيلة.  

الإمارات  ت��راث  لنادي  والتقدير  بال�شكر  امورهن 
العريق  الإم��ارات  املتميزة يف حفظ تراث  جلهوده 
ون�شره والتعريف به. موؤكدين ان النادي ومراكزه 
ومفرداته..  للرتاث  حية  مدر�شة  ي�شكل  املتعددة 
كما اأ�شاد احل�شور بفوز النادي بجائزة حمدان بن 
املوؤ�ش�شات  فئة  عن  املتميز  التعليمي  ل���داء  را�شد 
ال���داع���م���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م. وق���ال���وا ان ال���ف���وز ج����اء عن 
الوطنية  لهذا اجلهود  وتقدير  وا�شتحقاق  ج��دارة 

املخل�شة. 

•• �أبوظبي-�لفجر:

تركز  التي  البحثية  اجلامعة  والتكنولوجيا،  للعلوم  خليفة  جامعة  اأعلنت 
وتطبيق  واكت�شاف  والبحث  التدري�ش  خ���ل  من  بالتعليم  النهو�ش  على 
اأف�شل  �شمن  والع�شرين  ال��ث��ام��ن  الت�شنيف  على  ح�شولها  ع��ن  امل��ع��رف��ة 
ت�شنيفات  اأح��دث  ح�شب  وذل��ك  الآ�شيوية،  ال��ق��ارة  يف  التعليمية  املوؤ�ش�شات 

موؤ�ش�شة التاميز للتعليم العايل للجامعات الآ�شيوية 2019.
ومع هذا الت�شنيف اجلديد، فقد تقدمت جامعة خليفة 4 مراتب لتحتل 
ملوؤ�ش�شة  اأح��دث ت�شنيفات  اآ�شيوية �شمن  417 جامعة  28 من بن  املركز 
التاميز للتعليم العايل للجامعات الآ�شيوية للعام 2019 وتكون اجلامعة 
كانت حتتل  املا�شي حيث  بالعام  مقارنة  ملحوظاً  تقدماً  بذلك قد حققت 
املركز 32، الأمر الذي يجعلها يف املركز الأول على م�شتوى جامعات دولة 

الإمارات.
جاء الإع�ن عن هذا الت�شنيف خ�ل قمة التاميز للتعليم العايل للجامعات 
موؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون  خليفة  جامعة  نظمتها  وال��ت��ي   ،2019 الآ�شيوية 

2019 يف  اأبريل و2 مايو   30 الفرتة ما بن  العايل يف  للتعليم  التاميز 
العا�شمة اأبوظبي، حيث مت تو�شيع الت�شنيف هذا العام لي�شمل على 417 

جامعة مقارنة مع 359 موؤ�ش�شة تعليمية يف تقييم العام املا�شي.
من جانبه، قال الدكتور عارف �شلطان احلمادي، نائب الرئي�ش التنفيذي 
جامعة  احتلتها  التي  املكانة  “توؤكد  والتكنولوجيا:  للعلوم  خليفة  جلامعة 
للجامعات  ال��ع��ايل  للتعليم  ال��ت��امي��ز  ملوؤ�ش�شة  ت�شنيفات  اأح���دث  يف  خليفة 
اأع�شاء الهيئة  اأهمية كفاءة البحوث لدينا ونوعية  2019 على  الآ�شيوية 
الأكادميية، اإ�شافة اإىل املراكز العلمية واملختربات املجهزة باأحدث تقنيات 
عريقة  موؤ�ش�شات  مع  �شراكات  بناء  يف  اجلامعة  دور  كان  كما  التكنولوجيا، 

ورائدة يف كل قطاع من القطاعات الهامة عامً� بارزاً يف و�شعها يف املقدمة 
الر�شيدة يف  ال��ق��ي��ادة  ن�شكر  وال��ف��ك��ري.  الب�شري  امل��ال  راأ����ش  يف جم��ال خلق 
الدولة على دعمها ومتابعتها للجامعة كما ناأمل باأن يعمل هذا الت�شنيف 
املجالت  يف  للتميز  ج��دي��دة  معايري  اإي��ج��اد  يف  اجلامعة  جهود  تعزيز  على 

الأكادميية والبحثية«.
و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  يف  الوحيدة  اجلامعة  هي  خليفة  جامعة  اأن  يذكر 
للتعليم  “تاميز”  موؤ�ش�شة  ت�شنيفات  يف   13 املرتبة  احتلت  التي  اإفريقيا 
تقدمت  املا�شي، حيث  يناير  النا�شئة يف  القت�شادات  دول  العايل جلامعات 
جامعة خليفة عن املركز 15 يف قائمة ت�شنيفات العام املا�شي لتحتل املركز 

دولة.  43 يف  جامعة   442 اأ�شل  من   13
ويف نوفمرب 2018، حّلت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بن 176-

200 يف ت�شنيف �شم 900 موؤ�ش�شة تعليمية مت تقييمها من اأكرث من 70 
للهند�شة   2018 العايل  للتعليم  التاميز  موؤ�ش�شة  ت�شنيفات  ح�شب  دول��ة 
املركز  خليفة  جامعة  احتلت  نف�شه،  العام  من  �شبتمرب  ويف  والتكنولوجيا. 
موؤ�ش�شة  لت�شنيفات  وف��ق��اً  عربياً  ال��ث��اين  وامل��رك��ز  الإم����ارات  دول��ة  يف  الأول 
التاميز للتعليم العايل جلامعات العامل للعام 2019، كما ت�شدرت جامعة 

خليفة قائمة اأف�شل اجلامعات عن فئات البحوث ودخل ال�شناعة.
وت�شتخدم موؤ�ش�شة التاميز للتعليم العايل يف ت�شنيفاتها لتقييم اجلامعات 
الآ�شيوية 13 موؤ�شر اأداء مو�شوعة بعناية ت�شاهم بدورها يف اإعطاء مقارنات 
�شاملة ومتوازنة ومعتمدة من قبل الطلبة والأكادميين وكبار امل�شوؤولن 
ت�شنيفات  اإىل  التو�شل  بهدف  وال�شناعي  احلكومي  والقطاع  اجلامعة  يف 
مدرو�شة بدقة تعك�ش ت�شنيف املوؤ�ش�شات التعليمية يف اآ�شيا، حيث يتم تق�شيم 
5 جمموعات، وهي: التعليم والبحوث وال�شت�شهادات  اإىل  موؤ�شرات الأداء 

والع�قات الدولية اإ�شافة اإىل دخل ال�شناعة.

للمرة االأوىل يف الدولة وبعد تقدمها 4 مراكز خالل عام واحد 

جامعة خليفة من بني اأف�سل ثاثني جامعة يف اآ�سيا

تكرمي الفائزات يف م�سابقة »امليزع« يف نادي تراث الإمارات 

اأثناء زيارة تفقدية مل�ست�سفى الكويت بدبي 
وكيل وزارة ال�سحة يكرم اأول طبيبتني اإماراتيتني تخرجتا يف برنامج البورد العربي بتخ�س�ش الأنف والأذن واحلنجرة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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وزارة القت�شاد
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اإع��ان جمموعة بريد المارات

اإلغاء ترخي�ش بريدي ل�سركة/ اجلر�ش امللكي لل�سحن
تعلن جمموعة بريد االمارات باأنه مت الغاء الرتخي�س الربيدي 

رقم )267( املتمثل يف �سركة/ اجلر�س امللكي لل�سحن بناًء على 

طلب املرخ�س له علمًا باأن جمموعة بريد االمارات غري م�سوؤولة 

عن اأي حق للغري بعد هذا االإعالن.

ادارة التنظيم والرتاخي�س

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2019/1149  جتاري جزئي
���ش.م.ح  جمهول حمل  بريك�ش مانيوفاكت�شرينج  روي��ال  �شركة  املدعي عليه/1-  اىل 
القامة مبا ان املدعي/�شركة التاأمن فيدلتي املتحده �ش.م.ع فرع دبي وميثله/�شمري 
حليم كنعان  قد اأقام عليك الدعوى مو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل 
والت�شامن بان يوؤديا لها مبلغ )61.410.64( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
لها  التام. وحددت  ال�شداد  املطالبة ولغاية  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة 
جل�شة يوم الث�ثاء املوافق:2019/٥/7 ال�شاعة:8:٣0 �ش 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 بث�ثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4   
الإمارات للمزادات

حمكمة ال�شارقة ال�شرعية - تق�شيم تركة رقم )2018/260( 
تركة املتويف / حممد عبدالرحمن حممد اخليال احلارثي 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني على العقار )ن�سرا(
تعلن الإمارات للمزادات وبناء على تكليف من حمكمة ال�شارقة ال�شرعية للجميع بانه �شينعقد مزاد علني على 
موقع الإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�شاعة العا�شرة والن�شف م�شاء 
يوم الث�ثاء املوافق 2019/٥/7 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمتويف / حممد عبدالرحمن اخليال لأعلى 

عطاء واأو�شاف العقار على النحو التايل : 
املنطقة : مويلح جتارية / ال�سارقة  نوع العقار : مبنى قيد االن�ساء  

امل�ساحة : 2.906 قدم مربع  رقم القطعة : )1001( ملك  
�شعر التثمن : 2.180.000 درهم ، )مليونان ومائة وثمانون الف درهم( 

وذلك ويف اليام التالية ان اقت�شى احلال ، يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يقدم تاأمينا نقديا او 
مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك 
مراجعة املوقع الإلكرتوين ل�إمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.  
وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم باعرتا�شه معززا اياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوعد املحدد للبيع بث�ثة 

ايام على الأقل. 
الإمارات للمزادات - ذ م م 

حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ا�����ش����م����اع����ي����ل حم����م����د خ����ان 
اجلن�شية  ب����اك���������ش����ت����ان     ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )fn1853441(
يجده عليه الت�شال بتليفون 
رقم  0561712194    

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و/ الم�����ام حممد 
الإمام حممد عثمان ، ال�شودان 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)P04160497( - يرجى 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  ال�شودانية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / عبدالرحمن 
باك�شتان     ، اف�����ش��ل  حم��م��د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )JL1071621( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

 0545619151

فقدان جواز �سفر
وقا�ش  �شيد   / املدعو  فقد 
باك�شتان     ، ف��اري��دون  �شيد 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )bb6313021( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0525165065

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل

زال لدى حتالفنا  وما  الأوىل،  املرتبة  جئنا يف  وقال”  اأن�شار حزبه.  معنويات 
ب��دا متوتراً  ولكنه  الدعم”.  %50 من  اأك��رث من  “مع متطرفن قومين” 
دام يف  اإ�ش�مي  بعد حكم  اإدارة جديدة، قد تربز وثائق حمرجة  لأن��ه، يف ظل 
ا�شطنبول “اأو يف اأنقرة” 25 عاماً. وبرزت عدة تف�شريات لهزمية اأردوغان يف 
اإىل عدة عوامل. ولكن هناك عامل حمدد  اأُرجعت  النتخابات الأخ��رية، حيث 
اإدارة  2018، عندما نبه  اأردوغ��ان فور فوزه يف ال�شباق الرئا�شي يف  حذر منه 
اأو تاأك�شدها.  ويرى الكاتب اأن اأردوغان  حزبه اإىل ما و�شفه ب”وهن املعادن”، 
“الوهن املعدين”  اأ�شباب ذلك  اأن اأحد  كان حمقاً يف ظنه. ولكن مل يتنبه اإىل 
يعود ل�شتبداده.  وح�شب الكاتب، يدرك الرئي�ش الرتكي الذي تزامنت �شعبيته 
ال�شيا�شية مع معدلت منو قيا�شية، اأن م�شتقبله ال�شيا�شي يعتمد اإىل حد بعيد 
على اأداء القت�شاد. وكما قال م�شريف دويل طلب عدم ذكر ا�شمه: “جلبت اإدارة 

اقت�شادية �شيئة اأردوغان اإىل احلكم، وقد حترمه اأي�شاً من ال�شلطة«.  

املوت لأحدهم” جرمية كربى. وعام 2017 اأي�شاً، قرر وزير التعليم الرتكي، 
يف  ال��رتك��ي  التعليمي  املنهج  م��ن  التطور”  نظرية  اإ�شقاط”  يلمظ،  ع�شمت 
املدار�ش، واإ�شافة مفهوم “اجلهاد” كجزء من القانون الإ�ش�مي. وح�شب كاتب 
املقال، و�شل اجلنون اإىل م�شتوى جديد. فقد انتقد يا�شر يلدرمي، نائب زعيم 
حزب قومي متطرف، اأ�شد حليف لأردوغان يف الربملان، املعار�شة الرتكية ب�شبب 
“حماولتها قلب نظام حكم الرجل الواحد، وا�شتبداله بالدميقراطية”. وقال: 
“هذا بال�شبط ما ت�شعى املعار�شة اإليه. ويجب اأن ل ن�شمح لهذا اأن يحدث”. 
ومل تكن تلك زلة ل�شان، حيث مل ينف يلدرمي قوله، اأو اأن ذلك ما اأراد قوله.  
اأردوغ��ان و�شركائه القومين املتطرفن انتخابات  ويلفت كاتب املقال لتحويل 
انتخابات  اأن  التاأكيد  على  وداأب���وا  وج��ودي��ة.  �شيا�شية  ح��رب  اإىل  ب�شيطة  بلدية 
ليلة  منذ  ولكن  لرتكيا.   وطني”  “اإنقاذ  ق�شية  كانت  -اآذار  مار�ش   31 ي��وم 
ورفع  ال�شرر  لحتواء  جهده  ق�شارى  اأردوغ��ان  يبذل  النتخابات،  يف  الهزمية 

لل�شحفين  �شجان  اأك��رب  ر�شمياً،  تركيا،  اعتربت  عندما  املقال،  كاتب  وح�شب 
اأردوغ��ان مب�شروع قانون لإط���ق �شراح  اإ�ش�ميون من حزب  العامل، تقدم  يف 
ق��ا���ش��رات، مب��ن فيهم رج��ال اغت�شبوهن.  ويلفت  ت��زوج��وا م��ن  3000 رج��ل 
“اآلبريين”،  2016، عندما احتفل  الكاتب ملا جرى يف دي�شمرب-كانون الأول 
ال�شنة يف  املي�د وراأ���ش  باأعياد  اأردوغ��ان بحما�شة،  تنظيم عنيف لل�شباب يدعم 
ال�ش�ح.  تهديد  حت��ت  نويل  بابا  م�ب�ش  ارت���دى  برجل  الم�شاك  ع��رب  تركيا 
و�شدرت �شحيفة اإ�ش�مية” موالية اأي�شاً لأردوغان” حتت عنوان: “هذا هو 
اإنذارنا الأخري، ل حتتفلوا«.  وكما ي�شري الكاتب، اعتقلت �شرطة اأردوغ��ان، يف 
2017، اأفراداً تابعن ملنظمة ليربالية، واتهمتهم بالإرهاب ملجرد اأنهم رفعوا 
لوحة كتب عليها: “يحيا نوري و�شميح”، مدر�شان اأ�شربا عن الطعام احتجاجاً 
على �شرفهما من العمل دون م�شوغ قانوين.  ويف هذا ال�شياق، يرى الكاتب اأن 
تركيا يف عهد اأردوغان رمبا اأ�شبحت اأول دولة يف العامل يعد فيها “عدم متني 

•• و��صنطن-وكالت:
يف تركيا التي يحكمها حزب العدالة والتنمية منذ 2002، يلفت بوراك بيكديل، 
�شحفي تركي بارز، وكاتب راأي لدى معهد غيت �شتون لل�شيا�شة الدولية، لعدم 
التوا�شل  اآرائهم عرب و�شائل  التعبري عن  الب�د  اأقليات  %80 من  ا�شتطاعة 
الكراهية عرب  اأنهم يتعر�شون خلطاب  %35 من هوؤلء  الجتماعي. ويقول 
اأبريل  وحتى   ،2014 “اآب  اأغ�شط�ش  يف  رئي�شاً  انتخابه  ومنذ  امل��واق��ع.  نف�ش 
�شد  دع���اوى  اأردوغ�����ان،  طيب  رج��ب  ال��رتك��ي  الرئي�ش  رف��ع   ،2016 -ني�شان 
روؤ�شاء  “اأكرث  بلقب  يفوز  جعله  ما  ل�شخ�شه،  اإهانتهم  ب�شبب  �شخ�شاً   1845
العامل تعر�شاً ل�إهانة«.  وكان اأردوغان قال عن اأوروبا الغربية اإن “التع�شب 
وعن بي�رو�شيا، التي ت�شفها دول غربية باأنها  ينت�شر يف اأركانها كالطاعون”، 
ب�ش�م«.  اجل��ذور  فيها جاليات من خمتلف  تعي�ش  “بلد  اإنها  قال  ديكتاتورية، 

هكذا دفع اأردوغان تركيا من اجلنون اإىل..ما بعد اجلنون

حكومي  ق��رار  هو  القناة  غلق  اإن 
العليا  للهيئة  دخ��ل  ول  �شيا�شي 
ال�شمعي  ل����ت�������ش���ال  امل�����ش��ت��ق��ل��ة 
اأن  اإىل  الب�شري يف ذلك، م�شريا 
عليها  ميلى  “ماأمورة”  الهيئة 
لي�ش  م��ن  ع��ل��ى  ال��ق��ان��ون  تطبيق 
لهم �شند �شيا�شي، وتنفذ تعليمات 
يقلقها  اأ���ش��ب��ح  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ة 

�شوت املواطن التون�شي.
وراء  القناة  غلق  ق��رار  ان  ويبدو 
�شاحبها،  م��ع  ال��ت��ع��اط��ف  م��وج��ة 
الوفر  قائمة  اقتحامه  ويف�شر 

حظا للفوز بكر�شي قرطاج.
البارومرت  نتائج  واأظ��ه��رت  ه��ذا 
ن�شبة  يف  ت���راج���ع���ا  ال�������ش���ي���ا����ش���ي، 
الباجي  الرئي�ش  اأداء  عن  الر�شا 
رئي�ش  اأداء  وع��ن  ال�شب�شي  ق��ائ��د 

احلكومة يو�شف ال�شاهد.

••الفجر - تون�ص - خا�ص
ت�شّدر  الّنه�شة  ح��رك��ة  ُت��وا���ش��ل 
ن��ت��ائ��ج ن���واي���ا ال��ت�����ش��وي��ت خ�ل 
القادمة  الت�شريعية  النتخابات 
تراجع  رغ���م  18باملائة  بن�شبة 
باآخر  م���ق���ارن���ة  الأ������ش�����وات  ع����دد 
2 باملائة(  اآراء )21 فا�شل  �شرب 
تليها حركة نداء تون�ش بن�شبة 6 
باملائة رغم ما يعانيه هذا احلزب 

من ت�شرذم وانق�شام.
وتبّن نتائج ا�شتط�ع راأي اأجرته 
كون�شلتينغ”  “امرود  موؤ�ش�شة 
“حتيا  ح����رك����ة  ح�������زب  ت�����راج�����ع 
من  ح��دي��ث��ا  امل���وؤ����ش�������ش  تون�ش” 
املرتبة الثانية اإىل املرتبة الثالثة 
بح�شوله على ن�شبة 5 فا�شل 8 

باملائة.

الت�شويت،  ن��واي��ا  م��ن  ب��امل��ائ��ة   5
ت��ل��ي��ه ع���ب���ري م���و����ش���ي ب��ن�����ش��ب��ة 5 
املن�شف  ث����ّم  ب���امل���ائ���ة،   2 ف��ا���ش��ل 
ب���امل���ائ���ة،   3 ب��ن�����ش��ب��ة  امل������رزوق������ي 
 8 فا�شل   2 بن�شبة  عبو  فمحمد 
 2 بن�شبة  جمعة  فمهدي  باملائة، 
فا�شل 4 باملائة، فحمة الهمامي 
يليه  باملائة،   6 فا�شل   1 بن�شبة 
فا�شل   1 بن�شبة  �شعيد  ال�����ش��ايف 

2 ب���امل���ائ���ة، ث����ّم حم�����ش��ن م����رزوق 
ان  اىل  ي�����ش��ار  ب��امل��ائ��ة.   1 بن�شبة 
بعد  اأعلن  القروي، كان قد  نبيل 
ق���رار وق��ف ب��ث قناته م��ن طرف 
ال�شمعي  ل�ت�شال  العليا  الهيئة 
ال��ب�����ش��ري، اأن����ه ق���رر ال��ت��دخ��ل يف 
العام  وال�����ش��اأن  ال�شيا�شي  ال�����ش��اأن 
الفقري  ���ش��وت  ‘’�شاأكون  ق��ائ���: 
معتربا  املن�شية’’،  تون�ش  و�شوت 

احلر  الد�شتوري  احل��زب  واح��ت��ل 
املرتبة الرابعة بن�شبة 4 فا�شل 3 
الدميقراطي  التيار  يليه  باملائة 
ال��������ذي ارت����ف����ع����ت ن�������ش���ب���ة ن���واي���ا 
اإىل  ب��امل��ائ��ة   1 م��ن  ل��ه  الت�شويت 
تليه اجلبهة  باملائة،   8 3 فا�شل 

ال�شعبية ب� 2 فا�شل 2 باملائة.
وتك�شف نف�ش النتائج اأّن 2 باملائة 
من العّينة املُ�شتجوبة اأعربت عن 

نبيل  “حزب  ل���  الت�شويت  نّيتها 
ن�شمة  ق��ن��اة  ���ش��اح��ب  القروي” 

رغم عدم وجود هذا احلزب.
الإرادة  ت��ون�����ش  ح�����راك  واح���ت���ل 
فا�شل   1 بن�شبة  الثامنة  املرتبة 
7 ب���امل���ائ���ة ي��ل��ي��ه اآف������اق ت��ون�����ش ب� 
فالبديل  ب���امل���ائ���ة   5 ف���ا����ش���ل   1
باملائة   3 ف��ا���ش��ل   1 ب���  التون�شي 
باملائة   1،2 ب�  تون�ش  م�شروع  ثم 

فيما  باملائة   1 ب���  املحبة  تيار  ث��م 
وبني  ال�شعب  يتّذيل حزبا حركة 

وطني الرتتيب.
رئي�ش  ُيوا�شل  مت�شل،  �شياق  يف 
ت�شّدر  ال�ّشاهد  يو�شف  احلكومة 
نوايا الت�شويت خ�ل النتخابات 
الرئا�شية القادمة بن�شبة 9 فا�شل 
8 ب���امل���ائ���ة، ف��ي��م��ا ف��وج��ئ ال�����ّراأي 
ن�شمة  قناة  �شاحب  بظهور  العام 

الت�شويت  نوايا  يف  القروي  نبيل 
بن�شبة  الثانية  املرتبة  واحت�له 

8 فا�شل 1 باملائة.
اجلمهورية  لرئي�ش  بالن�شبة  اأّم��ا 
ال�شب�شي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  احل���ايل 
��ل ع��ل��ى ن�����ش��ب��ة �شفر  ف��ق��د حت�����شّ
ن�شب  من  فقط  باملائة   8 فا�شل 
�شعيد  قي�ش  واح��ت��ل  ال��ّت�����ش��وي��ت. 
فا�شل   7 بن�شبة  الثالثة  املرتبة 

نوايا الت�سويت للت�سريعية:

الّنداء يفتّك املرتبة الثانية من حتيا تون�ش...!
�سرب اآراء للرئا�سية: ال�سب�سي ينهار.. ونبيل القروي يف املرتبة الّثانية

ال�شن الورقة الكورية م�شريية يف ال�شراع مع المريكانو�شول كيم اىل ال�شن ر�شالة وا�شحة

املرحلة الثانية تدخل حيز التنفيذ

نظام خامنئي يف ماأزق.. بدء اأقوى عقوبات

ال�سرطة ال�سريانكية حتذر من هجمات جديدة

•• و��صنطن-وكالت:

اأم�ش اجلمعة  اإي��ران،  الأمريكية على  العقوبات  الثانية من  املرحلة  دخلت 
النفطية وفر�ش  اإي��ران  �شادرات  “ت�شفري”  التنفيذ، وهو ما يرجح  حيز 

قيود على التعام�ت املالية ب�شكل اأكرث �شرامة من احلزمة الأوىل. 
وهو  الإيرانين حتديداً  واملال  النفط  ت�شتهدف قطاعي  املتحدة  الوليات 
العقوبات  و�شف  الذي  بومبيو  مايك  الأمريكية  اخلارجية  وزير  اأك��ده  ما 
“�شي.بي.اإ�ش”  ل�شبكة  م�شيفاً  “اأقوى عقوبات تفر�ش حتى الآن”،  باأنها 

اأنه يجب على النظام الإيراين اأن “يغري �شلوكه«.
القرار الأمريكي اأخرياً جاء وا�شحاً ل ُلب�ش فيه “منع كل الدول اأو الكيانات 
اأو ال�شركات الأجنبية من دخول الأ�شواق الأمريكية يف حال قررت امل�شي 
قدماً يف �شراء النفط الإيراين اأو موا�شلة التعامل مع امل�شارف الإيرانية«. 
وترتقب اأ�شواق النفط تداعيات القرار، وقال املحلل ريكاردو فابياين لدى 
“اأنرجي اإ�شبكيت�ش” اإن “كل الأنظار تتجه اإىل ال�شادرات الإيرانية، ومدى 

ال�شرعة التي �شيرتاجع فيها الإنتاج«.
تدر�ش  امل��ت��ح��دة  “الوليات  اإن  ق��ال��ت  جورنال”  �شرتيت  “وول  �شحيفة 
لعقوبات  الإي��ران��ي��ة  التجزئة  وجت���ارة  البرتوكيماويات  مبيعات  اإخ�����ش��اع 
جديدة” وهي بح�شب حمللن متثل املرحلة املقبلة من “الكما�شة” التي 

تفر�شها الوليات املتحدة على النظام الإيراين.
اإيران،  اأ�شواق الوقود يف  ويف اليوم الأول ل�شريان القرار الأمريكي، دخلت 
اأنباء حول تفعيل قرار حكومي  البنزين، بعد تداول  اأزمة نق�ش منتجات 
جديد، يق�شي بتقنن ح�ش�ش البنزين لكل م�شتهلك، و�شط ف�شل ر�شمي 

حيال التعامل مع اأزمة اقت�شادية عا�شفة متر بها الب�د. 
املدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث يف القاهرة هاين �شليمان، اأو�شح 

الداخل  على  اخل��ط��ة  ت��داع��ي��ات  الإخ��ب��اري��ة  “رويرتز”  لوكالة  ح��دي��ث  يف 
الإيراين واأثر العقوبات على الأذرع الإيرانية يف اخلارج وامليلي�شيات التي 

تدعمها طهران يف املنطقة.
وقال �شليمان: “اإيران يف ماأزق حقيقي، على وقع امل�شك�ت احلقيقية املاثلة 
التي تواجهها يف الوقت الراهن”، م�شيفاً اأن خم�ش�شات الإنفاق الع�شكري 
اأمر ينعك�ش مبا�شرة على اأذرع  وخم�ش�شات احلر�ش الثوري “الإرهابي”، 
طهران اخلارجية، بع�ش امليلي�شيات التي تدعمها اإيران والتي بداأت تعاين 
اللبناين ح�شن  اهلل  العام حلزب  الأم��ن  اأبرزها منا�شدة  مالية،  اأزم��ة  من 

ن�شراهلل التربع لفك ال�شائقة املالية«.
وو�شف حمللون وباحثون يف ال�شاأن الإيراين العقوبات الأمريكية الأخرية 
هي من ناحية ت�شيب الداخل الإيراين  على اإيران باأنها “�ش�ح مزدوج”، 
ت�شيب  اأخ��رى  ناحية  ومن  واأركانه،  امل�يل  بنظام  مبا�شرة ممثلة  ب�شورة 

اأذرع النظام الإيراين يف اخلارج ب�”ال�شلل«.
املجل�ش  وع�شو  بوا�شنطن  الأو���ش��ط  ال�شرق  اأب��ح��اث  مركز  رئي�ش  وحت��دث 
خلق”  جم��اه��دي  ل�”منظمة  �شفوي،  علي  الإي��ران��ي��ة  للمقاومة  الوطني 
امل�شتوى  النظام على  يواجهها  التي  ال�شراعات  “بالنظر ملجموعة  قائً�: 
الأمريكية  العقوبات  ت�شكل  يحتاجها،  التي  الطائلة  والأم���وال  الإقليمي 
ال�شعب  على  العقوبات  ت��اأث��ري  ع��ن  احل��دي��ث  اأن  م�شيفاً  قا�شية”،  �شربة 

الإيراين هو حديث “لوبيات النظام اخلارجية«.
واأ�شاف اأن نظام امل�يل مل يتخل عن الإره��اب والتدخل يف �شوؤون الدول 
الأخرى وامل�شي قدماً يف الربنامج النووي ال�شري وبرناجمهم ال�شاروخي، 
اأكرث  �شيكون  العقاب  نهج  اأن  ليقدروا  للمراقبن  موؤ�شراً  ك��ان  ذل��ك  وك��ل 
املنطقة  �شعوب  اأ�شرارها  طالت  التي  ال�شرت�شاء”  “�شيا�شات  من  تاأثرياً 

واأثرت تبعاتها على الأوربين اأنف�شهم.

•• كولومبو-�أ ف ب:

حذرت ال�شلطات ال�شري�نكية من اأن متطرفن يخططون ل�شن هجمات 
على ج�شور يف العا�شمة كولومبو، مو�شحة اأنها مل تتمكن من توقيف 
العديد من الذين يقفون وراء اعتداءات اأحد الف�شح يف �شري�نكا التي 

اأدت اإىل مقتل 257 �شخ�شا.
واأكدت ال�شرطة اأنها اأ�شدرت اأوامر اإىل مراكزها يف اأنحاء كولومبو بن�شر 
اأعداد اإ�شافية من عنا�شرها، وطلبت من �ش�ح البحرية ن�شر مزيد من 
ال�شفن يف الأنهر عقب ت�شريبات تقارير ا�شتخباراتية لل�شرطة حتذر من 

تهديد بالهجوم على ج�شور يف العا�شمة.
كما اأن�شاأ اجلي�ش ال�شري�نكي مركز قيادة خا�شة لتن�شيق العمليات �شد 
بعمليات  للقيام  اجلنود  من  مزيدا  �شين�شر  اأن��ه  اعلن  فيما  اجلهادين، 

تفتي�ش.
الليل  خ�ل  تفتي�ش  بعمليات  قاموا  اجلنود  اأن  ر�شمية  م�شادر  وذك��رت 
تعود  اأنها  رغ��م  امل��واق��ع،  من  العديد  من  واأ�شلحة  متفجرات  و���ش��ادروا 

لع�شابات اإجرامية ولي�ش جلهادين.
وقال اجلي�ش يف بيان اإنه “يوا�شل مع الأجهزة ال�شقيقة عمليات اإغ�ق 
وبحث وا�شعة يف اأنحاء الب�د بالتعاون مع ال�شرطة بحثا عن ارهابين 
خ�ل  من  القتالية  املعدات  من  وغريها  واأ�شلحة  ومتفجرات  وخمابئ 

ن�شر مزيد من اجلنود ح�شب ال�شرورة«.
وتلقت ال�شلطات معلومات عن جمموعة �شغرية من املت�شددين الذين 
با�شم  املتحدث  وزي���ر  بح�شب  الهجمات،  م��ن  م��زي��د  �شن  ي��ح��اول��ون  ق��د 
احلكومة راجيثا �شيناراتني الذي اأ�شاف اأن حملة القمع على املتطرفن 

بعد اعتداءات الف�شح حققت جناحاً كبرياً.
و�شرح �شيناراتي “ل ميكننا القول اإن التهديد انتهى لكننا ن�شيطر على 

الو�شع “...” ب�شكل اأف�شل مما توقعنا«.
متورطن  اإرهابين”  “اأربعة  ع��ن  تبحث  ت���زال  ل  احل��ك��وم��ة  اأن  غ��ري 

�شيناراتني  ���ش��رح  م��ا  بح�شب  ط��ل��ق��اء،  زال����وا  ل  ال��ف�����ش��ح  اع���ت���داءات  يف 
لل�شحافين.

بعد  الأح��د  قدادي�ش  األغت  اأنها  اخلمي�ش  الكاثوليكية  الكني�شة  واأعلنت 
معلومات عن “تهديد حمدد” �شد كني�شتن على م�شارف العا�شمة.

وتاأجلت اعادة فتح املدار�ش الكاثوليكية التي كان من املقرر اأن ت�شتاأنف 
عملها بعد عطلة الف�شح، اإىل اأجل غري م�شمى.

الثنن يف ظل  املدار�ش احلكومية  الدرا�شة يف  ت�شتاأنف  اأن  املقرر  ومن 
اإجراءات اأمنية م�شددة.

اعرتفت ال�شلطات ال�شري�نكية بوجود ف�شل يف اتخاذ التدابري ال�زمة 
بعد تلقي حتذيرات ا�شتخباراتية عن اعتداءات الف�شح الدموية الأحد 

�شد كنائ�ش وفنادق فاخرة.
على  ال�شلطات  �شاعدت  الب�د  يف  امل�شلمة  الأقلية  اإن  �شيناراتني  وق��ال 
العثور على املتطرفن يف الأ�شابيع التي اأعقبت العتداءات. واأ�شاف اأن 

“اجلميع يقدمون معلومات. وقد تقدموا بالكثري من املعلومات«.
كما تتلقى �شري�نكا م�شاعدة دولية، اإذ تعمل اجهزة ا�شتخبارات اجنبية 
مع الأجهزة املحلية، بح�شب �شيناراتني. وتابع “تلقينا م�شاعدة خارجية 
من الوليات املتحدة وبريطانيا والهند. كما عر�شت دول اأخرى خدمات 

ا�شتخباراتية«.
اأن  يعتقد  اأنه  �شريي�شينا  مايرثيبال  الرئي�ش  �شرح  العتداءات  وعقب 
قوات  واأم��ر  �شري�نكا،  يف  جهادية  توجهات  لهم  متطرفاً   140 هناك 

الأمن بتعقبهم.
جميع  يف  وبحث  اغ���ق  عملي����ات  ال�ش����لطات  ت�ش����ن  احل��ن  ذل��ك  ومنذ 

اأنحاء الب�د واغتقلت املئات.
اعتداءات  م�شوؤولية  واألقيت  معهم.  التحقيق  بعد  بع�شهم  عن  واف��رج   
زهران  زعيمها  ك��ان  التي  الوطنية”  التوحيد  “جماعة  على  الف�شح 
لتنظيم  ولءه��ا  اجلماعة  واأعلنت  الع��ت��داءات.  منفذي  ها�شم من بن 

داع�ش الإرهابي.
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اأكدت اأعلى هيئة ق�شائية يف تركيا، اأن ال�شلطات الرتكية انتهكت احلقوق 
الإن�شانية ل�شحافين ينتقدان الرئي�ش رجب طيب اإردوغان بعد املحاولة 
وقالت املحكمة الد�شتورية يف تقرير  النق�بية التي وقعت يف 2016. 
وال�ش�مة  التعبري  حرية  يف  “احلق  اإن  الأنا�شول  اأنباء  وكالة  ن�شرته 
انتهكا«.  اأك�����ش��وي،  وم���وراك  غور�شيل  ق���دري  لل�شحافين  ال�شخ�شية 
�شحافين  اأرب��ع��ة  بها  تقدم  طعوناً  املحكمة  رف�شت  نف�شه،  الوقت  ويف 
 2016 اآخرين. واأم�شى غور�شيل نحو عام يف ال�شجن بعد توقيفه يف 
على اأثر املحاولة النق�بية. وقد ادين مع عدد من زم�ئه يف �شحيفة 
“جمهورييت” اإحدى ال�شحف النادرة املعار�شة لإردوغان التي ما زالت 
ت�شدر “مب�شاعدة منظمات اإرهابية” يف حماكمة اأثارت قلقاً على حرية 
ال�شحافة يف تركيا. وغور�شيل لي�ش م�شجوناً حالياً، لكن خم�شة اآخرين 
مو�شى  الكاريكاتور  ر�شام  بينهم  ال�شحيفة  يف  ال�شابقن  العاملن  من 
كارت اأعيدوا اإىل ال�شجن الأ�شبوع املا�شي بعدما ثبتت حمكمة ا�شتئناف 
الأحكام ال�شادرة بحقهم. واأوقف اأك�شوي اأي�شاً بعد املحاولة النق�بية 
وحكم عليه يف مار�ش -اآذار بال�شجن �شنتن. و�شتنظر املحكمة اجلمعة يف 
طلبات ث�ثة �شحافين اآخرين. وبداأت “ق�شية جمهورييت” يف نهاية 
2016 مع توقيف حوايل 20 من العاملن فيها. واأ�شبحت مثاًل على 
تراجع حرية ال�شحافة يف تركيا وخ�شو�شاً منذ حماولة النق�ب التي 

وقعت يف يوليو -متوز 2016.

اختتم اأم�ش يف كابول اجتماع املجل�ش الكبري “اللويا جريغا” الذي 
بوقف  باملطالبة  اأفغان�شتان،  اأنحاء  كافة  من  مندوبون  فيه  �شارك 
ب��ي��ان يف ختام  امل��ن��دوب��ون يف  ال��ن��ار. وق���ال  لإط����ق  “فوري ودائم” 
القبائل وممثلن عن  م��ن  اأع��ي��ان��اً  و���ش��ّم  اأ�شبوعاً  دام  ال��ذي  امل��وؤمت��ر 
املجتمع الأفغاين اإن “على حكومة جمهورية اأفغان�شتان الإ�ش�مية 
وح��رك��ة ط��ال��ب��ان اإع����ن وتنفيذ وق��ف ف���وري ودائ���م لإط����ق النار 
اعتبارا من الأول من رم�شان” الذي يبداأ بعد ب�شعة اأيام. وافتتحت 
يجمع  ال���ذي  ج��ريغ��ا  ال��ل��وي��ا  م��ن  الأخ����رية  اجلل�شة  اجلمعة  �شباح 
وال�شخ�شيات  القبائل  اآلف �شخ�ش من وجهاء  منذ الثنن ث�ثة 
اأربعة  الدينية وال�شيا�شين الأفغان. وتكرر خ�ل املوؤمتر الذي دام 
اأي���ام ب��اإ���ش��رار مطلب وق��ف اإط����ق ال��ن��ار ال��ذي دف��ع ب��ه العديد من 
املتحدثن يف اجلل�شات التي �شاركت بها 51 جماعة خمتلفة. ومن 
املفرت�ش اأن النتائج التي �شّلمت م�شاء اخلمي�ش ت�شّكل قاعدًة للقرار 

النهائي للقاءات.
 و�شبق اأن اأكدت طالبان اأنها ترف�ش اأي قرار ي�شدر عن هذا املجل�ش. 
يف هذه الأثناء، يلتقي ممثلون عن حركة طالبان التي رف�شت دعوة 
منذ الأربعاء باملبعوث الأمريكي  غني امل�شاركة يف “اللويا جريغا”، 
على  اجلمعة  زاد  خليل  وك��ت��ب  زاد.  خليل  زمل���اي  ال�����ش���م  اأج���ل  م��ن 
اأ�شقاوؤهم  اإن ال�شعب الأفغاين،  “�شددت على القول لطالبان  تويرت 
ال�ش�ح  اإلقاء  احل��رب. حان وقت  تنتهي هذه  اأن  ياأمل  و�شقيقاتهم، 

وو�شع حّد للعنف ومعانقة ال�ش�م«.

اأم�ش  ه��وا،  كيونغ  كانغ  اجلنوبية  الكورية  اخلارجية  وزي���رة  اأك���دت 
اجلمعة، على �شرورة اإعداد خريطة طريق وا�شحة لتفكيك ال�ش�ح 
مرونة  اإىل  ووا�شنطن  يانغ  بيونغ  داعية  ال�شمالية،  لكوريا  النووي 
اأكرب. وقالت يف موؤمتر �شحفي مع مرا�شلن اأجانب معتمدين لدى 
�شيوؤول اإنها “تتطلع اإىل جلو�ش كوريا ال�شمالية والوليات املتحدة 
وق��ت ممكن”  اأ���ش��رع  ال��ن��ووي يف  ال�ش�ح  لنزع  يف ط��اول��ة مفاو�شات 

بح�شب ما ذكرت وكالة “يونهاب” الإخبارية.
بن  احل��وار  ل�شتئناف  الدبلوما�شية  جهودها  تبذل  اأنها  واأ�شافت 
بيونغ يانغ ووا�شنطن.  و�شددت كانغ على اأن كوريا ال�شمالية لديها 
اأن الزعيم الكوري ال�شمايل  اإىل  نية لنزع ال�ش�ح النووي. واأ�شارت 
املا�شي  فرباير-�شباط  يف  هانوي  اإىل  و�شل  عندما  اأون  جونغ  كيم 
اأظهر اإجراءات �شارمة لنزع ال�ش�ح النووي، غري اأنها مل تكن كافية 
بالن�شبة للوليات املتحدة. واأفادت اأن الوليات املتحدة كانت ترغب 
يف احلوار مع كوريا ال�شمالية ب�شكل �شامل، غري اأن الزعيم كيم مل 

يكن م�شتعداً لذلك.

عو��صم

�أنقرة

كابول

�سيوؤول

ترامب والدميقراطيون.. ال�سراع يف ذروة جديدة
•• و��صنطن-وكالت:

دونالد  الرئي�ش  اإدارة  على  ال�شغوط  الكونغر�ش  يف  الدميقراطيون  كثف 
ترامب، اخلمي�ش، بينما اتهمت رئي�ش جمل�ش النواب نان�شي بيلو�شي وزير 
البيت  وج��ه  مولر،  تقرير  خلفية  على  جرمية،  بارتكاب  ب��ار  وليام  العدل 
ر�شالته  الأبي�ش يف  البيت  الدميقراطين. وقال  اإىل  ر�شالة حتد  الأبي�ش 
اإن ترامب لديه احلق يف توجيه م�شت�شاريه األ يدلوا ب�شهادات اأمام جلان 
بالكونغر�ش فيما له �شلة بتقرير املحقق اخلا�ش روبرت مولر، ب�شاأن ع�قة 
الرئي�ش الأمريكي بالرو�ش خ�ل النتخابات الرئا�شية عام 2016، وفق 
“رويرتز«. ومتثل تلك البيانات ت�شعيدا حادا يف ال�شراع بن اإدارة ترامب 
لهم  ينبغي  ك��ان  اإذا  م��ا  يدر�شون  ال��ذي��ن  الكونغر�ش،  يف  والدميقراطين 

ال�شعي لإزاحة ترامب من ال�شلطة من خ�ل امل�شاءلة.
�شمن  و�شركاته  ال�شريبي  �شجله  عن  مبعلومات  الدميقراطيون  وطالب 
هجوم  ب�شن  واإدارت����ه  اجل��م��ه��وري  الرئي�ش  ويتهمون  اأخ���رى،  مو�شوعات 
اأك���رب ع�شو  بيلو�شي،  وات��ه��م��ت  الأم��ريك��ي��ة.  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  م��ت��زاي��د على 
مع  تعامله  ب�شاأن  امل�شرعن  على  بالكذب  ب��ار  الكونغر�ش،  يف  دميقراطي 
مولر بعدما انتهى املحقق اخلا�ش من حتقيقه الذي ا�شتمر 22 �شهرا يف 
م�شاعي رو�شيا للتدخل يف النتخابات الأمريكية لعام 2016 بهدف دعم 
ترامب. وقالت بيلو�شي لل�شحفين يف اإ�شارة اإىل �شهادة بار اأمام الكونغر�ش 
زعم  كوبيك  كريي  العدل  وزارة  با�شم  املتحدثة  وو�شفت  جرمية«.  “هذه 
بعيد  امل�شادة  تلك  وج��اءت  وك���اذب«.  م�شوؤول  وغ��ري  “طائ�ش  باأنه  بيلو�شي 
باتهام،  نادلر  غريولد  ال��ن��واب،  مبجل�ش  الق�شائية  اللجنة  رئي�ش  تهديد 
بار، بازدراء الكونغر�ش اإذا مل يقدم ن�شخة كاملة وغري منقحة من تقرير 
املحقق اخلا�ش روبرت مولر ب�شاأن رو�شيا. وقد يف�شي ذلك اإىل تغرمي اأو 

�شجن اأكرب م�شوؤويل اإنفاذ القانون يف الوليات املتحدة.

تخطى عدد النازحني من مناطق اال�ستباكات 45 األفًا  

�سكان العا�سمة الليبية ي�ستقبلون رم�سان بجيوب فارغة 

تركيا ورو�سيا بفرتة من �سهر ع�سل ه�سة

اأردوغان الاهث وراء اأ�سدقاء..ٍ.يجد نف�سه وحيدًا
•• و��صنطن-وكالت:

تتقل�ش لئحة الأ�شدقاء الدولين للرئي�ش الرتكي رجب 
طيب اأردوغان ب�شكل �شريع وفقاً ملا كتبه ال�شحايف بوراك 
�شحيفة  م��ن  و�شخر  تركيا”.  “�شيغما  موقع  يف  بكديل 
يحّيون  العامل  “زعماء  اأّن  ذك��رت  التي  الرتكية  حرييت 
مار�ش   31 يف  حملية”  بانتخابات  ف��وزه  على  اأردوغ����ان 
اأردوغ����ان  اأّن ح��زب  ب��ق��وة  امل��ا���ش��ي. لقد جت��اه��ل��وا  “اآذار” 
الإ�ش�موي خ�شر يف جميع الدول الث�ث الكربى وللمرة 

الأوىل منذ 25 عاماً يف اأنقرة وا�شطنبول. 
واأ�شار بكديل يف معر�ش ت�شاوؤله عن معنى عبارة “زعماء 
روؤ�شاء  لهوؤلء وقد �شمت  الكاملة  ال�ئحة  اإىل  العامل” 
رو�شيا واأذربيجان و�شربيا وغينيا وال�شلطة الفل�شطينية 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  والهر�شك  البو�شنة  رئا�شة  جمل�ش  ورئي�ش 
“زعماء  هم  ال�شادة  “هوؤلء  وكتب:  األبانيا.  وزراء  رئي�ش 

العامل” وفقاً لآلة اأردوغان الدعائية«. 
ال�شيخ  قطر  اأم��ري  زع��م��اء  با�شتثناء  اأن��ه  الكاتب  ويو�شح 
متيم بن حمد اآل ثاين ورجل فنزوي� الواقع يف امل�شاكل 
ل�أ�شدقاء  ف���اق���داً  اأردوغ�������ان  ي��ب��دو  م������ادورو  ن��ي��ك��ول���ش 
ب�شبب  تركيا  ملعاقبة  املتحدة  ال��ولي��ات  ت�شتعد  ب��اط��راد. 
�شعيها احلثيث للح�شول على نظام دفاعي رو�شي بحيث 
�شيجعلها، اإذا ت�شلمته يف ال�شيف، اأول دولة اأطل�شية تن�شر 
نظام اأ�ش-400 على اأرا�شيها. وقد ت�شمل العقوبات وفقاً 
لقانون كات�شا طرد م�شنعي القطاع الدفاعي يف تركيا من 
الربنامج امل�شرتك لت�شنيع مقات�ت اأف-35 مما �شيوؤدي 
اأن تعاقب  10 مليارات دولر. وميكن  اإىل خ�شائر بقيمة 
�شفقة  يف  منخرطن  بارزين  اأتراكاً  م�شوؤولن  وا�شنطن 
اإىل  ت�شليم جتهيزات ع�شكرية ح�شا�شة  اأ�ش-400 وتعلق 
�شي�شبح  ال��ع��ق��وب��ات  ه��ذه  ت��رك��ي��ا. وح��ن يتم دم��ج جميع 

قا�شية  اأوق���ات  �شيواجهون  رم�شان  مع  كاهلهم.  تثقل 
هذه  رم�شان  اأن  وراأى  الإف��ط��ار«.  وجبة  حتى  لتاأمن 
على  اأع����وام  م��ن��ذ  والأق�شى”  الأ���ش��د  “�شيكون  ال�شنة 
مناطق  م��ن  النازحن  ع��دد  وتخطى  طرابل�ش.  �شكان 
الدولة  وزي���ر  بح�شب  �شخ�ش،  األ���ف   45 ال���ش��ت��ب��اك��ات 
يو�شف  الوفاق  بحكومة  واملهجرين  النازحن  ل�شوؤون 
ل�شت�شافة  عامة  م��دار���ش  احلكومة  وفتحت  ج���ل��ة. 
النزول  فيما ف�شل غريهم  ال��ن��ازح��ن،  م��ن  كبري  ع��دد 

عند اأقارب لهم، اأو يقيمون يف خميمات م�شتحدثة.
وحذرت م�شاعدة مبعوث الأمم املتحدة اإىل ليبيا ماريا 
دو فايل ريبريو الأحد املا�شي من “خطورة” الأو�شاع 

الإن�شانية يف طرابل�ش، م�شرية اإىل احتمال تدهورها.

•• طر�بل�س-�أ ف ب:

يجل�ش حممد النويري “69 عاما” على كر�شي �شغري 
العا�شمة  و���ش��ط  ال�شيت  ال��ذائ��ع  الر�شيد  ���ش��وق  داخ���ل 
طرابل�ش، حيث ين�شب يومياً طاولته اخل�شبية لعر�ش 
بع�ش البهارات والثوم املغلف، م�شدر رزقه واأهل بيته، 
مرتقبا قبل اأيام من بدء �شهر رم�شان، الزبائن الذين 

اأنهكتهم �شنوات من الأزمات واحلروب.
ويقول حممد النويري لوكالة فران�ش بر�ش وهو يغلف 
كثريون  وغ���ريي  الإره�����اق  “اأ�شابني  ب��اأك��ي��ا���ش،  ال��ث��وم 
مثلي. نقاوم عاما تلو اآخر يف ظروف ا�شتثنائية واحلرب 
لل�شطح  اأم��ل، يطفو  ن�شعر بب�شي�ش  بنا، كلما  ترتب�ش 

�شراع ع�شكري بن الليبين«.
ول تزال املعارك ترتكز جنوب العا�شمة، ومل ت�شل اىل 
اأحيائها، لكن �شكان طرابل�ش ي�شعرون بالقلق ويدركون 
التي  اأن احلرب تزيد من تداعيات الأزمة القت�شادية 
يعي�شونها منذ غرقت ليبيا بالفو�شى بعد �شقوط نظام 

معمر القذايف.
ويقول النويري “اأنا فخور باإطعام اأولدي من احل�ل. 
اأ�شرتي  لإعالة  هنا،  القدوم  على  اأواظ��ب  �شنوات،  منذ 
اأولد يف اجلامعة وابنة  اأف��راد ، لدي  املكونة من ع�شرة 
معاقة بدنياً”، م�شيفا “اأنا م�شاب بال�شكري واأ�شرتي 

دوائي ب�شق الأنف�ش«.
وتتجّول منال خريي”45 عاما” داخل �شوق البقوليات، 
م�شرية اىل اأنها تاأتي كل عام اىل هذا املكان ل�شراء بع�ش 

احلم�ش والعد�ش وم�شتلزمات رم�شانية خا�شة.
وغالبا ما ي�شهد هذا ال�شوق زحمة يف مثل هذه الأوقات، 
لكن احلال تغري بفعل الظروف القت�شادية التي متر 
بها ليبيا، و�شعوبة احل�شول على ال�شيولة النقدية من 

امل�شارف.
وت�شكو منال، وهي اأم لأربعة اأطفال من ارتفاع الأ�شعار، 

امل�شرف”،  اأم��ام  �شاعات  خ�لها  اأم�شيت  اأي��ام  “ث�ثة 
دينار   500 �شحب  من  فقط  متكنت  اأنها  اىل  م�شرية 
ل�شّد  يكفي  ل  املبلغ  ه��ذا  اإن  وت��ق��ول  دولرا«.   360“
�شهر  م��ن  الأول  الأ���ش��ب��وع  ���ش��وى  عائلتها  اح��ت��ي��اج��ات 
“اأرجو من  قائلة  ال�شماء  يدها �شوب  وترفع  رم�شان. 
بع�شنا  نقتل  الآن  لأننا  الليبين،  �شمل  يجمع  اأن  اهلل 

وثروات بلدنا ت�شرق يف و�شح النهار«.
التي  املعارك  اأن  اإىل  ال�شايبي  اهلل  عبد  التاجر  وي�شري 
ومقلقة،  م��زع��ج��ة  “باتت  ط��راب��ل�����ش  حم��ي��ط  ي�شهدها 

وجعلت اآلف النا�ش يرتكون منازلهم«.
ويقول “األحظ اأن �شريحة وا�شعة من الليبين عاجزة 
العائ�ت تعّد  اأب�شط مقومات احلياة، بع�ش  عن �شراء 
تاأمن وجبات الطعام اإجنازا، وهو اأمر مل نعتد عليه يف 

ب�د غنية بالنفط«.
“ب�دنا  التمور،  لبيع  حمل  اأم��ام  يقف  بينما  وي�شيف 
اأنف�شنا عاجزين عن  باإنتاج التمر، جند  م�شهورة عامليا 
“هل  يت�شاءل  ثم  �شعفن”.  ثمنه  ارت��ف��اع  بعد  �شرائه 
ميكن تخيل مائدة الليبين يف رم�شان خالية من التمر 

الذي ميثل رمزية وروحية وقت الإفطار؟«.
عن  واحلكومية  اخل��ا���ش��ة  التجارية  امل�����ش��ارف  وتعجز 
من  الرغم  على  للمواطنن،  لنقدية  ال�شيولة  توفري 
الوفاق  حكومة  اأق��رت��ه  اقت�شادية  اإ���ش���ح��ات  برنامج 

العام املا�شي.
اأطراف طرابل�ش بحركة  وت�شببت املعارك الدائرة عند 
نزوح كبرية، جزء كبري منها يف اجتاه الأحياء الداخلية 
للعا�شمة، ما فاقم معاناة ال�شكان مع قرب حلول �شهر 

رم�شان.
وي��ق��ول م��ال��ك ال����ذي ق�����ش��د ال�����ش��وق ل�����ش��راء حاجياته 
طرابل�ش  ج��ن��وب  ���ش��ك��ان  م��ن  اآلف  اأخ���رج���ت  “احلرب 
التمكن  دون  م�شرعن  معظمهم  وغ��ادر  منازلهم،  من 
املالية  الأع��ب��اء  جعل  ما  الأ�شا�شية،  حاجاتهم  اأخ��ذ  من 

اأنقرة  اإىل  ال�شن  �شفري  اأظ��ه��ر  ديبلوما�شية،  وبطريقة 
اإث��ارة للخوف حن قال لرويرتز:  دنغ يل الع�شا الأك��رث 
على  �شلباً  ذل��ك  ف�شيوؤثر  ب��ّن��اء،  غري  م�شاراً  اخ��رتمت  “اإذا 
الثقة والتفاهم املتبادلن و�شينعك�ش ذلك على الع�قات 
مع انكما�ش االقت�شاد الرتكي  التجارية والقت�شادية”. 
وارتفاع ن�شبة البطالة ب�شكل قيا�شي كما ن�شب الت�شخم، 

اإّن املزيد من التدهور �شيكون اأ�شواأ كابو�ش لأردوغان.
يجب على الديبلوما�شين الأتراك العمل يف اأوروبا كاأنهم 
جزء من وزارة احلرب الباردة ل جزء من وزارة اخلارجية. 
موؤخراً  ماكرون  اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�ش  اأعلن  حن 

تاأثريها م�شاعفاً اإذا ان�شمت دول غربية اأخرى اإىل حملة 
�شهر  من  ف��رتة  ورو�شيا  تركيا  تدخل  نظرياً،  العقوبات. 
الع�شل يف ع�قتهما التي �شتبقى ه�شة، مبا اأنها عبارة عن 
حتالف تكتي ل ا�شرتاتيجي. ال�شن مثل رو�شيا هي اأقرب 
امل�شتمر منذ  اإىل �شريك اقت�شادي لرتكيا، لكن اخل�ف 
عقود حول طريقة معاملة ال�شن ل�أويغور كان م�شدراً 
-�شباط   ف��رباي��ر  ويف  وبيجينغ.  اأن��ق��رة  ب��ن  للتوتر  ثابتاً 
قالت ال�شن اإنها اأغلقت قن�شليتها يف اإزمري التي ت�شكل 
ثالث اأكرب مدينة يف تركيا والتي ت�شم ميناء جتارياً بارزاً، 

ب�شبب النتقادات الرتكية حول امللف. 

اإط�ق  اىل  اخلريية  اجلمعيات  بع�ش  الأزم���ة  ودفعت 
اإدري�ش  م��ف��ت��اح  وق����ال  اجل��م��اع��ي«.  “الإفطار  م���ب���ادرة 
الذي يراأ�ش جمعية خريية يف طرابل�ش لفران�ش بر�ش، 
“قررنا مع بع�ش اجلمعيات امل�شاهمة يف التخفيف على 
النازحن وعلى البلديات التي تتحمل �شغطا هائ� مع 
ا�شتمرار حركة النزوح، وقررنا اإط�ق مبادرة الإفطار 
اجلماعي«. واأو�شح اأن “الإفطار اجلماعي لي�ش جديدا 
لكن  امل��ب��ادرات.  ه��ذه  مثل  توجد  رم�شان  كل  ليبيا.  يف 
اإف���ط���ارا ج��م��اع��ي��ا يف  �شنقيم  لأن��ن��ا  امل���رة خمتلفة  ه���ذه 
معربا عن اأمله يف  بع�ش مقرات وخميمات النازحن”، 
النازح ويخفف  على  نف�شيا  “اأثرا طيبا  ذلك  اأن يرتك 

الأعباء املالية عن كاهله«.

“يوماً  -ني�شان  اأب��ري��ل   24 م��ن  �شتجعل  فرن�شا  اأّن  ع��ن 
رد الناطق با�شم  وطنياً لإحياء ذكرى الإبادة الأرمنية”، 
اأردوغان ابرهيم قالن قائً�: “ندين ونرف�ش حماولت 
بلده  يف  �شيا�شية  م�شاكل  ي��واج��ه  ال���ذي  م��اك��رون  ال�شيد 
اإىل  تاريخية  اأح���داث  حتويل  عرب  اليوم  بحفظ  اخلا�ش 
اأردوغ��ان عمر  با�شم حزب  الناطق  وقال  �شيا�شية”.  مادة 
تواجه  اأن  الفرن�شية  ال�شلطات  على  “يجب  اإّن���ه  جليك 
من  فيها  تورطت  التي  والقتل  الإن�شان  حقوق  انتهاكات 

الكامريون اإىل نيجرييا«. 
املجل�ش  ق��رار  الرتكية  اخلارجية  وزارة  ا�شتنكرت  كذلك، 
الأدنى يف الربملان الإيطايل املوافقة على اقرتاح ل�عرتاف 
التي  العثمانية  ال�شلطنة  داخل  الأرمنية  بالإبادة  ر�شمياً 
ا�شتخدام  “مثل عن  ذلك  اإّن  وقالت   .1915 �شنة  ب��داأت 

الدعاءات الأرمنية مل�شالح �شيا�شية داخلية«.
اإىل ح��ي��ث يتمنى  الأم�����ور  ت��ت��ج��ه  اأي�������ش���اً، ل  اأف��ري��ق��ي��ا  يف 
اأن ي�شتيقظ ذلك  اأردوغ��ان. كان �شادماً للرئي�ش الرتكي 
الب�شري  ال�شابق عمر  بالرئي�ش  الإطاحة  وقع  النهار على 
“الأخ”.  ب���  و�شفه  وال���ذي  جماعية  اإب���ادة  بارتكاب  املتهم 
وك��ان��ت حمكمة اجل��ن��اي��ات ال��دول��ي��ة ق��د اأ���ش��درت مذكرة 
توقيف بحق الب�شري �شنة 2010 ب�شبب �شل�شلة اتهامات 
امل��وايل لأردوغان  الإع���م  اإب��ادة جماعية. يدعي  بارتكاب 
ب�شكل  تركيا  “�شد  موجهة  كانت  بالب�شري  الإط��اح��ة  اأّن 
احلديث  الأفريقي  ال�شداع  هو  ال�شودان  لي�ش   . مبا�شر« 
الوحيد لأردوغ��ان. يف ليبيا، دعمت تركيا وقطر حكومة 
ط��راب��ل�����ش يف احل�����رب الأه���ل���ي���ة. واخ������رتق ح��ف��رت ال���ذي 
الغرب  يف  احلكومة  املتطرفن  الإ�ش�موين  ي�شتهدف 
بكديل  وختم  العا�شمة.  ل�شتعادة  هجوماً  و�شن  الليبي 
اأّن رجل تركيا القوي يرك�ش �شريعاً كي ي�شبح وحيداً يف 

العامل.

بينهما يف  ال��ق��م��ة  اأون يف  ج���وجن  ك��ي��م  ال�����ش��م��ايل 
فرباير- �شباط. وعلى مدى �شنوات كانت اليابان 
ال��ذي��ن خطفهم  م��واط��ن��ي��ه��ا،  ق�شية  ح��ل  ت�����ش��ع 
اإطار  يف  عقود  قبل  ال�شمالية  كوريا  من  عم�ء 
الع�قات  لتح�شن  �شرطا  جوا�شي�ش،  ت��دري��ب 

الدبلوما�شية والقت�شادية مع بيوجنياجن.
اإنهاء  اإىل  املتحدة  الوليات  مثل  اليابان  وت�شعى 

برامج كوريا ال�شمالية النووية وال�شاروخية.
ب�����ده يف مقابلة  م��وق��ف  ت��غ��ي��ري  اإىل  اآب����ي  ومل���ح 
م���ع ال�����ش��ح��ي��ف��ة اأج���ري���ت ي����وم الأرب����ع����اء بقوله 
املتبادل  ال�شك  “لك�شر  ال��وح��ي��دة  الطريقة  اإن 
حمادثات  يجري  اأن  ه��ي  ل��ه  بالن�شبة  الراهن” 

•• طوكيو-رويرتز:

اليابان  وزراء  رئي�ش  ع��ن  اأم�����ش  �شحيفة  نقلت 
�شينزو اآبي قوله اإنه م�شتعد ل�جتماع مع زعيم 
�شروط  دون  اأون  ج���وجن  ك��ي��م  ال�شمالية  ك��وري��ا 
بن  اأمدها  التي طال  الثقة  انعدام  لإنهاء حالة 

البلدين.
بعد  �شانكي  ل�شحيفة  اآب���ي  ت�شريحات  وج���اءت 
اأيام من اجتماعه مع الرئي�ش الأمريكي دونالد 
ت���رام���ب يف وا���ش��ن��ط��ن وت��وج��ي��ه ال�����ش��ك��ر ل���ه على 
عددا  ال�شمالية  ك��وري��ا  احتجاز  ق�شية  اأث���ار  اأن��ه 
م��ن امل��واط��ن��ن ال��ي��اب��ان��ي��ن م��ع ال��زع��ي��م الكوري 

“هذا هو  غ���ري م�����ش��روط��ة م���ع ك���ي���م. واأ�����ش����اف 
و�شع  دون  م��ع��ه  الج��ت��م��اع  اأود  اأن��ن��ي  يف  ال�شبب 
�شروط واإجراء مناق�شات �شريحة. اآمل اأن يكون 
زعيما يقرر على نحو مرن وا�شرتاتيجي ال�شيء 

الأف�شل لب�ده«.
وقالت كوريا ال�شمالية يف 2002 اإنها اختطفت 

13 يابانيا يف ال�شبعينات والثمانينات.
وتعتقد اليابان اأن كوريا ال�شمالية اختطفت 17 
اأعيد خم�شة منهم. وتقول كوريا  من مواطنيها 
ال�شمالية اإن الثمانية الباقن توفوا واإن الأربعة 
الذين تتحدث عنهم اليابان مل يدخلوا اأرا�شيها 

اأ�ش�.

اآبي م�ستعد لاجتماع مع زعيم كوريا ال�سمالية   حمقق متخف جت�ّس�َش على حملة ترامب 2016 
 •• و��صنطن-�أ ف ب:

التحقيقات  مكتب  اأن  الأمريكية  تاميز  نيويورك  �شحيفة  اأك��دت 
م�شت�شار  للقاء  متخفياً  حمققاً  اأر���ش��ل  اآي”  ب��ي  “اف  ال��ف��درايل 
يف احل��م��ل��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة ل��دون��ال��د ت��رام��ب م��ن اأج���ل التحقق من 
جورج  بامل�شت�شار  املحقق  والتقى  رو�شيا.  مع  تعاون  وج��ود  م�شاألة 
بابادوبولو�ش يف حانة لندن يف اأيلول-�شبتمرب 2016 قبل �شهرين 
اأنه م�شاعد  من انتخاب ترامب للبيت الأبي�ش، وقّدم نف�شه على 
يف جمال الأبحاث، بح�شب ال�شحيفة التي نقلت ذلك عن م�شادر 
املحاولة مل  اأ�شماء. لكن هذه  الك�شف عن  امللف بدون  قريبة من 
بح�شب ال�شحيفة. غري  توؤد اإىل اخلروج “باأي معلومات مفيدة”، 
اأن يعزز موقف دونالد ترامب الذي يندد  اأن الك�شف عنها ميكن 

مبا يقول اإنه “جت�ش�ش” على حملته الرئا�شية.

جهود جدية يف الكونغر�ش لت�سنيف الإخوان جماعة اإرهابية
•• و��صنطن-وكالت:

“فري  م���وق���ع  يف  ك���ري���دو  اآدم  ك��ت��ب 
الإدارة  اأن  الأم����ري����ك����ي  بيكون” 
الكونغر�ش  يف  وحلفاءها  الأمريكية 
يعملون على ت�شنيف الإخوان جماعة 
ا�شتمرت  مل�����ش��اٍع  ت��ت��وي��ج��اً  اإره���اب���ي���ة، 
�شنوات لت�شديد اخلناق على التنظيم 

الراديكايل وقطع الإمدادات عنه.
اأن  الإدارة  ك��ب��ار يف  م�����ش��وؤول��ون  واأك���د 
التنظيم  ي��ع��ت��رب  ت���رام���ب  ال��رئ��ي�����ش 
تهديداً رئي�شاً ل�أمن القومي، واأمر 
اجلهود  يف  بامل�شي  الأب��ي�����ش  ال��ب��ي��ت 
اإرهابيًة،  منظمًة  التنظيم  لت�شنيف 
الإخوان  منتقدو  ل��ه  ي�شعى  م��ا  وه��و 

وهنا  الأو���ش��ط،  ال�شرق  يف  وحلفائنا 
ت�شنيف  اأي  امل��ت��ح��دة...  ال��ولي��ات  يف 
حم���ت���م���ل ����ش���ي���م���ر ب���ع���م���ل���ي���ة ق���وي���ة 
وم��درو���ش��ة و���ش��ام��ل��ة وم�����ش��رتك��ة بن 

الوكالت«.
ت�شريعات  ك��روز  يعد  ال��غ��اي��ة،  ول��ه��ذه 
ال�شبكات  حت��دي��د  يف  الإدارة  ت�شاعد 
امل���خ���ت���ل���ف���ة ل�������إخ������وان، واأت���ب���اع���ه���ا، 

واأ�شولها.
من  ق�������ش���م���اً  اأن  امل���������ش����ادر  وت���و����ش���ح 
وا�شع  ن��ط��اق  على  �شريكز  الت�شريع 
ل��شتقرار  املزعزعة  الن�شاطات  على 
حتديد  يف  وي�������ش���اع���د  ل��������إخ�������وان، 
الأحزاب التي يجب ت�شنيفها وفر�ش 

العقوبات عليها.

تيد  ال�شناتور  ويعمل  ���ش��ن��وات.  منذ 
منذ  بالت�شنيف  ُيطالب  الذي  كروز، 
ن�شو�ش  �شل�شلة  ع��ل��ى  ط��وي��ل��ة،  م���دة 
حتقيق  اإط���ق  �شاأنها  من  ت�شريعية 
وقياداتهم،  الإخ�������وان  ن�����ش��اط��ات  يف 
الأمريكية  ل����������إدارة  ���ش��ُي��م��ه��د  م����ا 
والكونغر�ش طريق ت�شنيف التنظيم 

يف امل�شتقبل القريب.
وي��ن�����ش��ج��م ه����ذا ال���ق���رار امل��ت��وق��ع مع 
ترامب  لإدارة  امل�����ش��ت��م��رة  اجل���ه���ود 
الدولين  املنا�شرين  على  للق�شاء 
ل�إرهاب، مبا فيهم النظام الإيراين، 

ووك�ئه من حزب اهلل.
ق����راراً غري  اأخ����رياً  الإدارة  وات��خ��ذت 
الثوري  احل��ر���ش  بت�شنيف  م�شبوق 

الت�شريع  م���ن  اآخ����ر  ج���زء  و���ش��ي�����ش��ك��ل 
الن�شاطات  وي���ح���دد  ل��������أول،  ت��ت��م��ة 
امل���زع���زع���ة ل������ش��ت��ق��رار ال���ت���ي تقف 
وراءه��ا اجلماعة يف مناطق خمتلفة 

حول العامل.
ال�شناتور  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  واأو�����ش����ح 
الإخ��������وان  اأن  ي��ع��ت��ق��د  “كروز  اأن 
من  عاملية  ب�شبكة  يتمتعون  امل�شلمن 
الإ�ش�مية،  الإ�ش�مين واجلماعات 
و�شي�شمل  اإرهابية...  جماعات  بينها 
م�������ش���روع���ه ال��ت�����ش��ري��ع��ي ع��������دداً من 
التي  وال���ت���ف���وي�������ش���ات،  ال����ت����ق����اري����ر، 
الأمريكي،  ال�شعب  ح�شول  ت�شمن 
على  الأم�����ري�����ك�����ي�����ن  وامل���������ش����رع����ن 
ال�شرورية  وال�ش�حيات  املعلومات 

وتوؤكد  اأج��ن��ب��ي��ًة.  اإره���اب���ي���ًة  م��ن��ظ��م��ًة 
ي���رك���زون  امل�������ش���وؤول���ن  اأن  امل�������ش���ادر 

انتباههم حالياً على الإخوان.
الإدارة  يف  ب�������ارز  م���������ش����وؤول  وق�������ال 
كان  ترامب  “الرئي�ش  اإن  الأمريكية 
�ش�مة  اأن  م��ع��ت��رباً  وا���ش��ح��اً،  دائ���م���اً 
الأمريكين يف مقدمة اأولوياته، واأنه 
بجدية،  الإره��اب  تهديد  مع  يتعامل 
وه��و م��ا ب��دا اأخ���رياً يف ق��رار ت�شنيف 
اإرهابيًة،  م��ن��ظ��م��ًة  ال���ث���وري  احل��ر���ش 
ف�شحت  م�����ش��ب��وق��ة  غ���ري  خ���ط���وة  يف 
الإرهاب،  الإي��راين  النظام  ا�شتخدام 

اأداًة للدولة«.
اإىل  ا���ش��ت��م��ع  “الرئي�ش  اأن  واأ����ش���اف 
اأ�شدقائنا  الإخ��وان من  املخاوف من 

القومي  الأمن  عليهم، وحماية  للرد 
وت�����ش��ك��ل ه���ذه اجلهود  الأم���ري���ك���ي«. 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ت��ت��وي��ج��اً ل�����ش��ن��وات من 
وحلفائها  ت����رام����ب  لإدارة  ال���ع���م���ل 
الإخ����وان  لتت�شنيف  ال��ك��ون��غ��ر���ش  يف 
الذي  الأم��ر  اإرهابية،  جماعة  ر�شمياً 
�شيكون له تبعات عاملية على التنظيم 

الإ�ش�مي وحلفائه يف املنطقة.
الكونغر�ش،  يف  ب��ارز  م�شوؤول  واأو�شح 
لن�شاطات  معمقة  روؤي����ة  ت��وف��ري  اأن 
حول  واأ���ش��ول��ه  واأع�����ش��ائ��ه  التنظيم 
العامل، �شيتطلب وقتاً من امل�شوؤولن 
الأمريكين والأجهزة ال�شتق�شائية، 
�شبكات  ي��دي��رون  الإخ���وان  اأن  خا�شًة 

منف�شلة يف دول عدة.
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املرجع : ٥97
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/فاطمة �شعيد �شاجت ، الإمارات اجلن�شية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 
)100%( وذلك اىل ال�شيد/قا�شم تونديل عبدالقادر - الهند اجلن�شية ، كما يرغب ال�شيد/ �شفيق حممد بالكال �شيد حممد 
الهند   - عبدالقادر  تونديل  قا�شم  ال�شيد/  اىل  وذلك   )%10( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  اجلن�شية  الهند   -
، كما ترغب ال�شيدة/ �شاجهان �شاه احلميد - الهند اجلن�شية يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة )%22(  اجلن�شية 
اجلن�شية  الهند   - كوجنو  حممد  ال�شيدة/�شكيلة  ترغب  كما  اجلن�شية  الهند   - عبدالقادر  تونديل  ال�شيد/قا�شم  اىل  وذلك 
ال�شيد/قا�شم تونديل عبدالقادر - الهند اجلن�شية وذلك يف  البالغة )17%( وذلك اىل  البيع والتنازل  عن كامل ح�شتها  يف 
الرخ�شة )�شوبر ماركت ال�شيافة العربية ذ م م( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )٥٣٣921( ال�شادرة من دائرة 
التنمية الإقت�شادية بال�شارقة. تعدي�ت اخرى : مت تغيري ال�شكل القانوين من )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( اىل )موؤ�ش�شة 
فردية بوكيل خدمات( كما مت تغيري ال�شم التجاري من )�شوبر ماركت ال�شيافة العربية ذ م م ( اىل )�شوبر ماركت ال�شيافة 
العربية(.  وعم�بن�ش املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  201٣ يف �شان الكاتب العدل. فقد 
اقت�شى ن�شر هذا الع�ن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا الع�ن فمن 

لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4   

  اعالن بالن�شر
املرجع : ٥9٥

البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  اإماراتي   ، املازمي  �شاهن  عبدالرحمن  ال�شيد/عبداهلل  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف )فيديو املنى( مبوجب رخ�شة رقم )٥140٥6( اىل ال�شيد/ اودايا 
كومار بوتيا فيتيل ك فب كونهى رامان ، هندي اجلن�شية  تعدي�ت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة اىل اخر 
القانوين للرخ�شة من )موؤ�ش�شة فردية( اىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات( ويرغب بتغيري  ال�شكل  تغيري 
ال�شم التجاري والن�شاط وهو كما يلي : ال�شم ال�شابق : فيديو املنى ، ال�شم التجاري اجلديد : املنى لتجارة 
الهواتف املتحركة واحلا�شوب ، الن�شاط ال�شابق : جتارة اأ�شرطة الفيديو املرئية ، تاأجري اأ�شرطة الفيديو املرئية 
، الن�شاط التجاري اجلديد : بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة ، بيع اأجهزة احلا�شب الآيل ولوازمها بالتجزئة 
، بيع ال�شاعات وقطع غيارها - بالتجزئة.  وعم�بن�ش املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�شنة  201٣ يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا الع�ن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
ذلك عليه مراجعة  اعرتا�ش حيال  اي  لديه  الع�ن فمن  تاريخ هذا  ا�شبوعن من  بعد  اليه  امل�شار  الجراء 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : ٥9٣
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ خدا بخ�ش حممد رم�شان ، باك�شتاين اجلن�شية يرغب 
ال�شيارات(  ل�شيانة  اخليمة  )را�ش  يف    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
مبوجب رخ�شة رقم )216768( اىل ال�شيد/ �شامل عبدربه مبارك احمد ، اإماراتي اجلن�شية 
- تعدي�ت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة اىل اخر تغيري ال�شكل القانوين للرخ�شة من 

)موؤ�ش�شة فردية( اىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات(. 
وعم�بن�ش املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  201٣ يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا الع�ن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

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

ا�شم ال�شركة : تي بي ات�س لتوريد العمالة ملالكها حممد عبداحلميد عبداهلل ا�سد 
ملك   -  M28B رق��م  مكتب   : العنوان   , م  م  ذ  �س   - الواحد  ال�سخ�س  �سركة  �سراج 
موؤ�ش�شة دبي العقارية - ديرة - القرهود / مركز ا�شتدامة B ،  ال�شكل القانوين : �شركة ذات 
م�شوؤولية حمدودة - ال�شخ�ش الواحد - ذ م م ، رقم الرخ�شة : 78٣٣٣7 رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 1287969 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري 
يف ال�شجل التجاري لديها باإنح�ل ال�شركة املذكورة اأع�ه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2018/10/21  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/10/21 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعن ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق 
احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات - 
هاتف : 2٥17720-04  فاك�ش : 2٥17721-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خ�ل )4٥( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإع�ن
دائرة التنمية االقت�سادية

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

ا�شم امل�شفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات - هاتف 
: 2٥17720-04 فاك�ش : 2٥17721-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
لتوريد  ات�س  بي  تي  لت�شفية  اأع����ه  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعين  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي 
ال�سخ�س  �سركة  �سراج  ا�سد  عبداهلل  عبداحلميد  حممد  ملالكها  العمالة 
الواحد - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/10/21 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/10/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأع�ه، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خ�ل )4٥( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإع�ن
دائرة التنمية االقت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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لدى حمكمة : حمكمة عجمان الإبتدائية 

الدائرة : جتاري كلي عجمان
اإعالن بالن�شر

يف الق�شية رقم 2018/3427
املدعي/بنك امل�شرق  -  بوكالة املحامي / خالد احلثبور للمحاماة

info@khhlawyers.com : امييل
املدعي عليها الأوىل/م� ملقاولت املعدنية )ذ م م( 

واملدعي عليه الثاين/نظر الإ�ش�م حممد كالو م� مدعوين للح�شور �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد لإجتماع اخلربة امل�شرفية املقرر يوم اخلمي�ش املوافق 2019/٥/9 ال�شاعة 10.00 �شباحا 
وذلك مبقر اخلبري الكائن يف دبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج لطيفة - بجوار نور بنك - مكتب 

رقم ٣04 ، وذلك لبيان دفاعك يف الدعوى املرفوعة من قبل بنك امل�شرق.
ارقام التوا�شل : 024919872 - 0٥06160729   

اخلبري/عدنان حممد 

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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 اإعالن املدعي عليهما ب�رود التقرير ن�شرا 

يف الق�شية رقم 2018/6463 جتاري كلي  
1- هيتي�ش كمار جينوبهاي ميهتا اىل املدعى عليهما /  

2- جيجنا هيتي�ش كمار ميهتا    
حيث ان املدعي / م�شرف اله�ل - �ش م ع  

قد اقام عليكما لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة  ويعلمكما بورود التقرير 
املدنية  الدائرة  الإبتدائية  الإحتادية  ال�شارقة  حمكمة  امام  ح�شوركما  يقت�شي  لذلك 
التجارية الكلية الأوىل القاعة رقم 1٣8 الطابق الأول يف متام ال�شاعة التا�شعة من �شباح 
يوم 2019/٥/٥ وذلك ل�شت�م ن�شختكما من التقرير ول�إجابة على الدعوى وتقدمي ما 
الوقت  ار�شال وكيل عنكما يف  او عدم  بيانات ويف حالة تخلفكما عن احل�شور  لديكما من 

املحدد فاإن املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابكما. 
حرره /عبا�ش حمجوب ،،، 2019/4/10 

  اإدارة الدع�ى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  ال�شماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�ش اخليمة باأن املدعو/ �شمية على حممد 
را�شن الهناوي ، تقدمت بطلب تعديل م�شمى القبيلة ل�شمها 
التعديل/ بعد  ا�شمها  ليكون   ، )النقبي(  اىل  )الهناوي(  من 

�شمية على حممد را�شن النقبي.
وان من له م�شلحة يف العرتا�ش ان يتقدم خ�ل خم�شة ع�شر 
يوما من تاريخ الع�ن امام ق�شم ال�شهادات يف حمكمة راأ�ش 

اخليمة.
قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
 ه�شام طلعت ن�شيف 

     حك�مة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدع�ى 2019/343  ا�شتئناف جتاري   
القامة مبا  �شيربافوينا جمهول حمل  1-�شوامي  املدخل/  اىل اخل�شم 
ان امل�شتاأنف /الغرير للمقاولت والعمال الهند�شية - �ش ذ م م  وميثله 
رقم  بالدعوى  ال�شادر  ا�شتاأنف احلكم  قد   - ربيع اخلظر  عبيد  م��وزة   /
جل�شه  لها  وح���ددت   2019/2/2٥ ب��ت��اري��خ  ج��زئ��ي  جت���اري   2018/٣182  :
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2019/٥/1٥ امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدع�ى 2018/2865  ا�شتئناف عمايل  

حمل  جمهول  ماكوانا  بهاي  امبو  ���ش��ده/1-راه��ول  امل�شتاأنف  اىل 
م  م  ذ  �شكل اجنينريجن - �ش  ان��د  دري��ك  امل�شتاأنف/  ان  القامة مبا 
ب��ال��دع��وى رق���م 2018/7٥٥2 عمايل  ال�����ش��ادر  ا���ش��ت��اأن��ف احل��ك��م  ق��د 
جزئي بتاريخ 2018/11/1 وحددت لها جل�شه يوم الث�ثاء  املوافق 
 ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2019/٥/7
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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اعالن �شحيفة طعن بالن�شر

يف الطعن 2019/378 طعن جتاري 
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز 

الطاعن/كليفينتون العقارية )دبي( املحدودة  وميثله/نا�شر 
مال اهلل حممد غامن باع�ن املطعون �شده/1- باركود مطعم 

ومقهي  جمهول حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اع�ه ويتوجب 
عليكم احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة 

الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
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 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

 يف  الدع�ى 2019/1647  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه /1-تاكنت فرحان اجمد عرفان اجمد جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ انديغو رنت ايه كار م د م �ش وميثلها مديرها / خ�شر ايوب الطاف ح�شن 
وانتايل وال وميثله / حممد احمد حممد عبداهلل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 678٣٥ درهم )فقط مبلغ 
بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م(  وث�ثون  وخم�شة  وثمامنائة  الف  و�شتون  �شبعة 
12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ش  املوافق  
اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  8.٣0 �ش  ال�شاعة    2019/٥/9
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بث�ثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2019/1549  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1-زينب �شفوان �شاهن جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
انديغو رنت ايه كار )م د م �ش( وميثلها مديرها / خ�شر ايوب الطاف ح�شن وانتايل 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  احمد حممد عبداهلل   وال وميثله /حممد 
املطالبة بالزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ 1٣٣00 درهم )فقط مبلغ  ث�ثة ع�شر 
ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفوائد  مع  دره��م(  وث�ثمائة  الف 
ال�شاعة  ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الث�ثاء املوافق 14/٥/2019  وحتى متام 
8.٣0 �ش بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2019/1576  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-رحمت اهلل ظفر اهلل  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
انديغو رنت ايه كار )م د م �ش( وميثلها مديرها / خ�شر ايوب الطاف ح�شن وانتايل 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  ع��ب��داهلل  قد  وال وميثله / حممد احمد حممد 
الف  ع�شرة  مبلغ  )فقط  دره��م   10866 مبلغ  ب�شداد  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
تاريخ ال�شتحقاق  بواقع 12% من  القانونية  الفوائد  وثمامنائة و�شتة و�شتون( مع 
وحتى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الث�ثاء  املوافق  2019/٥/14 ال�شاعة 
8.٣0 �ش بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2019/580  جتاري جزئي              

ان  الق��ام��ة مب��ا  م  جمهول حم��ل  م  ذ   - التجارية  �شركة جيم  امل��دع��ي عليه /1-  اىل 
املدعي/ اأوتاين ا�شوك بهاوندا�ش - ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته املدير واملمثل القانوين 
ل�شركة/ جتارة نيلكمال العاملية وميثله/�شمري حليم كنعان - قد اأقام عليك الدعوى 
للمدعي  يوؤديا  بان  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
والفائدة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   ٣.487.168( وق���دره  مبلغ 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم 
الربعاء  املوافق  2019/٥/8  ال�شاعة 8.٣0 �ش بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2019/771  عمايل جزئي             

جمهول  م   م  ذ  ���ش   - للكهروميكانيكية  الكبري  ال��راف��د   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / ع��ب��دال��رح��ي��م اح��م��د ���ش��ي��خ -  ق��د اأق����ام عليك 
ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )٥10.٥4  امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات  ال����دع����وى وم��و���ش��وع��ه��ا 
دره������م( وت����ذك����رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره������م( وال���ر����ش���وم وامل�������ش���اري���ف ورق���م 
يوم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   )MB190190894AE/2019(ال�شكوى
الث�ثاء  املوافق 2019/٥/14  ال�شاعة 8.٣0 �ش  بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2019/542  جتاري كلي               

النابل�شي 2-ماجد احمد معد ال�شيادي   اىل املدعي عليه / 1-م��ازن بهاء ممدوح 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �شليمان ابراهيم عبداهلل احلديثي وميثله 
/ خالد حممد �شعيد بوج�شيم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   79٥07٥00( وق���دره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي 
احلكم  �شمول  و  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة   تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة 
املوافق  1٣/٥/2019   بالنفاذ املعجل ب� كفالة.  وح��ددت لها جل�شة يوم الثنن  
ال�شاعة 9.٣0 �ش بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بث�ثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2019/441  جتاري كلي               

���ش��ارم��ا جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان املدعي/  امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-م��وك��ي�����ش  اىل 
عبدالرحمن ابو القا�شم ب�شفته �شريك بن�شبة ٥٥ يف املئة من را�ش مال �شركة �شتار 
�شربي لإدارة الفعاليات وال�شادر لها الرخ�شة التجارية من دائرة التنمية القت�شادية 
دبي حتت رقم 82004٣  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم باإخراج املدعي عليه 
من ال�شركة والزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ ٥74٥4 )�شبعة وخم�شون الف واربعمائة 
وخم�شة واربعون درهم والزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف(.  وحددت لها جل�شة 
يوم الثنن  املوافق  2019/٥/27  ال�شاعة 9.٣0 �ش بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                         يف الدع�ى رقم 2019/901  تنفيذ مدين  
فا�شواين   ف��ا���ش��واين  اأن��ان��درام  �شوري�ش  �شوري�ش  هري�ش  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
للمحاماة  ن�شيب  التنفيذ/عبدالرحمن  ان طالب  القامة مبا  جمهول حمل 
والإ���ش��ت�����ش��ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة )ومي��ث��ل��ه امل��ح��ام��ي/ومي��ث��ل��ه/ع��ب��دال��رح��م��ن ن�شيب 
اع�ه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ن�شيب(  بن  عبدالرحمن 
او  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )1114٥(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة 
يف ح��ال��ة ع��دم الل��ت��زام ب��ال��ق��رار امل��ذك��ور خ���ل 1٥ ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ ن�شر هذا 

الع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                         يف الدع�ى رقم 2019/769   تنفيذ مدين  

حمل  جم��ه��ول  املفتي  �شخر  حممد  �شامي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
للمحامات  ال�شام�شي  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ح��م��دان  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
وال�شت�شارات القانونية  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وقدره )108112( درهم اىل  املبلغ  اع�ه والزامك بدفع 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خ�ل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                         يف الدع�ى رقم 2019/754 تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �شده/1 - احمد عبدالرحمن عبدالغني )احلاج قا�شم( 
قد  عطية   التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )4٣6٣26( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر 

هذا الع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                         يف الدع�ى رقم 2019/124  تنفيذ عقاري   
م م  ذ  ���ش   - كو�شت  اإي�شت  ان��د  دي���راج  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ   اىل 

غلو  رميزو  التنفيذ/فا�شل  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
اع�ه  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال���دع���وى  عليك  اأق����ام  ق��د  ح�شينوف 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )111٣70٣( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 1٥ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                         يف الدع�ى رقم  2019/1365   تنفيذ جتاري  
م - وميثلها  م  ذ   - التكييف  امل�شرية كول ملقاولت  املنفذ �شده/1-  اىل 
حمل  جم��ه��ول  �شليمان   ال�شيد  اح��م��د  ال��دي��ن  ال�شيد/ح�شام  م��دي��ره��ا 
املخلفات  امل�شتقبل لإع��ادة تدوير  التنفيذ/�شركة  ان طالب  القامة مبا 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - م  م  ذ   - والب��شتيكة  ال��ورق��ي��ة 
املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )18482( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 1٥ يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2019/1394  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تامي لل�شفريات �ش.ذ.م.م 2- بادجناري مانيل كوجني كري�شنان 
�شا�شيدرهان )كفيل �شامن( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /م�شرف المارات 
ال�ش�مي  را�شد  را�شد حممد جابر  عامة( وميثله:جابر  م�شاهمة  )�شركة  ال�ش�مي 
قد اأقام عليك الدعوى مو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )٣61.422.٥0( وقدره  بينهم مببلغ  فيما 
لها  التام.وحددت  ال�شداد  وحتى  املطتالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  التاأخريية  والغرامة 
جل�شة يوم الربعاء املوافق:2019/٥/8 ال�شاعة:8:٣0 �ش 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 بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

ما�شيل، باأي �شيطرة على حزبه مبا اأن 
ا يف قيادة  “الفا�شدين” منتخبون اأي�شً
منذ  الإفريقي  الوطني  املوؤمتر  حزب 
مفّيد  �شيكون  وبالتايل،   .2017 عام 
اليدين عند تعين موظفن �شيا�شين 
القت�شادية  ال��ت��ح��دي��ات  م�����ش��ت��وى  يف 
والجتماعية وكذلك مكافحة الف�شاد 
ال��ت��ي ع��ل��ى ال��ب��ل��د م��واج��ه��ت��ه��ا. ورغم 
حد  اإىل  “القامتة”  ال�������ش���ورة  ه����ذه 
التقليل من  يكون من اخلطاأ  قد  م��ا، 
ُيذّكر  كما  رام���اف���وزا،  �شرييل  اأه��م��ي��ة 
ال�شيا�شي  املحلل  لغارديان،  اإ�شماعيل 
والق��ت�����ش��ادي اجل��ن��وب اإف��ري��ق��ي، على 
احلايل  “الرئي�ش  اأن  م��ن��ا���ش��ب،  ن��ح��و 
املنتهية   - ال��رئ��ي�����ش  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م 
وليته – يراكم حياة �شيا�شية طويلة 
يف  ط��وي��ل��ة  خ����ربة  و���ش��اح��ب��ه  وراءه، 

التفاو�ش مع” اأعدائه “. 
للق�شاء  مي��ك��ن  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ت���ط���ه���ري ح�������زب امل������وؤمت������ر ال���وط���ن���ي 
املتهمن  ب��و���ش��ع  وذل�����ك  الأف���ري���ق���ي، 
ولفهم  م�شوؤولياتهم.  ام���ام  بالف�شاد 
اأف�شل،  ب�شكل  رامافوزا  �شرييل  و�شع 
عندما  ال������وراء،  اإىل  ن��ن��ظ��ر  اأن  ي��ج��ب 
ال�شابق  الرئي�ش  قبل  اإقالته من  متت 
كل  اأع��ل��ن   ،1997 ع���ام  مبيكي  ث��اب��و 
ال�شيا�شة  اإىل  ي��ع��ود  ل���ن  اأن����ه  م��ن��ه��م��ا 
م��ط��ل��ًق��ا. واأث���ب���ت ���ش��ريي��ل رام����اف����وزا، 
مراًرا وتكراًرا، انه العنقاء القادرة على 

النهو�ش من رمادها.
* باحثة م�ساركة يف خمترب من 
اجل اإفريقيا يف العامل, جامعة 

العلوم ال�سيا�سية بوردو.

وفع�، تعترب هذه الدعوة النتخابية 
اأه��م��ي��ة منذ نهاية  ال�����ش��اد���ش��ة، الأك���رث 
1994. ولئن  الف�شل العن�شري عام 
يعتقد الكثريون اأنها ا�شتفتاء على مع 
اأو �شد املوؤمتر الوطني الأفريقي، فان 
و�شول  اأن  يبدو  حيث  موؤكد،  �شيء  ل 
���ش��ريي��ل رام�����اف�����وزا ق���د ه����ّز ال���رم���وز 

القدمية.

حزب املوؤمتر مل “ميت” �سيا�سيا
هذه النتخابات فريدة من نوعها، من 
حيث اأنها �شتطوي نهائيا �شفحة ولية 
زوم���ا. ف��رغ��م اأن ه��ذا الخ���ري ا�شطر 
اإىل ال�شتقالة من الرئا�شة يف فرباير 
الد�شتورية،  الناحية  فمن   ،2018
ال�شابق زوما يف  الرئي�ش  تنتهي ولية 
اليوم التايل ليوم 8 مايو 2019، اأو 
حتديدا بانتخاب الرئي�ش اجلديد من 

قبل الربملان.
رئا�شة �شرييل رامافوزا، هي يف الواقع 

جمرد رئا�شة بالوكالة.
الوطني  امل�����وؤمت�����ر  ح�����زب  ف�����از  واإذا   
الأفريقي مرة اأخرى بهذه النتخابات 
رامافوزا  �شرييل  �شي�شبح  اجل��دي��دة، 
اإفريقيا  ج���ن���وب  ج���م���ه���وري���ة  رئ���ي�������ش 
بالكامل ملدة 5 �شنوات، قابلة للتجديد 

مرة واحدة.
مرحلة  اإىل  الو�شول  قبل  ذل��ك،  وم��ع 
ال�شوؤال  ف���اإن  اأوىل،  ب��ولي��ة  النت�شار 
اإذا  ال��ي��وم ه��و م��ا  ي��ط��رح نف�شه  ال���ذي 
كان حزب املوؤمتر الوطني الأفريقي ل 
يزال قادًرا على الفوز بعد ع�شر �شنوات 

من الف�شائح ال�شيا�شية.

وفقا لآخر ا�شتط�عات ال��راأي، ميكن 
 50 ب��ن  م��ا  على  امل��وؤمت��ر  يح�شل  اأن 
و60 باملائة يف اجلمعية الوطنية، اي 

الأغلبية.
ال�شابق  الرئي�ش  رح��ي��ل  قبل  ان��ه  ال   
املراقبن،  ال��ع��دي��د م��ن  اع��ت��رب  زوم����ا، 
وكذلك املعار�شة اجلنوب اإفريقية، اأن 
عهد زوما �شيوؤدي اإىل �شقوط املوؤمتر، 
ن���اف���ذة ���ش��غ��رية حلكومة  ي��ف��ت��ح  مم���ا 
انت�شار  ب���ال���ت���اأك���ي���د،  اأو،  ائ���ت����ف���ي���ة 
املعار�ش  ال���دمي���ق���راط���ي  ال���ت���ح���ال���ف 

قائمة  على  متقدمة  م��واق��ع  يحتلون 
اإفريقيا.   جنوب  لربملان  املوؤمتر  حزب 
�شيدير  ك��ي��ف  ال�����ش��ي��اق،  ه����ذا  م��ث��ل  يف 
���ش��ريي��ل رام���اف���وزا م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د 8 
يتعلق  ف��ي��م��ا  خ��ا���ش��ة   ،2019 م��اي��و 
الرئي�ش  ن��ائ��ب  وا���ش��ا���ش��ا  ب��ح��ك��وم��ت��ه، 
القادم؟ لئن كان �شرييل رامافوزا يبدو 
�شيحقق  ال��ذي  الإلهية  الرعاية  رج��ل 
الأفريقي،  الوطني  املوؤمتر  حزب  فوز 
املحلل  ح�������ش���ب  ي���ت���م���ت���ع،  ل�����ن  ف����ان����ه 
اإف���ري���ق���ي برن�ش  ال�����ش��ي��ا���ش��ي اجل���ن���وب 

ت�شكلت  التي  النفوذ  الجنحة ومراكز 
خ���ل م��وؤمت��ر ح��زب امل��وؤمت��ر الوطني 
الإفريقي يف دي�شمرب 2017، ل يزال 
لها تاأثري بعد عام ون�شف من انعقاده، 
امل���وؤمت���ر الذي  ي��ع��ن��ي ان ح���زب  وه����ذا 
�شيتقدم اىل �شناديق القرتاع، يعاين 
اتهامات  وتنه�شه  ح����اد،  ان��ق�����ش��ام  م��ن 
بالف�شاد، ك�شفت عنها جلنة  اأكرث دقة 
متتالية  وت�����ش��م��ل  ق�����ش��ائ��ي��ة.  حت��ق��ي��ق 
اآخرين  وق���ادة  وزراء  ه���ذه،  الف�شائح 
الأفريقي،  ال��وط��ن��ي  امل��وؤمت��ر  يف ح��زب 

ا�شتي�ء  وم��ع  على وج��ه اخل�شو�ش.  
حزب  مقاليد  على  رام��اف��وزا  �شرييل 
ال��وط��ن��ي الأف��ري��ق��ي، وتوليه  امل��وؤمت��ر 
تغرّي  اإفريقيا،  جنوب  رئي�ش  من�شب 
مركز  ك�شف  فقد  ال�شيا�شي.  ال�شياق 
اأفريقيا  يف  الج���ت���م���اع���ي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اأبريل  مطلع  ج��وه��ان�����ش��ربغ  ب��ج��ام��ع��ة 
اإىل  مي��ي��ل  ال��ع��ام  ال�����راأي  اأّن   ،2019
النقابي  رئ��ا���ش��ة  اأك����رب يف  ث��ق��ة  و���ش��ع 
ال�شابق بن�شبة 55 باملائة، مقابل 26 

باملائة يف فرتة جاكوب زوما.

تاأثري �سرييل رامافوزا
م���ن ن��ت��ائ��ج ت���اأث���ري رام�����اف�����وزا، ع���ودة 
الناخبن الذين تنكروا حلزب املوؤمتر 
الأف���ري���ق���ي. ومي��ك��ن لهوؤلء  ال��وط��ن��ي 
ال�شيا�شي  احل���زب  ل�شالح  الت�شويت 
وهناك  ب��امل��ائ��ة.   56 بن�شبة  الأغ��ل��ب��ي 
ك�شب اآخر لزعامة رامافوزا، ويتمّثل يف 
تقوي�ش تاأثري التحالف الدميقراطي، 
الذي كان مُينح يف عهد جاكوب زوما، 
الت�شويت.   ن���واي���ا  م���ن  ب���امل���ائ���ة   22
 13 اإىل  وال��ي��وم، انخف�ش ه��ذا الرقم 

املعار�شة  ح��زب  ان  وال�����ش��ب��ب،  ب��امل��ائ��ة. 
الثاين يف الب�د كان هجومه م�شتمرا 
ع��ل��ى ل��رئ��ي�����ش ال�����ش��اب��ق زوم������ا. ومنذ 
�شرييل  وو�����ش����ول   2018 ف����رباي����ر 
و�شع  يف  املعار�شون  اأ�شبح  رام��اف��وزا، 
ذلك،  وم��ع  ا�شرتاتيجية.  دون  �شعب، 
لئن يبدو اأن ال�شخ�ش الذي قد ي�شبح 
بثقة  يتمتع  للب�د  اخلام�ش  الرئي�ش 
اإفريقيا،  جنوب  يف  الناخبن  غالبية 
ال�شيا�شي،  ح��زب��ه  داخ���ل  م��وق��ع��ه  ف���اإن 
ل���ي�������ش م���ري���ًح���ا ع���ل���ى الإط�����������ق. ان 

للرئي�س احلايل حياة �سيا�سية طويلة وراءه, 
وخبــرة كبيــرة يف التفــاو�س مــع »اأعدائــه«

اأثبت  رامافوزا مراًرا وتكراًرا انه 
عنقاء تعرف كيف تنه�ش من رمادها

مع تويل �سرييل رامافوزا رئا�سة حزب 
املوؤمتر والبالد, تغري ال�سياق ال�سيا�سي

مو�شي ماميان زعيم التحالف الدميقراطي.. معار�شة مرتبكة

هل تتغري املعادلة يف الربملان اجلديد؟

حزب املوؤمتر الفريقي مل ميت

هل ينقذ رامافوزا حزب املوؤمتر؟

جاكوب زوما.. تركة ثقيلة

حملة انتخابية حامية الوطي�ش

االنتخابات العامة يف جنوب اإفريقيا:

ماذا لو فاز حزب املوؤمتر الأفريقي مرة اأخرى...؟
لئن يتمتع رامافوزا بثقة غالبية الناخبني, فاإن موقعه داخل حزبه لي�س مريًحا على االإطالق

قبل تركه الرئا�سة، اعترب املراقبون واملعار�سة، 
اأن عه���د زوم���ا �س��يوؤدي اإىل �س��قوط املوؤمت��ر

يثق الراأي العام يف رئا�سة النقابي ال�سابق 
بن�س�بة 55 % مقابل 26 % يف فرتة زوم�ا

•• �لفجر - ماريان �صيفريين
 - ترجمة خرية �ل�صيباين

�سناديق  اإىل  اإفريقيا  جنوب  يف  الناخبون  �سيتجه 
لالنتخابات  اجلاري  مايو  من  الثامن  يوم  االقــرتاع 
الــعــامــة. وعــلــى املـــيـــدان, حــمــي وطــيــ�ــس احلملة 
واتهامات  االجتماعية  الــثــورات  بني  االنتخابية 

الف�ساد وال�سعبوية.
وكما هو احلال دائًما, ت�سرئب اعناق اأمة قو�س قزح 
ومراقبيها اىل خمتلف ا�ستطالعات الراي, وخطب 
املتناف�سة  لالأحزاب  ال�سيا�سيني  الزعماء  وحركات 

على الفوز مبقاعد الربملان. 

ماليزيا تفرج عن فيتنامية اتهمت بقتل اأخ كيم جوجن ال�سني ت�ساعف قواعدها الع�سكرية يف اخلارج 
•• كو�لملبور-رويرتز:

الأخ  بها يف قتل  ام��راأة فيتنامية ظلت لأك��رث من عامن يف �شجن مباليزيا ل��شتباه  قال حمامي 
غري ال�شقيق للزعيم الكوري ال�شمايل كيم جوجن اأون اإن ال�شلطات املاليزية اأفرجت عنها اجلمعة. 
ن��ام من خ�ل  اإندوني�شية بت�شميم كيم ج��وجن  مع  “30 عاما”  اتهام دوان تي ه��وجن  وك��ان قد مت 
واأ�شقط  تلطيخ وجهه مبادة كيماوية حمظورة يف مطار كوالملبور يف فرباير- �شباط عام 2017. 
الدعاء املاليزي تهمة القتل عن هوجن ال�شهر املا�شي بعد اأن اعرتفت بتهمة بديلة وهي اإحلاق الأذى. 
وقال حماميها لرويرتز اإنها �شتعود اإىل فيتنام يف وقت لحق اأم�ش اجلمعة. وبعد الإفراج عنها من 
ال�شجن جرى نقلها على الفور اإىل من�شاأة تابعة للهجرة و�شتظل بها حتى يحن موعد الطائرة التي 
�شتقلها اإىل هانوي عا�شمة فيتنام. وقال املحامي اإن موكلته رمبا تعقد موؤمترا �شحفيا مقت�شبا قبل 
�شعودها اإىل الطائرة. واأ�شاف “يف حالة عدم متكنها من التحدث اإىل و�شائل الإع�م ف�شوف اأقراأ 
بيانا نيابة عنها«. وكانت ال�شلطات اأفرجت يف مار�ش- اآذار عن �شتي عائ�شة التي اتهمت هي الأخرى 

يف جرمية القتل. وجاء الإفراج بعد اإ�شقاط التهمة املوجهة �شدها.

ولل�شن ر�شمياً قاعدة ع�شكرية خارجية وحيدة يف جيبوتي. لكن 
بكن “ت�شعى اإىل بناء قواعد اإ�شافية يف دول متلك ع�قات طيبة 
قواعد  اأخرى ت�شتقبل تقليدياً  باك�شتان، ودول  قدمية معها، مثل 

وفق البنتاغون. ع�شكرية اأجنبية”، 
واأكد م�شوؤول يف وزارة الدفاع الأفغانية يف 2018 لوكالة فران�ش 
قاعدة  ب��ن��اء  اأج���ل  م��ن  اأفغان�شتان  م��ع  تتفاو�ش  ال�شن  اأن  ب��ر���ش 
البلدين، بهدف منع  ق��رب احل��دود بن  ع�شكرية يف جبال واخ��ان 
دخول مقاتلن اإ�ش�مين اإىل اأرا�شيها وم�شاعدة جارتها يف الوقت 

نف�شه.
واأكد امل�شوؤول اأن القاعدة �شتكون اأفغانية لكن �شوهدت قوات �شينية 

تقود دوريات مع ع�شكرين اأفغانين.
وت���ه���دف م�����ش��اري��ع ط���رق احل���ري���ر اجل���دي���دة ال��ت��ي ت��ع��رف ر�شمياً 

 •• و��صنطن-�أ ف ب:

تزيد  ال�شن قد  اأن  “البنتاغون”  الأمريكية  الدفاع  وزارة  اأك��دت 
املرتبطة  م�شاريعها  حلماية  العامل  حول  الع�شكرية  قواعدها  من 

بربنامج “طرق احلرير اجلديدة«.
فاإن  للكونغر�ش،  امل��وج��ه  للبنتاغون  ال�شنوي  التقرير  وبح�شب 
“امل�شوؤولن ال�شينين ي�شتخدمون الوزن القت�شادي والدبلوما�شي 
والع�شكري املتنامي لل�شن لتعزيز �شيطرتها يف املنطقة، وتو�شيع 

نفوذها حول العامل«.
احلرير  ط���رق  م��ث��ل  ال�شينية  “امل�شاريع  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����ش��ي��ف 
اجلديدة قد تدفع اإىل بناء قواعد ع�شكرية يف اخلارج انط�قاً من 

روؤية “ال�شن” اأنها بحاجة اإىل حماية م�شاريعها«.

جمال  يف  حتتية  بنى  م�شاريع  ت�شييد  اإىل  والطريق”  ب�”احلزام 
النقل والطاقة يف دول هي بحاجة اإليها يف اآ�شيا واأوروبا واإفريقيا.

واأطلقت املبادرة ال�شينية يف 2013 ومتولها ا�شتثمارات اأو قرو�ش 
اأنه يعطي  مبئات مليارات اليورو. ويرى الراف�شون لهذا امل�شروع 
الأولوية لل�شركات ال�شينية، كما يزيد من ديون الدول امل�شتفيدة 
وي�شّر باملناخ. ومع م�حظتهم اأن امل�شروع “اأثار اخل�شية من نوايا 
الرتويج  خ��ط��اب  ح��دة  م��ن  ال�شينيون  امل�����ش��وؤول��ون  خفف  ال�شن، 
اجلوهرية”،  ال�شرتاتيجية  اأه��داف��ه  ي��غ��ريوا  اأن  ب��دون  للم�شروع 

بح�شب تقرير البنتاغون.
امل�شروع  ه��ذا  ع��ن  م��وؤخ��راً  جينبينغ  �شي  ال�شيني  الرئي�ش  وداف���ع 
الرائد اأمام 37 م�شوؤوًل اأجنبياً اجتمعوا يف بكن ودعا دوًل اإ�شافية 

ل�ن�شمام اإىل م�شروعه ال�شخم ولكن املثري للجدل.
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املال والأعمال
الذهب قرب اأدنى م�ستوى يف 4 اأ�سهر  ال�سندوق ال�سيادي الرنويجي ي�سجل عائدات قيا�سية 

••�أو�صلو-�أ ف ب:

متّكن ال�شندوق ال�شيادي الروجي، الأكرب من نوعه يف العامل، من 
عائدات  حقق  حيث  املا�شي  العام  بها  مني  التي  اخل�شائر  تعوي�ش 

قيا�شية يف الربع الأول من العام احلايل.
الأ�شهر  يف   9،1% بن�شبة  ال�شتثمار  على  عائدا  ال�شندوق  وحقق 

الث�ث الأوىل من العام.
ويتلقى ال�شندوق عائدات الدولة النفطية لإدارتها ومتويل برنامج 
الرعاية الجتماعية احلكومي ال�شخي عند جفاف اآبارها من النفط 

والغاز.
ال�شندوق  اأن  بيان  يف  �ش�ينغ�شتاد  ينغفي  ال�شندوق  مدير  و�شرح 

م�شيفا  حقق عائدات قدرها 738 مليار كرونا”84 مليار دولر”، 
مبقيا�ش  تاريخه  يف  ال�شندوق  يحققه  ف�شلي  عائد  اأف�شل  “هذا 

الكرونا«.
مليار   485 ال�شندوق  خ�شارة  ع��ن  وزادت  النتائج  ه��ذه  وعو�شت 
ب�شبب  املا�شي  العام  الروجي،  املركزي  البنك  يديره  ال��ذي  كرونا، 

�شعف اأ�شواق الأ�شهم العاملية.
واأ�شاف “بو�شفنا م�شتثمراً كبريا يف الأ�شواق املالية يجب اأن نكون 
لل�شندوق بح�شب  ال�شوقية  القيمة  الكبرية يف  للتقلبات  م�شتعدين 

التطورات يف البور�شات العاملية«.
وبلغت القيمة الإجمالية لل�شندوق اأكرث من ترليون دولر يف نهاية 

اآذار-مار�ش.

اأح���دث ط��راز م��ن طائرات  ي�شم 
 A320neo 300 و-A330
100 وج��ه��ة يف  اإىل  ال��ت��ي حتلق 
47 دول��ة )مب��ا يف ذل��ك عمليات 

الرمز 
الوطني  الناقل  ويعد  امل�شرتك(. 
�شركة   1979 عام  تاأ�ش�ش  ال��ذي 
ب�شمعة  ت��ت��م��ت��ع  مم���ي���زة  ط�����ريان 
اخلدمة،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ط��ي��ب��ة 
واملوثوقية  ال�����ش���م��ة  ال���راح���ة، 

واللتزام باملواعيد. 

توقع فيبول جوناتيلكا، الرئي�ش 
اخلطوط  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اجل����وي����ة ال�������ش���ري����ن���ك���ي���ة، منو 
ال�شركة  ت�����ش��غ��ي��ل  م�������ش���ت���وي���ات 
ل��ت��ح��ق��ق ن��ت��ائ��ج اإي��ج��اب��ي��ة خ�ل 
لزيادة  بالن�شبة  املقبلة  الأ���ش��ه��ر 
اأع���داد ال��رك��اب اأو منو الإي���رادات 
ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة وذل������ك م����ن خ�ل 
اخلم�شية  العمل  خطط  اإط����ق 
ل��ل�����ش��رك��ة. وحت�����دث ف��ي��ب��ول من 
عقدها  التي  الجتماعات  خ���ل 
م���وؤخ���را ملدينة  زي���ارت���ه  اإط�����ار  يف 
دبي مع اأهم واأبرز �شركات ال�شفر 
وال�شياحة والتي تناولت الأو�شاع 
اأ�شعار  ارت���ف���اع  ظ���ل  يف  ال��راه��ن��ة 
ال�شركة  على  ذل��ك  واآث���ار  النفط 
ا�شتقرار  يف  اأم���ل���ه  ع���ن  واأع�������رب 
الأرباح  واأن  ال�شوق خا�شة  اأ�شعار 
الت�شغيلية قد تاأثرت يف الأ�شابيع 
اأ�شعار  لرت��ف��اع  نتيجة  الأخ����رية 

الوقود.
واأع�����ل�����ن�����ت اخل�����ط�����وط اجل����وي����ة 
ال���������ش����ري�����ن����ك����ي����ة، ع�������ن جن�����اح 

خدمات ترانزيت �شل�شة ومريحة 
ل��ل��رح���ت اجل��وي��ة امل��ت��ج��ه��ة اإىل 
ج��ن��وب اآ���ش��ي��ا، ج��ن��وب ���ش��رق اآ�شيا 
و���ش��رق اآ���ش��ي��ا، اأوق��ي��ان��و���ش��ي��ا على 
طائرات  م��ن  طائراتها  اأ���ش��ط��ول 

الإيربا�ش.
م������ع ت������زاي������د اأع�������������داد ال�������ش���ي���اح 
ال�����واف�����دي�����ن، ت����اأم����ل اخل���ط���وط 
زيادة  يف  ال�شري�نكية  اجل��وي��ة 
جذب املزي�������د من �شانع����ي القرار 
م���ن جميع  ال�����ش��ف��ر  ���ش��ن��اع��ة  يف 
�شيح�شر  الذين  املنطقة،  اأنحاء 
ال�ش�����فر  ���ش�����������������������وق  م��ع��ظ��م��ه��م 
التجاري  ال�������ح���دث  ال��ع��رب�����������������ي، 
ال�شفر،  ل�شناعة  الأب���رز  ال���دويل 
الأو�شط وما  ال�شرق  ال�شياحة يف 

وراءه.
ت�����������ش�����رّي اخل�������ط�������وط اجل�����وي�����ة 
اأ�شطوًل  ال���ي���وم  ال�����ش��ري���ن��ك��ي��ة 
اإيربا�ش،  27 ط��ائ��رة ط��راز  م��ن 

م�شاركتها يف معر�ش �شوق ال�شفر 
اأعماله  اخ��ت��ت��م  ال�����ذي  ال���ع���رب���ي 
م�����وؤخ�����راً مب����رك����ز دب�����ي ال�����دويل 
وامل��ع��ار���ش، لتختتم  ل��ل��م��وؤمت��رات 
“ال�شري�نكية”  اجل��وي��ة  بذلك 
بعد  ل��ه��ا  بالن�شبة  دورة  اأ���ش��ع��ب 

الأحداث الأخرية. 
قال فيبول:” ن�شكر فريق العمل 
ال���ع���رب���ي على  ال�����ش��ف��ر  ����ش���وق  يف 
الدعم واجلهد الذي �شاعدنا على 
امل�شاركة ومدينة دبي التي حفزتنا 
والتعامل  احل�شور  �شرورة  على 
م��ع الأزم�����ة وب��ح��ث الأو����ش���اع يف 
ال���ف���رتة احل��ال��ي��ة وال��ك�����ش��ف عن 
قطاعي  لتنمية  امل�شتقبل  خطط 
وت���اب���ع  وال�شياحة”  ال�������ش���ف���ر 
فيبول:” اأتاح لنا املعر�ش فر�شة 
الج���ت���م���اع ب����اأب����رز الأف���������راد من 
يف  والعاملن  ال�شركات  اأ�شحاب 
لبحث  وال�شفر  ال�شياحة  جم��ال 

ت�����������ش�����رّي اخل�������ط�������وط اجل�����وي�����ة 
ب��ال��ف��ع��ل رح�ت  ال�����ش��ري���ن��ك��ي��ة 
جميع  م��ن  كولومبو  اإىل  يومية 
جمل�ش  دول  يف  الرئي�شية  امل���دن 
ال�����ت�����ع�����اون اخل����ل����ي����ج����ي، وت����وف����ر 

حتالف  وع�������ش���و  ل�������ش���ري����ن���ك���ا 
 ، oneworld شركات طريان�
الأ�شواق  يف  ح�شورها  تعزيز  اإىل 
على  واحل�����������ش�����ول  اخل���ل���ي���ج���ي���ة 
ال�شفر  ���ش��وق  م��ن  اأك���رب  �شريحة 

وتقدمي  اخل��دم��ات  تطوير  �شبل 
الت�شهي�ت واحللول التي ت�شمن 

�ش�مة واأمن الأفراد«.
 وت�����ه�����دف اخل�����ط�����وط اجل����وي����ة 
الوطني  ال��ن��اق��ل  ال�����ش��ري���ن��ك��ي��ة، 

امل����رب����ح.  ال���������ش����رق الأو�������ش������ط  يف 
من  اأك��رث  �شري�نكا  وا�شتقطبت 
ال�شرق  من  م�شافر  مليون   2.5
الأو�شط يف العام املا�شي منهم 5 

% من دول “التعاون«.

ال�سيا�سة الت�سغيلية املرنة تدعم منو عمليات اخلطوط اجلوية ال�سريانكية 

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 باملئة اإىل 1271.20 دولر 
ل�أوقية.

اإن خماطر  الأربعاء  ب��اأول رئي�ش جمل�ش الحتياطي قال يوم  كان جريوم 
اإمنا  الأم��ري��ك��ي  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  بيانات  ك�شفتها  التي  الت�شخم 
تقوم على عوامل عابرة واإنه ل حاجة اإىل تغيري اأ�شعار الفائدة يف اأي وقت 

قريب.
وا�شتقرت الف�شة عند 14.63 دولر ل�أوقية يف املعام�ت الفورية، لتظل 
قرب اأقل م�شتوى فيما يزيد على اأربعة اأ�شهر 14.52 دولر الذي لم�شته 

يف اجلل�شة ال�شابقة.
وارتفع الب�تن 0.7 باملئة اإىل 854.12 دولر ل�أوقية، بعد اأن لم�ش 
�شابق من اجلل�شة، يف  839 دولرا يف وقت  البالغ  �شهر  اأدن��ى م�شتوى يف 

حن تقدم الب�ديوم 0.1 باملئة اإىل 1356 دولرا ل�أوقية.

•• و��صنطن-رويرتز:

الذي  اأ�شهر  اأرب��ع��ة  يف  م�شتوياتها  اأدن��ى  ق��رب  اأم�ش  الذهب  اأ�شعار  حومت 
الحتياطي  جم��ل�����ش  اأ���ش��ع��ف  اأن  ب��ع��د  ال�����ش��اب��ق��ة،  اجل��ل�����ش��ة  خ����ل  �شجلته 
املدى  يف  الفائدة  خف�ش  توقعات  الأمريكي”  املركزي  “البنك  الحت��ادي 

القريب، معززا الدولر ودافعا املعدن �شوب انخفا�ش اأ�شبوعي.
وارتفاع الدولر يجعل الذهب اأعلى تكلفة حلملة العم�ت الأخرى.

دون  للذهب  الفوري  ال�شعر  ك��ان  جرينت�ش،  بتوقيت   0746 ال�شاعة  ويف 
اجلل�شة  ويف  “الأون�شة”.  ل�أوقية  دولر   1270.46 عند  يذكر  تغري 
منذ  له  �شعر  اأق��ل  وهو  دولر،   1265.85 اإىل  املعدن  انخف�ش  ال�شابقة، 

نهاية دي�شمرب- كانون الأول.
وفقد الذهب حوايل 1.2 باملئة منذ بداية الأ�شبوع احلايل.

الأ�سهم الأوروبية ترتفع رئي�ش املفو�سية الأوروبية: اأملانيا تعرقل اإ�ساح منطقة اليورو
مدعومة بالبنوك واأديدا�ش 

•• عو��صم-رويرتز:

ارت��ف��ع��ت الأ���ش��ه��م الأوروب���ي���ة اأم�ش، 
مدعومة مبكا�شب البنوك واأديدا�ش 
املوؤ�شر  تكبد  من  يوم  بعد  الأملانية، 
اأ����ش���واأ خ�����ش��ائ��ره يف �شتة  الإق��ل��ي��م��ي 

اأ�شابيع.
من  جم��م��وع��ة  امل�شتثمرون  ي��رق��ب 
املنتجن  اأ����ش���ع���ار  م���ث���ل  ال���ب���ي���ان���ات 
اليورو ل�شهر مار�ش -اآذار  مبنطقة 
والوظائف الأمريكية غري الزراعية 
والتقرير  -ن��ي�����ش��ان.  اإب��ري��ل  ل�شهر 
الأخري من املتوقع اأن ُيظهر اإ�شافة 
185 األف وظيفة جديدة. وبحلول 
0706 بتوقيت جرينت�ش،  ال�شاعة 
كان املوؤ�شر �شتوك�ش 600 الأوروبي 
يتجه  لكن�����ه  باملئ��������ة،   0.1 مرتفعا 
�شوب خ�شارة اأ�شبوعية قدرها 0.5 
باملئة، �شتكون الأ�شواأ يف �شتة اأ�شابيع. 
مكا�شب  اأدي�����دا������ش  اأ����ش���ه���م  وق������ادت 
باملئة  �شبعة  نحو  ب�شعودها  املوؤ�شر 
بعد اأن قالت �شركة �شناعة امل�ب�ش 
الف�شلي  الربح  اإن �شايف  الريا�شية 
الإلكرتونية  ال��ت��ج��ارة  بف�شل  زاد 
عالية الهام�ش، حتى مع تباطوؤ منو 

املبيعات الإجمالية.

كوريا ال�سمالية تخف�ش ح�س�ش 
الغذاء لأدنى م�ستوياتها 

•• جنيف-رويرتز:

اجلمعة  اأم�����ش  املتحدة  الأمم  قالت 
ح�ش�ش  قل�شت  ال�شمالية  كوريا  اإن 
 300 اإىل  ت���وزع���ه���ا  ال���ت���ي  ال����غ����ذاء 
اأدن�����ى م�شتوى  ي��وم��ي��ا، وه���و  ج����رام 
لهذه  ب���ال���ن�������ش���ب���ة  الإط�����������ق  ع���ل���ى 
ال���ع���ام، و���ش��ط توقعات  ال���ف���رتة م���ن 
اإنتاج  اأق��ل  بعد  اخلف�ش  من  مبزيد 
اإيرف  زراع��ي يف ع�شر �شنوات. وقال 
برنامج  با�شم  امل��ت��ح��دث  فريهو�شل 
اجلديد  “التقييم  العاملي  الأغ��ذي��ة 
كوريا  جمهورية  يف  الغذائي  ل�أمن 
اإىل  خل�ش  الدميقراطية  ال�شعبية 
يعانون  �شخ�ش  م��ل��ي��ون   10.1 اأن 
من نق�ش �شديد يف الأمن الغذائي، 
ع�شر  يف  ح�شاد  مو�شم  اأ���ش��واأ  ب�شبب 
���ش��ن��وات وم���وج���ات اجل���ف���اف واحلر 
اأنه لي�ش  والفي�شانات. و يعني ذلك 
ل��دي��ه��م م��ا ي��ك��ف��ي م��ن ال���غ���ذاء حتى 

مو�شم احل�شاد املقبل«.
واأ���ش��اف اأن الإن��ت��اج ال��زراع��ي و�شل 
4.9 م��ل��ي��ون ط��ن وه���و الأدن���ى  اإىل 
واأدى   2009-2008 مو�شم  منذ 
ذلك اإىل نق�ش غذائي بواقع 1.36 

مليون طن.
 

الأملاين«.
وفيما يتعلق بالع�قات التجارية 
يونكر  قال  املتحدة،  الوليات  مع 
الذي تنتهي فرتة وليته كرئي�ش 
ل�����ل�����ذراع ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل����حت���اد 
الأوروب����ي ه��ذا ال��ع��ام، اإن الحتاد 
ل يريد الو�شول اإىل اتفاق �شامل 
التجارة  ال�����ش��راك��ة يف  غ���رار  ع��ل��ى 
التي  الأطل�شي،  عرب  وال�شتثمار 
املحادثات  م��ن  ���ش��ن��وات   3 ف�شلت 
اأن��ه يعتزم  واأ���ش��اف،  يف حتقيقها. 
الرئي�ش  م��ع  ال��ت��ج��ارة  يناق�ش  اأن 
الأم������ري������ك������ي دون�������ال�������د ت����رام����ب 
اج��ت��م��اع جمموعة  ه��ام�����ش  ع��ل��ى 
ال��ع�����ش��ري��ن يف ال��ي��اب��ان يف اأواخ����ر 

يونيو -حزيران.
 وقال يونكر، اإن خروج بريطانيا 
“طلقة  الأوروب��������ي  م���ن الحت�����اد 
اإن�����ذار قاري”  حت��ذي��ر ون��اق��و���ش 
الحتاد.  يف  الآخ��ري��ن  ل�أع�شاء 
وا�شحاً  “اأ�شبح  ق��ائ��ً�  واأردف 
الأوروب������ي...اأن  الحت���اد  ملواطني 
م��غ��ادرت��ه ق���د ت��ك��ون ل��ه��ا عواقب 

كارثية«.

فاأجاب  مرحلة،  يف  “يوروبندز”، 
يونكر قائً�، “نعم، لكن يف �شكل 

اآخر ومع ا�شم اآخر«.
ال���ت���ع���ق���ي���ب على  ع�����ن  وام����ت����ن����ع 
حم����ادث����ات ان����دم����اج ف��ا���ش��ل��ة بن 
و”كومرت�ش  بنك”  “دويت�شه 
اأح��د يزعم  “ل  لكنه ق��ال  بنك”، 
اأن كل �شيء وردي يف القطاع املايل 

،”لكنني  لل�شحيفة  الإل��ك��رتوين 
م��ا زل���ت م��ت��ف��ائ��ً�. اأمل��ان��ي��ا لي�شت 
اأملان  �شا�شين  ل��ك��ن  ب��ع��د  ج��اه��زة 
كثريين يريدون حتقيق تقدم يف 

هذا املجال«.
و�شئل عما اإذا كان بالإمكان توقع 
لأع�شاء  للدين  م�شرتك  اإ���ش��دار 
منطقة اليورو، اأو ما يطلق عليه 

•• برلني-رويرتز:

الأوروبية  املفو�شية  رئي�ش  ق��ال 
ل�شحيفة  ي���ون���ك���ر  ك����ل����ود  ج������ان 
اإن  الأمل���ان���ي���ة،  “هاندل�شب�ت” 
ه��ول��ن��دا وال��ن��م�����ش��ا واأمل���ان���ي���ا تقف 
تكامل  تعميق  اأم���ام  ع��رثة  حجر 

منطقة اليورو.
الفرن�شي  ال���رئ���ي�������ش  وي����ح����ث   
اإميانويل ماكرون على اإ�ش�حات 
الأوروبية  العملة  ملنطقة  �شاملة 
ل��ك��ن��ه ي���واج���ه م��ق��اوم��ة م���ن دول 
اأن  ت��رغ��ب يف  اأوروب����ا ل  يف �شمال 
اأوث���ق  ن��ح��و  ع��ل��ى  نف�ش���ها  ت��رب��ط 
جنوب  يف  اأ����ش���ع���ف  ب��اق��ت�����ش��ادات 

منطقة اليورو.
تقدم  ي��وج��د  “ل  ي��ون��ك��ر،  وق����ال 
لأن  النقدية  ال��وح��دة  تعميق  يف 
كبري  حد  واإىل  والنم�شا،  هولندا 
اأمل��ان��ي��ا، ت��ق��ف يف ال��ط��ري��ق عندما 
يتعلق الأمر بالت�شامن يف العمل 

وامل�شوؤولية امل�شرتكة«.
واأ����ش���اف ق��ائ��ً� يف امل��ق��اب��ل��ة التي 
املوقع  ع���ل���ى  اخل���م���ي�������ش،  ن�������ش���رت 

•• دبي-و�م:

ب���ن �شعيد  اف��ت��ت��ح م��ع��ايل ���ش��ل��ط��ان 
اأم�ش  امل��ن�����ش��وري وزي����ر الق��ت�����ش��اد 
الأول  اخل��ل��ي��ج��ي  امل��ل��ت��ق��ى  اأع����م����ال 
ت�شت�شيفه  ال������ذي  ل��ل��م��خ��رتع��ن 

جامعة دبي ملدة يومن.
�شهيلة  ال�شيخة   .. الفتتاح  ح�شر 
الربوفي�شور  و  ال�������ش���ب���اح  ����ش���امل 
دبي  رئي�ش جامعة  الب�شتكي  عي�شى 
مدير  الف�شالة  م�شعب  واملهند�ش 
جمل�ش  يف  وامل���ن���ح  الإب��������داع  اإدارة 
العربي  اخل���ل���ي���ج  ل������دول  ال���ت���ع���اون 
العميد  الأول  الإم��ارات��ي  وامل��خ��رتع 
متقاعد �شقر ماجد املري و روؤ�شاء 
املخرتعن  ج��م��ع��ي��ات  اأع�������ش���اء  و 
باملنطقة وممثلي برامج و موؤ�ش�شات 

الخرتاع.
امللتقى  ان��ع��ق��اد  اإن  م��ع��ال��ي��ه  ق���ال  و 
حرم  يف  ل��ل��م��خ��رتع��ن  اخل��ل��ي��ج��ي 

املوهوبن  و  ب��امل��خ��رتع��ن  ال��ت��ع��اون 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذا  اخل��ل��ي��ج��ي��ن 
اأ����ش���ح���اب اجل����ل���ة وال�����ش��م��و قادة 
تفعيل  اإىل  م�شريا   .. املجل�ش  دول 
التعاون  العامة ملجل�ش  الأمانة  دور 
مم��ث��ل��ة مب��ك��ت��ب ب������راءات الخ����رتاع 

لت�شليط ال�شوء على حماية امللكية 
الفكرية ومنها براءات الخرتاع .

املن�شوري  �شلطان  م��ع��ايل  وت��ف��ق��د 
اأجنحة   - ال���ف���ع���ال���ي���ة  خ���ت���ام  يف   -
واأثنى  للملتقى  امل�شاحب  املعر�ش 
التعاون  اأبناء جمل�ش  اإبداعات  على 

مكتب  بجهود  واأ���ش��اد   .. اخلليجي 
براءات الخرتاع يف الأمانة العامة 
الن�شخة  ب��ع��ق��د  رح���ب  و  للمجل�ش 
رجال  بح�شور  امللتقى  من  الثانية 
يدعم  مب����ا  امل��ن��ط��ق��ة  يف  الأع�����م�����ال 

م�شرية البتكار و الخرتاع.

م�شوؤولن  مب�����ش��ارك��ة  دب���ي  ج��ام��ع��ة 
و خم��رتع��ن وم��ب��ت��ك��ري��ن م��ن دول 
اخلليج  ل������دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ش 
هذه  اهتمام  ظ��ل  يف  ي��اأت��ي  العربية 
ال���دول ب��دع��م امل��خ��رتع��ن و توفري 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ع��ل��م��ي��ة و الأك���ادمي���ي���ة و 
ال��ف��ن��ي��ة امل��ن��ا���ش��ب��ة ل����رت���ق���اء بهم 
م����ن خ������ل حت���ق���ي���ق ����ش���راك���ة بن 
املخرتعن و امل�شتثمرين و �شركات 
القطاع اخلا�ش و�شول اإىل الإنتاج 

التجاري.
دول����ة  ح���ك���وم���ة  اع�������ن  اإىل  ون������وه 
الإم�����������������ارات ال����ع����رب����ي����ة امل����ت����ح����دة 
ل�بتكار  الوطنية  الإ�شرتاتيجية 
من  ح����ددت  و   2014 اأك��ت��وب��ر  يف 
القت�شادية  ال��ق��ط��اع��ات  خ���ل��ه��ا 
احل��ي��وي��ة ن��ح��و اق��ت�����ش��اد ق��ائ��م على 
اأ�شبح  الب��ت��ك��ار  اأن  م��وؤك��دة  املعرفة 
بالدولة  الوطني  القت�شاد  حم��ور 

لتحقيق روؤية الإمارات 2021.

اإىل  ت�شري  القت�شادية  ال��درا���ش��ات 
الطلبات  جم��م��وع  م���ن   95% اأن 
ال��ع��امل��ي ي��ف�����ش��ل يف احل�����ش��ول على 
التجاري  الإنتاج  اأو  براءة الخرتاع 
ن�شرتها  ل��درا���ش��ة  وف��ق��ا  ل���خ��رتاع 

جملة فورب�ش.
املن�شوري  �شلطان  م��ع��ايل  وت��ن��اول 
اأه�������م امل�����ي�����زات ال����ت����ي ي���ت���م���ت���ع بها 
خا�شة  املجل�ش  دول  يف  املخرتعون 
دولة الإمارات العربية املتحدة منها 
امل�شتثمرين  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  ت��وف��ر 
امل��ج��ل�����ش ل������ش��ت��ث��م��ار يف  م���ن دول 
م���ا يتيح  الخ�����رتاع�����ات اجل����دي����دة 
فر�شة ثمينة للمخرتعن لت�شجيل 
اخرتاعاتهم يف دول املجل�ش عو�شا 

عن ت�شجيلها يف دول اأخرى.
و ق���ال م��ع��ال��ي��ه اإن دول����ة الإم�����ارات 
جناحات  حققت  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
كربى على �شعيد جذب عدد كبري 
م��ن ال�����ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ال���رائ���دة يف 

اأن هناك جمموعة  معاليه  واأو�شح 
من التحديات تواجه املخرتعن .. 
التحدي الرئي�ش الأول منها يتمثل 
ب�شرورة توفري بيئة حا�شنة لهم مبا 
ي�شمل تقدمي كل الت�شهي�ت ابتداء 
ال�شيا�شات مرورا  الت�شريعات و  من 
والت�شهي�ت  امل��ايل  الدعم  بتوفري 
حا�شنات  ت���وف���ري  و  الئ���ت���م���ان���ي���ة 
الأعمال و املختربات املزودة باأحدث 
لتمكن  ال��ع��م��ل  ور�����ش  و  الأج���ه���زة 
القيام  م��ن  واملبتكرين  املخرتعن 
ب���دوره���م ع��ل��ى اأك��م��ل وج���ه .. فيما 
توفري  يف  ال��ث��اين  ال��ت��ح��دي  يتمثل 
تن�شهر  اأكادميية  علمية  منظومة 
قطاع  يف  اخل�����ا������ش  ال����ق����ط����اع  م�����ع 
الت�شنيع و اخلدمات لي�شبح لدينا 
يف دول املجل�ش �شراكة حقيقية بن 
القطاع اخلا�ش و املوؤ�ش�شات العلمية 
و م���راك���ز الب��ت��ك��ار و اجل��ام��ع��ات و 
اأن  ي��ت��م��ح��ور يف  ال��ث��ال��ث  ال��ت��ح��دي 

لها  ف��روع  لإقامة  متعددة  قطاعات 
بالدولة .

اخلليجين  امل����خ����رتع����ن  دع������ا  و 
املتواجدين بالإمارات اإىل ال�شتفادة 
الداعمة  ال��ب��ي��ئ��ة  و  ال���ف���ر����ش  م���ن 
التوا�شل  و  الدولة  للمخرتعن يف 
وحتقيق  اإم��ارات��ي��ن  خمرتعن  مع 
�شركات  م�����ع  جت�����اري�����ة  �����ش����راك����ات 

خليجية و دولية.
الإماراتي  امل��خ��رتع  دع��ا  جانبه  م��ن 
م�شرف  جم������ان  ع�����ب�����داهلل  اأح�����م�����د 
ث�ثية  ���ش��راك��ة  اإىل  امل��ل��ت��ق��ى  ع����ام 
ب��ن احل��ك��وم��ة و رج���ال الأع���م���ال و 
“ �شنع  عبارة  لتحقيق  املخرتعن 
يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي “ 

واقعا معاي�شا يف الأر�ش .
و اأكد معايل الدكتور عبد اللطيف 
ب���ن را����ش���د ال���زي���اين الأم�����ن العام 
اخلليج  ل������دول  ال����ت����ع����اون  مل��ج��ل�����ش 
العربية دعم و اهتمام دول جمل�ش 

املن�سوري يفتتح امللتقى اخلليجي الأول للمخرتعني

»ِبتكوين« »العملة امل�سفرة « 
% اإىل ذروة 6 اأ�سهر  تقفز 6 

•• لندن-رويرتز:

يف  اأم�ش اجلمعة  اأ�شهر  �شتة  م�شتوى مرتفع جديد يف  اإىل  ِبتكوين  قفزت 
ل�شعود  حمفزة  اأن��ب��اء  غياب  يف  فنية،  عوامل  اإىل  املتعاملون  ع��زاه  حت��رك 
لتك�شر لفرتة وجيزة  باملئة  �شتة  اأكرث من  ِبتكوين  وزادت  امل�شفرة.  العملة 
حاجز 5700 دولر، م�شجلة اأعلى م�شتوياتها منذ 14 نوفمرب- ت�شرين 
لت�شل  الثاين. وبلغ اأحدث �شعر 5680 دولرا على بور�شة “ِبت�شتامب”، 
 55 ح���وايل  والأك���رب  الأوىل  الف��رتا���ش��ي��ة  للعملة  احل���ايل  ال��ع��ام  مكا�شب 
باملئة. وارتفعت اأي�شا العم�ت امل�شفرة الرئي�شة الأخرى التي متيل ملحاكاة 

حتركات بتكوين مثل اإيرثيوم واك�ش.اآر.بي.
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املال والأعمال

الت�سخم مبنطقة اليورو يت�سارع يف اإبريل  
املركزي  البنك  يريد   .2018 الأول  اأكتوبر- ت�شرين 
من  قريبا  لكن  منخف�شا  الت�شخم  اإب��ق��اء  الأوروب�����ي 
اث��ن��ن ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى امل���دى امل��ت��و���ش��ط، وق���د اأرج����اأ اأواخ���ر 
ب�شبب  ال��ن��ق��دي��ة  ل�شيا�شته  ت�شديد  اأي  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام 
تباطوؤ متوقع يف اقت�شاد منطقة اليورو. وحذر بع�ش 
 2019 يف  القيامة  عيد  ت��اأخ��ر  اأن  م��ن  القت�شادين 
مقارنة مع 2018 قد �شوه على الأرجح فئات الأ�شعار 
املتاأثرة مبو�شم العط�ت مثل الفنادق وال�شفر، حيث 
اأ�شعار  ورف��ع  -اآذار  مار�ش  اأ�شعار  على  �شغوطا  فر�ش 
اإبريل- ني�شان هذا العام. وت�شارع الت�شخم يف ابريل- 
 5.4 اأ�شعارها  اأ�شا�شا، حيث زادت  ني�شان بفعل الطاقة 
يف  باملئة   5.3 �شعودها  بعد  �شنوي  اأ�شا�ش  على  باملئة 

واخلمور  امل�شنعة  الأغذية  اأ�شعار  وزادت  اآذار.  مار�ش- 
من  تباطوؤ  يف  �شنوي،  اأ�شا�ش  على  باملئة   1.7 والتبغ 

زيادة اثنن باملئة يف مار�ش- اآذار.
والطاقة  امل�شنعة  غ��ري  الأغ���ذي���ة  اأ���ش��ع��ار  وب��ا���ش��ت��ب��ع��اد 
البنك  ي�شفه  ال��ذي  الت�شخم  يكون  التقلب،  �شديدة 
املركزي الأوروبي بالأ�شا�شي ويراقبه عن كثب قد بلغ 
1.3 باملئة على اأ�شا�ش �شنوي يف ابريل -ني�شان، �شعودا 

من واحد باملئة يف مار�ش- اآذار.
ثلثي  اأكرث من  ت�شكل  التي  اأ�شعار اخلدمات،  وارتفعت 
قويا  ارتفاعا  اليورو،  ملنطقة  الإجمالية  املحلي  الناجت 
يف  ق��راءة  اأعلى  يف  �شنوي،  اأ�شا�ش  على  باملئة   1.9 اإىل 

عامن، ومقارنة مع 1.1 باملئة يف مار�ش- اآذار.

•• بروك�صل-رويرتز:

تفيد تقديرات اأولية �شدرت اأم�ش اجلمعة بت�شارع منو 
الأ�شعار يف منطقة اليورو اأكرث من املتوقع يف اإبريل- 
واخلدمات،  الطاقة  تكلفة  بارتفاع  مدعوما  ني�شان، 
الذي  الأ�شا�شي  الت�شخم  موؤ�شر  اأي�شا  �شعد  حن  يف 
يتابعه البنك املركزي الأوروبي عن كثب. وقال مكتب 
اأ�شعار  اإن  ي��ورو���ش��ت��ات  الأوروب������ي  الحت����اد  اإح�����ش��اءات 
امل�شتهلكن يف الت�شع ع�شرة دولة التي ت�شتخدم اليورو 
اإبريل- ني�شان،  اأ�شا�ش �شنوي يف  1.7 باملئة على  زادت 
مت�شارعة من 1.4 باملئة يف مار�ش اآذار وفوق توقعات 
اأع��ل��ى ق���راءة منذ  ب��امل��ئ��ة. وه���ذه   1.6 ال�����ش��وق البالغة 

الربملان التون�سي يرف�ش خطة اإ�سدار �سندات حكومية
•• تون�س-وكالت:

قال الربملان التون�شي اإن جلنة املالية رف�شت خطة للحكومة 
لإ�شدار �شندات بقيمة ق�شوى ت�شل اإىل 800 مليون دولر 
ل�شمان  ت�شعى  ال��ت��ي  للحكومة  ق��وي��ة  �شربة  يف  ال��ع��ام  ه��ذا 
متوي�ت ل�شد العجز املتوقع يف املوازنة. وا�شتمعت اللجنة 
اإىل وزير املالية ر�شا �شلغوم فيما يتعلق بخطة اإ�شدار �شندات 
ت�شل اإىل 800 مليون دولر. ورف�شت اللجنة املوافقة على 
اإ�شدار تلك ال�شندات. وقال �شلغوم اإن هناك اإمكانية للخروج 
لل�شوق املالية رمبا يف نهاية العام عندما تكون هناك حاجة 
لذلك .. و�شيتم التعامل مع هذا الأمر وفقا للفر�ش املتاحة 
املالية ولي�ش هناك حاجة ملحة للخروج حاليا.  ال�شوق  يف 

 74 اإىل  و�شلت  حيث  قيا�شية  م�شتويات  املديونية  وبلغت 
باملئة من الناجت املحلي اخلام بنهاية 2018 لتمثل م�شدر 
قلق لدى التون�شين وخا�شة املعار�شة التي تتهم احلكومة 

بالبحث عن احللول ال�شهلة عرب القرتا�ش.
وكان رئي�ش ال��وزراء يو�شف ال�شاهد قال يف وقت �شابق هذا 
اإ���ش���ح��ات جريئة  اإن��ه يتعن ال��ب��دء ب�شكل ف��وري يف  ال��ع��ام 
وقف  ب��ه��دف  الت�شحيات  التون�شين  تقا�شم  ع��رب  وم��وؤمل��ة 
ن��زي��ف ال��ت��داي��ن. ول��ك��ن خطط الإ���ش���ح��ات ت��واج��ه رف�شا 
العجز  خلف�ش�ش  تون�ش  وتخطط  ال��ق��وي��ة.  النقابات  م��ن 
باملئة   3.9 اإىل   2018 باملئة يف   5 امل��وازن��ة من ح��وايل  يف 
هذا العام. وتهدف لقرتا�ش حوايل 2.5 مليار دولر من 

اخلارج هذا العام.

اإنتاج النفط ال�سعودي
 قد يرتفع يف يونيو 

تعزيزًا للعالقات االقت�سادية القوية بني البلدين

بنك اأبوظبي الأول يد�سن ر�سميًا عملياته امل�سرفية يف ال�سعودية 

�سعود اليورو يتا�سى مع ارتفاع الدولر  
•• لندن-رويرتز:

اأمام  ل�شغوط  العملة  تعر�ش  مع  اأم�ش  لليورو  وجيزة  �شعود  موجة  ت��شت 
الدولر بفعل عدم التيقن ال�شيا�شي وخطر الرتاجع القت�شادي يف اأوروبا. ومل 
للخروج  اليورو  الأوروبية  ال�شركات  اأن�شطة  تعاف متقطع يف  ت�شاعد ع�مات 
من نطاق 1.11 اإىل 1.14 دولر الذي ظل عالقا فيه منذ فرباير- �شباط. 
واأظهرت م�شوح الت�شنيع مبنطقة اليورو ال�شادرة اأم�ش الأول اخلمي�ش مزيدا 
ر�شوم  فر�ش  خماطر  اإن  املحللون  وي��ق��ول  -ني�شان.  اب��ري��ل  يف  النكما�ش  م��ن 
�شغطت  القادمة  الأوروب��ي��ة  والنتخابات  الأوروب��ي��ة  ال�شيارات  على  اأمريكية 
ب��اول رئي�ش جمل�ش  العملة. وال��دولر يف �شعود منذ هون ج��ريوم  اأي�شا على 
يف  الت�شخم  تباطوؤ  من  الأمريكي”  امل��رك��زي  “البنك  الحت���ادي  الحتياطي 
الآونة الأخرية وقال اإنه ل يرى �شببا خلف�ش اأ�شعار الفائدة. ونزل اليورو 0.1 
باملئة اإىل 1.1172 دولر، بعد اأن تراجع من م�شتوى 1.1219 دولر خ�ل 
الليل، لكنه مازال على مكا�شب اأ�شبوعية. وبلغ موؤ�شر الدولر 97.844 مقابل 
�شلة عم�ت، ارتفاعا من امل�شتوى املتدين 97.149 امل�شجل يف وقت �شابق من 
الأ�شبوع. ويتكهن بع�ش املتعاملن باأن الدولر �شريتفع اأكرث اإذا جاءت بيانات 
الوظائف الأمريكية اأف�شل من املتوقع. و�شعد اجلنيه ال�شرتليني 1.3 باملئة 
و�شط اآمال بانفراجة يف حمادثات اخلروج الربيطاين من الحتادي الأوروبي. 
البلدين  ك���  ب���اأن  لتكهنات  والنيوزيلندي  ال���ش��رتايل  ال����دولران  وانخف�ش 

�شيخف�ش اأ�شعار الفائدة الأ�شبوع القادم.

 النفط يهبط ويتجه لنخفا�ش اأ�سبوعي  
•• �صنغافورة-رويرتز:

تراجعت اأ�شعار النفط اأم�ش ممهدة الطريق لنخفا�ش اأ�شبوعي يف الوقت 
اإىل  بالو�شول  الأمريكي  الإن��ت��اج  يف  زي��ادة  تبداأ  اأن  فيه  املتوقع  من  ال��ذي 
الأ�شواق العاملية قريبا. ويف ال�شاعة 0646 بتوقيت جرينت�ش، كانت العقود 
الآجلة خلام برنت عند 70.49 دولر للربميل، منخف�شة 26 �شنتا مبا 
يعادل 0.4 باملئة عن اإغ�قها ال�شابق. ونزلت عقود اخلام الأمريكي غرب 
للربميل.  دولر   61.61 اإىل  باملئة   0.2 اأو  �شنتا   11 الو�شيط  تك�شا�ش 
حن  يف  باملئة،  اثنن  م��ن  ب��اأك��رث  اأ�شبوعي  انخفا�ش  �شوب  برنت  ويتجه 
هبط غرب تك�شا�ش الو�شيط نحو 2.5 باملئة منذ بداية الأ�شبوع، وهو ما 
�شيكون تراجعه الأ�شبوعي الثاين على التوايل. وقال ميهري كاباديا املدير 
التنفيذي ل�شركة �شن جلوبال انف�شتمنت�ش “اأ�شعار النفط تراجعت يف ظل 
النفط  اإنتاج  بلغ  القيا�شية.«  الأمريكي  الإنتاج  م�شتويات  تاأثري  ا�شتمرار 
اخلام الأمريكي م�شتوى قيا�شيا عند 12.3 مليون برميل يوميا الأ�شبوع 

املا�شي، مرتفعا نحو مليوين برميل يوميا على مدار العام الأخري. 

•• دبي-لندن-رويرتز:

على  م���ط���ل���ع���ة  م�����������ش�����ادر  ق�����ال�����ت 
ال�شيا�شة ال�شعودية اإن اإنتاج اململكة 
ال��ن��ف��ط ق��د ي��رت��ف��ع يف يونيو  م��ن 
الإ�شايف قد  لكن اخلام  -حزيران، 
حمليا  الكهرباء  لتوليد  ُي�شتخدم 
تريده  ال��ذي  ال�شادرات  لتعزيز  ل 

وا�شنطن.
زي����ادة  اأي  اأن  امل�������ش���ادر  واأ����ش���اف���ت 
داخل  �شتظل  ال�شعودية  اإن��ت��اج  يف 
اتفاق  اإط��ار  يف  الإنتاجية  ح�شتها 
بن  امل���ربم  امل��ع��رو���ش  تخفي�شات 
املجموعة  �شمن  وحلفائها،  اأوب��ك 

التي باتت تعرف با�شم اأوبك.
وق��ال��ت م�����ش��ادر ب��ال��ق��ط��اع اإن من 
اأكرب م�شدر  اإنتاج  يبلغ  اأن  املتوقع 
ع�شرة  ح�����وايل  ال���ع���امل  يف  ل��ل��خ��ام 
ي��وم��ي��ا يف مايو-  ب��رم��ي��ل  م���ي��ن 
عن  طفيفا  ارتفاعا  مرتفعا  اأي���ار، 
ابريل ني�شان لكن يظل دون ح�شة 
مليون   10.3 ال��ب��ال��غ��ة  امل��م��ل��ك��ة 
التفاق  مب��وج��ب  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل 

الذي تقوده اأوبك.
من املعتاد اأن تزيد الريا�ش الإنتاج 
خ�ل اأ�شهر ال�شيف احلارة لتغذية 
حمطات الكهرباء العاملة بالزيت 
يعني  مما  املرتفع،  الطلب  وتلبية 
اأن ال�شادرات ل ترتفع بال�شرورة.

اإنتاج  زي��ادة  اإن  امل�شادر  اأح��د  وق��ال 
مب�شاعي  ت��رت��ب��ط  ل  اأي������ار  م���اي���و 
وا���ش��ن��ط��ن ل�����ش��خ امل��زي��د م��ن نفط 

وقد تثني اخلطوة م�شرتي اخلام 
وتدفع  املزيد  طلب  عن  ال�شعودي 
����ش���رك���ات ال��ت��ك��ري��ر ل��ل�����ش��ح��ب من 
اأ�شعار  ���ش��ي��دع��م  مم���ا  امل���خ���زون���ات، 
الريا�ش  ه���دف  وي��ح��ق��ق  ال��ن��ف��ط، 
الأ�شعار  ورف��ع  املخزونات  خلف�ش 
م��ع الإب���ق���اء ع��ل��ى اإن��ت��اج��ه��ا نف�شه 

منخف�شا.
الطاقة  وزراء  م��ن  جلنة  وجتتمع 
فيما  الرئي�شين،  النفط  ملنتجي 
الوزارية  امل��راق��ب��ة  بلجنة  ي��ع��رف 
اأي�����ار  م����اي����و-   19 يف  امل�������ش���رتك���ة، 
للتباحث  ال�شعودية  ج��دة  مبدينة 
ب���������ش����اأن �����ش����وق ال���ن���ف���ط وت���ق���دمي 
ال�شيا�شة  اج��ت��م��اع  ق��ب��ل  ت��و���ش��ي��ات 

العامة يف يونيو- حزيران.

 25 يف  املجموعة  وتلتقي  يوميا. 
ل��ل��ب��ت يف  ي���ون���ي���و ح����زي����ران  و26 
املتوقع  وم�����ن  الت�����ف�����اق.  مت���دي���د 
اإ�شدار خم�ش�شات �شادرات اخلام 
حزيران  ي��ون��ي��و  ل�شهر  ال�����ش��ع��ودي 
اأيار.  مايو  م��ن  العا�شر  ح��وايل  يف 
وق��ال��ت م�����ش��ادر ب��ال��ق��ط��اع اإن من 
املتوقع اأن ت�شدر اأرامكو ال�شعودية 
للخامات  ال��ر���ش��م��ي  ال��ب��ي��ع  ���ش��ع��ر 

ال�شعودية الأ�شبوع القادم.
ك��ان��ت م�����ش��ادر جت��اري��ة ق��ال��ت يوم 
ترفع  اأن  املتوقع  من  اإن  اخلمي�ش 
ي��ون��ي��و- حزيران  اأ���ش��ع��ار  امل��م��ل��ك��ة 
اإىل  تبيعها  التي  اخلامات  جلميع 
ال�شرق  اأ�شعار  ب�شعود  اقتداء  اآ�شيا 

الأو�شط القيا�شية.

وا�شحا  لي�ش  “لكن  امل�شدر  وق��ال 
من  ال��ط��ل��ب  ���ش��ي��ك��ون  ك��ي��ف  الآن 
هناك  اإي���ران،  عن  بعيدا  العم�ء. 
اأي�شا بع�ش بواعث القلق اجلديدة 

حيال الو�شع يف فنزوي� وليبيا.«
ال��ن��ف��ط �شحا  اإم���������دادات  وت�����ش��ه��د 
اإ�شافيا ب�شبب العقوبات الأمريكية 
ف���ن���زوي���� وت�����ش��اع��د جديد  ع��ل��ى 
بواعث  وزادت  ل��ي��ب��ي��ا.  يف  ل��ل��ق��ت��ال 
ب�شبب  امل���ع���رو����ش  ب�������ش���اأن  ال���ق���ل���ق 
وتلوث  ن��ي��ج��ريي��ا  يف  ال��ت��ع��ط��ي���ت 
للنفط الرو�شي املُ�شدر اإىل اأوروبا 

عرب خط اأنابيب رئي�شي.
امل�شدرة  البلدان  منظمة  واتفقت 
تقلي�ش  على  وحلفاوؤها  للبرتول 
برميل  م���ل���ي���ون   1.2 الإن������ت������اج 

عرب  القت�شاد  لتعزيز  �شعيها  مع 
اإ�ش�حات  الإن��ف��اق ومتويل  زي��ادة 

اقت�شادية .
امليزانية  عجز  اأن  اململكة  وُت��ق��در 
الناجت  م���ن  ب��امل��ئ��ة   4.2 ���ش��ي��ب��ل��غ 
 .2019 يف  الإج�����م�����ايل  امل���ح���ل���ي 
لكن �شندوق النقد الدويل يتوقع 
7.9 باملئة على اأ�شا�ش بقاء اأ�شعار 
ال�شتن  نطاق  منت�شف  يف  النفط 

دولرا للربميل.
وقال م�شدر اآخر مطلع اأي�شا على 
�شيا�شة النفط ال�شعودية اإن اململكة 
ل تريد زيادة الإنتاج اإىل اأكرث من 
قبل  يوميا  برميل  مليون   10.3
العاملي  املعرو�ش  اتفاق  ينتهي  اأن 

احلايل يف يونيو حزيران.

اأن���ه���ت الإع����ف����اءات  اأن  اأوب�����ك ب��ع��د 
الإيراين.  مل�شرتي اخلام  املمنوحة 
ب�شراء  ت�����ش��م��ح  الإع����ف����اءات  ك��ان��ت 
العقوبات  رغ��م  اإي���ران  م��ن  النفط 

الأمريكية.
الرئي�ش  املا�شي، قال  الأ�شبوع  ويف 
الأم���ري���ك���ي دون����ال����د ت���رام���ب اإن���ه 
اأجرى ات�شال مع ال�شعودية واأوبك 
لكنه  النفط،  اأ�شعار  وطلب خف�ش 

مل يذكر مع من حتدث ول متى.
اأعلى  اإىل  النفط  اأ�شعار  وارتفعت 
الأ�شبوع  اأ�شهر  �شتة  م�شتوياتها يف 
دولرا   75 م����ت����ج����اوزة  امل���ا����ش���ي 
ل��ل��ربم��ي��ل، لأ���ش��ب��اب م��ن��ه��ا بواعث 
ال��ق��ل��ق ب�����ش��اأن ت���راج���ع الإم������دادات 
الإيرانية. وبلغ �شعر برنت حوايل 
اأم�ش  م���ع���ام����ت  يف  دولرا   70

الأول .
“ال�شعوديون  امل�����ش��ادر  اأح���د  وق���ال 
النفط  اأ���ش��ع��ار  ت��ظ��ل  اأن  ي���ري���دون 
اأو  ل�شهر  احلالية  امل�شتويات  عند 
�شهرين على الأقل. ل يرغبون يف 
زيادة اإنتاجهم فوق 10.3 مليون 
ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا، لأن���ه���م ج����زء من 
يتعر�شون  لكنهم  اأوب����ك+،  ات��ف��اق 
اأي�������ش���ا ل�����ش��غ��وط م����ن ال����ولي����ات 

املتحدة لزيادة اإنتاجهم.«
واأ�شاف “ال�شيء الأكيد هو اأنه اإذا 
النفط  م��ن  م��زي��دا  العم�ء  طلب 

فاإنهم �شريفعون حينئذ الإنتاج.«
تريد ال�شعودية اأ�شعار نفط ل تقل 
عن 70 دولرا للربميل هذا العام 

متنوعة  م�شرفية  خدمات  توفري 
امل�شريف  القطاع  تخدم  ومتميزة 
ال�����ش��ع��ودي وامل��ت��ع��ام��ل��ن ب���ه. حيث 
ات���خ���ذت م���وؤخ���راً خ���ط���وات مهمة 
نحو تعزيز ال�شتثمارات الأجنبية 
ومبا  ال�شعودي  البنكي  القطاع  يف 
ب��ت�����ش��ري��ع وفتح  ت��وج��ه��ه��ا  ي���وؤك���د 
امل���ج���ال ل��ل��ب��ن��وك الأج��ن��ب��ي��ة التي 
ال�شعودي،  ل���ق��ت�����ش��اد  ت�����ش��ي��ف 
ال�زمة  املتطلبات  ن�شر  مت  حيث 
لإ�����ش����دار ت��راخ��ي�����ش ف��ت��ح ف���روع 
�شمن  اململكة  يف  اأجنبية  لبنوك 
الإج����راءات،  ب�شرعة  ات�شمت  اآل��ي��ة 
القطاع  متكن  ذات���ه،  ال��وق��ت  ويف 
التقنية  تبني  م��ن  اأي�شاً  امل�شريف 

املالية ب�شكل اأو�شع.

•• �لريا�س-�لفجر: 

ر�شمياً  الأول  اأبوظبي  بنك  د�شن 
اململكة  يف  امل�����ش��رف��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات��ه 
فرعه  يف  ال�������ش���ع���ودي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
يف  ال��ري��ا���ش  بالعا�شمة  اجل��دي��د 
ا�شرتاتيجية  �شمن  مهمة  خطوة 
اأع����م����ال����ه على  ال���ب���ن���ك ل��ت��و���ش��ع��ة 
و�شي�شاهم  ال��������دويل.  امل�������ش���ت���وى 
الع�قات  تعزيز  يف  الفتتاح  ه��ذا 
التجارية والقت�شادية التي تربط 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة الإم�����ارات 

باململكة العربية ال�شعودية.
وح�����ش��ر ح��ف��ل الف���ت���ت���اح ك���ل من 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح���م���د ب���ن عبد 
ال������ك������رمي اخل����ل����ي����ف����ي؛ حم���اف���ظ 
ال�شعودي  العربي  النقد  موؤ�ش�شة 
)���ش��ام��ا(، وم��ع��ايل خ��ل��دون خليفة 
التنفيذية  اللجنة  رئي�ش  املبارك؛ 
بنك  جم���م���وع���ة  اإدارة  مل���ج���ل�������ش 
جا�شم  وم��ع��ايل  الأول،  اأب��وظ��ب��ي 
حم��م��د ال�����ش��دي��ق��ي؛ رئ��ي�����ش جلنة 
بنك  اإدارة  مب��ج��ل�����ش  ال���ت���دق���ي���ق 
الدكتور  و�شعادة  الأول،  اأبوظبي 
وكيل  ال�شرثي  اإب��راه��ي��م  ب��ن  فهد 
للرقابة  النقد  موؤ�ش�شة  حمافظ 
�شعيد؛  ع���ب���داحل���م���ي���د  وال�������ش���ي���د 
بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ش 
عدد  ج��ان��ب  اإىل  الأول،  اأب��وظ��ب��ي 
من كبار املوظفن واأع�شاء الإدارة 

العليا للبنك.
الواقع يف  الفرع اجلديد،  وين�شم 
�شبكة  اإىل  الريا�ش،  يف  كيان  ب��رج 
الفروع الدولية للبنك التي تغطي 
الحتياجات  ليلبي  ق��ارات،  خم�ش 

للعم�ء  امل���ت���ن���وع���ة  امل�������ش���رف���ي���ة 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
الدولية  ع�قاته  من  بال�شتفادة 

الوا�شعة وخربته وقوته املالية.
وتعليقاً على ذلك، قال �شمو ال�شيخ 
طحنون بن زايد اآل نهيان، رئي�ش 
جمل�ش اإدارة بنك اأبوظبي الأول: 
بافتتاح فرعنا  “نحن �شعداء جداً 
الأول يف اململكة العربية ال�شعودية 
النمو  دف���ع ع��ج��ل��ة  وامل�����ش��اه��م��ة يف 
الأعمال  مت��وي��ل  خ���ل  م��ن  فيها 
اخلدمات  وت���وف���ري  وال�������ش���رك���ات، 
امل���ال���ي���ة وامل�������ش���رف���ي���ة ل������أف�����راد، 
الرقمي.  وال�شتثمار يف القت�شاد 
اإن تو�شعة اأعمالنا يف اململكة ميثل 
ا�شرتاتيجيتنا  يف  م��ه��م��ة  خ��ط��وة 

عامل  مبثابة  يكون  مزدهر  قطاع 
مت��ك��ن رئ��ي�����ش ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�����داف 
موؤكداً   ،”2030 اململكة  “روؤية 
يت�شم  اململكة  امل��ايل يف  القطاع  اأن 
املالية  امل�������ءة  م���ن  ك���ب���رٍي  ب���ق���دٍر 
وال�شيولة  الت�شغيلية  وال��ك��ف��اءة 
العالية، ومن املهام احليوية لهذا 
امل�����ش��ارف من  ال��ق��ط��اع م��ا تقدمه 
لقطاع  ���ش��واء  ائتمانية  ت�شهي�ت 
التمويل  اأو  الأف����راد  اأو  ال�شركات 
موؤ�شراتها  �شهدت  والتي  العقاري 

ق����ف����زات ق���وي���ة م������وؤخ������راً، راج���ي���اً 
التوفيق  كل  الأول  اأبوظبي  لبنك 
امل�شرفية  ال�������ش���وق  يف  وال���ن���ج���اح 
ال�شعودية، والتطلع اإىل ا�شتمراره 
ت����ق����دمي خ���دم���ات  ب���ال���ت���و����ش���ع يف 
ومالية  م�������ش���رف���ي���ة  وم���ن���ت���ج���ات 
على  اإي��ج��اب��ي��اً  لينعك�ش  مناف�شة 
املختلفة.  القت�شادية  القطاعات 
كما اأكد معاليه اأن موؤ�ش�شة النقد 
ال�شعاب  ك��اف��ة  تذليل  على  تعمل 
لتحقيق ما ن�شبو اإليه جميعاً من 

بال�شكر  ن��ت��ق��دم  ف���اإن���ن���ا  امل��م��ل��ك��ة، 
العربي  ال��ن��ق��د  مل��وؤ���ش�����ش��ة  اجل��زي��ل 
املالية  ال�����ش��وق  ال�����ش��ع��ودي وه��ي��ئ��ة 
القيمة  وتوجيهاتهم  دعمهم  على 

لنا خ�ل هذه املرحلة املهمة«.
الدكتور  ومن جانبه، وجه معايل 
اخلليفي؛  الكرمي  عبد  بن  اأحمد 
العربي  النقد  موؤ�ش�شة  حم��اف��ظ 
اإدارة بنك  ال�شعودي �شكره ملجل�ش 
التنفيذية  والإدارة  الأول  اأبوظبي 
ع���ل���ى اه���ت���م���ام���ه���م ب����ال����دخ����ول يف 

ال��دول��ي��ة، وه���ي دل��ي��ل ع��ل��ى متانة 
الروابط والع�قات امل�شرتكة بن 
حر�شنا  وق��د  ال�شقيقن.  بلدينا 
اأوىل  كوجهة  اململكة  اختيار  على 
ل��ت��د���ش��ن اأع��م��ال��ن��ا ال��دول��ي��ة منذ 
الأهمية  م��ن  ان��ط���ق��اً  الن���دم���اج 
املميزة  وامل��ك��ان��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
التي حتظى بها اململكة لدى بنك 
الإم�����ارات  ودول����ة  الأول  اأب��وظ��ب��ي 
العربية املتحدة. ويف الوقت الذي 
يف  ح�����ش��ورن��ا  لتعزيز  ف��ي��ه  نتطلع 

ال�����ش��وق ال�����ش��ع��ودي، واأن���ه���ا خطوة 
ب� �شك من �شاأنها تعزيز املناف�شة 
البناءة لتقدمي خدمات ومنتجات 
للقطاع  وم����ت����ن����وع����ة  ح����دي����ث����ة 
تطلعات  تلبي  ال�شعودي  امل�شريف 

واحتياجات كافة املتعاملن. 
كما اأو�شح اخلليفي اأن افتتاح هذا 
الفرع يواكب فرتة التطور املهمة 
ال��ت��ي ي�����ش��ه��ده��ا ال��ق��ط��اع امل����ايل يف 
تطوير  برنامج  اأن  مبيناً  اململكة، 
اإيجاد  اإىل  ي��ه��دف  امل���ايل  ال��ق��ط��اع 

»اريك�سون« تقيم خمتربا للذكاء ال�سطناعي يف مونرتيال 
••  مونرتيال-�أ ف ب:

اأنها  “اريك�شون”  ل�ت�شالت  العم�قة  ال�شويدية  املجموعة  اأعلنت 
مونرتيال  يف  ال�شطناعي”  ال��ذك��اء  لت�شريع  “عامليا  م��رك��زا  �شتقيم 
وفي�شبوك  غوغل  مثل  للتكنولوجيا  عم�قة  جمموعات  توظف  حيث 

ومايكرو�شوفت ا�شتثمارات ل�أبحاث يف هذا املجال.
اإن هذا املخترب املتخ�ش�ش �شيطور  وقالت املجموعة ال�شويدية يف بيان 
“اأنظمة ذكية تتمحور حول املعطيات” يف جمال الت�شالت وخ�شو�شا 
�شبكات اجليل اخلام�ش “5جي”، مو�شحة اأنها �شتقوم بتوظيف ث�ثن 

باحثا ومطورا يف 2019.
ويف املجموع �شت�شتثمر “اريك�شون” اأربعن مليون دولر كندي “26،6 

مليون يورو” خ�ل خم�ش �شنوات يف هذا امل�شروع.
هوؤلء  اأن  لإريك�شون  الكندي  الفرع  رئي�ش  اأو���ش��ب��ورن  غ��راه��ام  واأو���ش��ح 
اخلام�ش  اجل��ي��ل  ���ش��ب��ك��ات  وت��ط��وي��ر  “امتتة  ع��ل��ى  �شيعملون  اخل����رباء 

املوجودة«..

الأ�شا�ش مركزا ل�أبحاث والتطوير يعمل فيه  يف  “اريك�شون”  ومتلك 
حواىل األف �شخ�ش يف مونرتيال، �شيتم ربط املخترب اجلديد به.

ول تخفي املدينة الكندية املعروفة بتنوع �شكانها طموحاتها باأن ت�شبح 
مركزا كبريا لبحاث الذكاء ال�شطناعي.

وقال اأو�شبورن اإن “القيادة الني اأظهرتها حكومة كندا �شمحت باإقامة 
نظام بيئي �شارم للذكاء ال�شطناعي يف مونرتيال يعتمد على مواهب 

مهمة ميكننا توظيفها«.
ويف نهاية 2016، اعتمدت “غوغل” على معهد اخلورزميات التدريبي 

يف مونرتيال للعمل على اأنظمة قادرة على فهم واإنتاج لغة طبيعية.
النا�شئة  الكندية  ال�شركة  مايكرو�شفت  ا���ش��رتت   ،2017 ب��داي��ة  ويف 

“مالوبا” املتخ�ش�شة بفهم الآلت للغة.
مونرتيال  يف  في�شبوك  اأق����ام   2017 اأي��ل��ول-���ش��ب��ت��م��رب  منت�شف  ويف 
خمتربه الثاين لأبحاث الذكاء ال�شطناعي خارج الوليات املتحدة من 
اأجل “حت�شن فاعلية امل�شاعدين الفرتا�شين عرب فهم اأف�شل لآليات 

احلوار على النرتنت«.

تراجع اأرباح » اأو.ام.يف« 
ب�سبب تعطيات الإنتاج يف ليبيا 

•• فيينا -رويرتز:

�شهدت جمموعة النفط والغاز النم�شاوية اأو.ام.يف تراجعا ن�شبته �شبعة باملئة 
يف اأرباحها الأ�شا�شية للربع الأول من العام نظرا لعدم قدرتها على حتميل 
اأي نفط من ليبيا. وبلغت الأرباح الأ�شا�شية 759 مليون يورو “847.65 
مليون دولر”، ح�شبما ذكرت املجموعة اأم�ش اجلمعة، بينما توقع املحللون 
790 مليون يورو للفرتة بن يناير- كانون الثاين ومار�ش- اآذار. وتراجع 
اإنتاج “اأو.ام.يف” من نفط املنبع يف الربع الأول متاأثرا بتعطي�ت يف حقل 
ال�شرارة الليبي، الذي ا�شتاأنف الإنتاج يف اأوائل مار�ش -اآذار. وقالت ال�شركة 

اإنها مل حتمل اأي كميات من اخلام الليبي خ�ل فرتة الربع.
واأنفقت املجموعة 44 مليون يورو على م�شروع خط الأنابيب نورد �شرتمي 
اخلم�شة.  الغربين  مموليه  اأح��د  وُتعد  كبرية،  خ�فات  ت�شوبه  ال��ذي   2
 “ اأو.ام.يف  اإىل ترخي�ش من الدامنرك. وقالت”  امل�شروع بحاجة  وم��ازال 

اإنها �شتوا�شل متويل اخلط نورد �شرتمي 2.
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 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2019/1121 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهم/1- بيربك�ش للتجارة العامة - �ش ذ م م 2- بيربك�ش العاملية 
- ذ م م  ٣- حممد يا�شر عبداجلبار عبداجلبار 4- عبداجلبار كمايل عثمان 
 - الوطني  الفجرية  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل   -
اأقام عليك الدعوى  فرع دبي وميثله / علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن - قد 
التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )62.161٣9٥٣( 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  بالت�شامن  دره��م 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

خ�ل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر
                         يف الدع�ى رقم  2019/1353   تنفيذ جتاري  

حمل  جمهول  ال�شحي   علي  عي�شى  �شعيد  ط��ارق  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ع  م  �ش   - الإ�ش�مي  الإم���ارات  التنفيذ/م�شرف  ان طالب  القامة مبا 
عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�ش�مي  را���ش��د  را���ش��د حممد جابر  / جابر  وميثله 
الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٥019298.94( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خ�ل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر
                         يف الدع�ى رقم  2019/1502  تنفيذ عمايل 

حمدودة(  م�شوؤولية  )ذات  للكمبيوتر  ماك  �شركة  �شده/1-  املنفذ  اىل 
اإ�شماعيل  ح�شن  احمد  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
عليك  اأق��ام  قد   - الهاجري  احمد  حممد  �شالح  وميثله/حممد  �شبانه 
الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)27664( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خ�ل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن م�عد اإجتماع خربة 

يف ق�شية مدين جزئي اب�ظبي  2019/194  
املدعن

املدعي/نورة �شامل فرحان ب�شري احلمادي 
مدعي عليه/جوخة مبارك حمدان حممد ال�شليطي 

�شيغة الإع�ن املطلوبة : 
بالإ�شارة اىل قرار حمكمة ابوظبي املدنية بندبنا خبري ح�شابي يف الق�شية مدين جزئي 
اإجتماع اخلبري احل�شابي مع الطرفن وذلك مبقر حمكمة ابوظبي  فقد تقرر عقد 
القدمية يوم الث�ثاء تاريخ 2019/٥/7 ال�شاعة 10 �شباحا الطابق الأول مكتب رقم 16 
ارجو احل�شور وتقدمي ٣ ن�شخ  من كافة امل�شتندات املقدمة مع تقدمي ال�شول املتاحة 

من امل�شتندات. 
اخلبري احل�شابي / �شابر عبداللطيف ي�ن�س

م�بيل 0506232486 

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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  اإعالن  بالن�شر

 رقم 2019/3178 
املنذر  : موؤ�س�سة ارنكو للعقارات 

املنذر اليه : فورت�سن تامي خلدمات ا�سدار بطاقات الوالء - �س ذ م م 
املو�سوع : اإعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2019/1/81277(  

فاإن املنذرة تخطر املنذر اليه ب�شداد مبلغ )1٣1000 درهم( واملرت�شد بذمتها من القيمة 
والكهرباء  املاء  فواتري  اىل  بالإ�شافة  ي�شتجد  وما   2019/10/2٣ لغاية  من  اليجارية 
ن�شر هذا  تاريخ  يوما من  اق�شاه ث�ثن  وذل��ك خ�ل موعد  وال�شرائب  والت�شالت 
لها  التي حتفظ  القانونية  الج��راءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذرة  �شت�شطر  وال  الخطار 
ل�شنة  القانون رقم 26  امل��ادة )1/2٥( من  العقار طبقا لن�ش  ، واملطالبة باخ�ء  حقها 

2007 واعتبار العقد منتهيا من تلقاء نف�شه ، ورفع الدعوى املو�شوعية.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اإعالن  بالن�شر
 رقم 2019/3179 

املنذر : موؤ�س�سة ارنكو للعقارات 
املنذر اليه : مورنينق تو افينينق كافيه - �س ذ م م 

املو�سوع : اإعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2019/1/75828(  
فاإن املنذرة تخطر املنذر اليه ب�شداد مبلغ )12٣982 درهم( واملرت�شد بذمتها من القيمة 
والكهرباء  املاء  فواتري  اىل  بالإ�شافة  ي�شتجد  وما   2020/02/14 لغاية  من  اليجارية 
ن�شر هذا  تاريخ  يوما من  اق�شاه ث�ثن  وذل��ك خ�ل موعد  وال�شرائب  والت�شالت 
لها  التي حتفظ  القانونية  الج��راءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذرة  �شت�شطر  وال  الخطار 
ل�شنة  القانون رقم 26  امل��ادة )1/2٥( من  العقار طبقا لن�ش  ، واملطالبة باخ�ء  حقها 

2007 واعتبار العقد منتهيا من تلقاء نف�شه ، ورفع الدعوى املو�شوعية.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3102(

اإماراتي  املنذر: �شانكالب للعقارات - �ش ذ م م  رخ�شة جتارية رقم 22٥064 ، ميثلها املدير/ ع�شام ح�شن �شالح ح�شن حمبوب 
اجلن�شية ، العنوان  :- مكتب ملك نا�شر عبداهلل بن ح�شن ، ديرة ، ال�شمال ، هاتف 0422٥18٥٥ فاك�ش / 042267200 - الهاتف 

املتحرك : 0٥062٥1214
�شد املنذر اليها : توب �شبيد للمقاولت �ش ذ م م ، رخ�شة جتارية رقم ٥4292٥ ، مديرها ح�شب الرخ�شة : �شعيد يو�شف عبداهلل 

�شعيد املرزوقي ، اإماراتي اجلن�شية ، هوية رقم : 784197٥8264٣967 ، ب�شفتها امل�شتاأجرة - جمهويل حمل الإقامة 
تنذر املنذرة املنذر اليها ، مبوجب هذا الإنذار ب�شرورة الآتي : 

اول : �شداد مبلغ / 172.٥00 درهم )مائة واثنن و�شبعون الف وخم�شمائة درهم( قيمة ال�شيك رقم : 0012٣6 وامل�شحوب على بنك 
الإمارات ال�ش�مي فرع الرولة بال�شارقة بتاريخ 2019/٣/28 ، ولكن ال�شيك ارجتع من البنك لعدم وجود ر�شيد كاف باحل�شاب 
اخلا�ش باملنذر اليها ، وذلك للفرتة من 2019/4/1 حتى 2019/6/٣0م، ثانيا : �شداد مبلغ ٥00 درهم خم�شمائة درهم عن كل �شيك 

مرجتع ح�شب ن�ش العقد باجمايل مبلغ 17٣.000.00 درهم ، مائة وث�ثة و�شبعون الف درهم. 
وذلك خ�ل ٣0 يوم ث�ثون يوما من تاريخه ويف حال عدم التزامكم �شوف ي�شطر املنذر اآ�شفا اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية 

للزامكم مبا �شبق وطلب الخ�ء من العن املوؤجرة وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 
وذلك خ�ل ٣0 يوم ث�ثون يوما من تاريخه ويف حال عدم التزامكم �شوف ي�شطر املنذر اآ�شفا اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية 

للزامكم مبا �شبق وطلب الخ�ء من العن املوؤجرة وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3182 (

مقدم من : املنذر / راج كومار �شيواكر اماين - هندي اجلن�شية
بوكالة املحامي / يو�شف احلمادي وجمعة خليفة احلام�ش 

�شد املنذر اليه / عبدال�شكور ح�شن كوجني ح�شن كوجني - هندي اجلن�شية )جمهول العنوان(
مبوجب القر�ش ال�شخ�شي بن املنذر واملنذر اليه واملبن �شنده ب�شدر النذار امل�شار اليه ، وحيث انه 
عند تقدمي ال�شيك �شند القر�ش للبنك بوا�شطة املنذر ، مل يتم �شرفه ب�شبب ان احل�شاب مغلق ح�شب 

اإفادة البنك امل�شحوب عليه. 
 ٣0.000 والبالغ  ذمتك  يف  امل�شتحق  املبلغ  ب�شداد  تقوم  ب��اأن  وذل��ك   ، نخطرك  الن���ذار  بهذا  فانت  ل��ذا 
، وال فاننا �شنلجاأ ملقا�شاتك  ا�شبوع من تاريخ ن�شر ه��ذا الن��ذار  ال��ف دره��م( خ���ل  دره��م )ث�ثون 
وفقا للقانون واتخاذ الجراءات ال�زمة والكفيلة بحفظ حقوق موكلنا ومطالبتك بالتعوي�ش ، مع 

حتميلك كافة التكاليف الناجمة عن اإجراءات التقا�شي من ر�شوم واتعاب حماماة وغريها.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3285 (

املنذر / ات�ش اند ات�ش ل��شتثمار والتطوير - �ش ذ م م - وميثلهم حامت حلمي حممد حمد 
املنذر اليه / جمموعة �شعود الدو�شري وبن �شقر ل��شتثمارات - �ش ذ م م  

�شتمائة  الف  واربعون  )واح��د   41.647.02 مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  على  املنذرة  تنبه 
�شبعة واربعون درهم واثنان فل�ش( ، قيمة الإيجار عن الفرتة من تاريخ 2018/11/1 وحتى 
تاريخ 2019/٣/٣1 م�شافا اليها قيمة ال�شريبة امل�شافة ٥% وما ي�شتجد حتى تاريخ الخ�ء، 
و�شرورة اخ�ء العن املوؤجرة خالية من العيوب وال�شواغل خ�ل )٣0( يوم من تاريخ ن�شر 
هذا الإنذار ويف حالة عدم ال�شداد لهذا املبلغ والخ�ء �شن�شطر ا�شفن اىل املبا�شرة باتخاذ 
بقيمة  واملطالبة  الق�شائية  ال��دع��اوى  اقامة  فيها  مبا  ال�زمة  القانونية  الج���راءات  كافة 
بدل اليجار والتعوي�ش عن اية ا�شرار ترتتب على عدم التزام املنذر اليه بال�شداد مو�شوع 

النذار، مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3286 (

املنذرة : ال�شرايا للعقارات - �ش ذ م م  - ومتثلهم ب�شرى حيدر �شعيب 
حممد  قا�شم  وميثلهم   - م  م  ذ  �ش   - باجلملة  ال�شلع  لتجارة  الإب���داع  ملوك   : اليه  املنذر 

العتيلي ، اجلن�شية : �شوريا 
الف  وع�شرون  )ثمانية   28.٣٣٣  .00 مبلغ  ���ش��داد  ب�شرورة  اليها  امل��ن��ذر  على  امل��ن��ذرة  تنبه 
الإن��ذار وذلك  تاريخ ن�شر هذا  ، خ�ل )٣0( يوم من  وث�ثمائة وث�ثة وث�ثون دره��م( 
للفرتة املمتدة من 2018/12/2 وحتى 2019/4/2 ، وما ي�شتجد بعدها مع الفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد ، ويف حالة عدم الإلتزام بال�شداد يحق 
ا�شرار  اي  والتعوي�ش عن   ، الج���راءات  كافة  واتخاذ  امل��وؤج��رة  العن  اخ���ء  للمنذر طلب 
حتميلكم  مع  للمنذرة  امل�شتحقة  املبالغ  ب�شداد  اليه  املنذر  التزام  عدم  على  ترتتب  اخ��رى 

بكافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3282(

املنذر : املتحدة اخلليجية لتاأجري املعدات - ذ م م  بوكالة املحامي / عي�شى �شامل 
املنذر اليه : ايه ان �شي للمقاولت - ذ م م 

درهم  الف  ٣0.0000( ث�ثون  �شداد مبلغ )00.  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذرة على  تنبه 
الإمارات  بنك  على  وامل�شحوب   ،  2017/12/2٥ امل��وؤرخ   )000980( رقم  ال�شيك  قيمة    ،
اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار  ب��اأداءه  املديونية لها خ�ل )٥(  ، بالوفاء  الإ�ش�مي 
ويف حالة عدم ال�شداد لهذا املبلغ �شن�شطر ا�شفن اىل املبا�شرة باتخاذ كافة الجراءات 
القانونية ال�زمة مبا فيها اقامة الدعاوى الق�شائية واملطالبة بقيمة مبلغ ال�شيك 
،  مع  ال��ت��زام املنذر اليه بال�شداد مو�شوع الن���ذار  اي��ة ا���ش��رار ترتتب على ع��دم  وع��ن 

حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3284 (

املنذر / ات�ش اند ات�ش ل��شتثمار والتطوير - �ش ذ م م - وميثلهم حامت حلمي حممد حمد 
املنذر اليه / لك�شور للو�شاطة العقارية 

وميثلهم حممد م�شطفى حممود م�شطفى فلكناز، اجلن�شية الإمارات
تنبه املنذرة على املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ 00. 268.9٥0 )مئتان وثمانية و�شتون الف 
وت�شعمائة وخم�شون درهم( ، قيمة الإيجار عن الفرتة من تاريخ 2017/11/17 وحتى تاريخ 
2018/11/16 خ�ل )1٥( يوم من تاريخ ن�شر هذا الإنذار ويف حالة عدم ال�شداد لهذا املبلغ 
والخ�ء �شن�شطر ا�شفن اىل املبا�شرة باتخاذ كافة الجراءات القانونية ال�زمة مبا فيها 
اية ا�شرار ترتتب  الق�شائية واملطالبة بقيمة بدل اليجار والتعوي�ش عن  الدعاوى  اقامة 
على عدم التزام املنذر اليه بال�شداد مو�شوع النذار ، مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3287 (

املنذرة : ال�شرايا للعقارات - �ش ذ م م  - ومتثلهم ب�شرى حيدر �شعيب 
املنذر اليه : �شمارت با�شيفيك لتجارة العطور - �ش ذ م م 

وميثلهم امري �شديق حممد �شديق ، اجلن�شية : باك�شتان 
الف  وع�����ش��رون  )اث��ن��ان   22.٥00  .00 مبلغ  ���ش��داد  ب�����ش��رورة  اليها  امل��ن��ذر  على  امل��ن��ذرة  تنبه 
وخم�شمائة درهم( ، خ�ل )٣0( يوم من تاريخ ن�شر هذا الإنذار وذلك للفرتة املمتدة من 
2018/10/1 وحتى 2019/1/4 ، وما ي�شتجد بعدها مع الفائدة القانونية بواقع 12% من 
للمنذر طلب  يحق  بال�شداد  الإل��ت��زام  ع��دم  ، ويف حالة  ال�شداد  املطالبة وحتى مت��ام  تاريخ 
اخ��رى ترتتب  ا�شرار  ، والتعوي�ش عن اي  املوؤجرة واتخاذ كافة الج���راءات  العن  اخ���ء 
الر�شوم  بكافة  حتميلكم  مع  للمنذرة  امل�شتحقة  املبالغ  ب�شداد  اليه  املنذر  التزام  عدم  على 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3283 (

املنذر / ات�ش اند ات�ش ل��شتثمار والتطوير - �ش ذ م م - وميثلهم حامت حلمي حممد حمد 
املنذر اليه / احللم ل�إع�نات ، وميثلهم �شيد عماد الدين اأحمد - اجلن�شية باك�شتان 

الف  اليه ب�شرورة �شداد مبلغ )7٥. ٥4.٣9( )اربعة وخم�شون  املنذر  املنذرة على  تنبه 
الفرتة  عن  اليجار  قيمة   ، فل�شا(  و�شبعون  وخم�شة  درهم  وت�شعون  خم�شة  ث�ثمائة 
من تاريخ 2018/2/1 وحتى تاريخ 2018/11/1٥ خ�ل )1٥( يوم من تاريخ ن�شر هذا 
كافة  باتخاذ  املبا�شرة  اىل  ا�شفن  �شن�شطر  املبلغ  لهذا  ال�شداد  الإن��ذار ويف حالة عدم 
الجراءات القانونية ال�زمة مبا فيها اقامة الدعاوى الق�شائية واملطالبة بقيمة بدل 
اليجار والتعوي�ش عن اية ا�شرار ترتتب على عدم التزام املنذر اليه بال�شداد مو�شوع 

النذار ، مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدع�ى 2019/374  اأمر اأداء
���ش.ذ.م.م 2- راج��ن لوند لل �شاند جمهول حمل  اىل املدعي عليه / 1- م�شاريع ارلوند 

القامة مبا ان املدعي/خط البي�ش للو�شاطة التجارية �ش.ذ.م.م .
بالزام  ب��ت��اري��خ:2019/4/2٥  ق��ررت حمكمة دبي البتدائية  اأداء فقد  اأم��ر  ا�شت�شدار   طلب 
بالت�شامن  يوؤديا  بان  �شاند  لوند لل  راج��ن   -2 ���ش.ذ.م.م  ارلوند  م�شاريع  عليهما  املدعي 
للمدعية خط البي�ش للو�شاطة التجارية �ش.ذ.م.م )�شابقا كابيتال مون للو�شاطة التجارية 
الف  وثمانون  وت�شعة  وواح��د  ال��ف  وثمانون  وت�شعة  و�شبعمائة  )مليونن  مبلغ  ����ش.ذ.م.م 
وواحد وت�شعون درهم والفائدة 9% �شنويا من 2019/4/24 وحتى متام ال�شداد والزمتهما 
ا�شتئناف من  يف  احلق  ولكم  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  الف  مبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم 

الأمر خ�ل 1٥ يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدع�ى رقم 2018/2939 مدين جزئي

اىل املدعي عليه/1- بندر عايد رويان مر�شد فرحان الظفريي  جمهول حمل القامة 
املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  ذ.م.م  و�شركاه  املدعي/هادف  ان  مبا 
بتاريخ  2019/2/1٣  يف الدعوى املذكورة اع�ه ل�شالح/هادف و�شركاه ذ.م.م بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )20٣.98٥.00( درهم والفائدة القانونية بواقع 
9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع الزامه الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ٥00 
درهم اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قاب� ل��شتئناف خ�ل ث�ثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الع�ن �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 12622 بتاريخ 2019/5/4   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدع�ى رقم 2018/2951 مدين جزئي

اىل املدعي عليه/1- فورت�شن كابيتال م.د.م.�ش  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
�شبلي  وميثله:جو�شلن  ���ش.ذ.م.م  امل�ك  جمعيات  لدارة  كومينيتيز  �شكي�شتي  ثري 
خرياهلل نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/٣/27  يف الدعوى 
�ش.ذ.م.م  امل���ك  جمعيات  لدارة  كومينيتيز  �شكي�شتي  ل�شالح/ثري  اع���ه  املذكورة 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )288.872( درهم والفائدة بواقع 
9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والزمتها الر�شوم وامل�شروفات وخم�شمائة 
خ�ل  ل��شتئناف  قاب�  احل�����ش��وري  مبثابة  حكما   . امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م 
ث�ثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الع�ن �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 12622 بتاريخ 2019/5/4   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدع�ى رقم 2017/2997 مدين جزئي

اىل املحكوم عليه/1- ديني�شراج اناندان  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/9/6  يف الدعوى املذكورة اع�ه ل�شالح/
�شركة حممد حمود ال�شايع ذ.م.م وميثلها مديرها/ امين عبداللطيف علي ال�شايع 
- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )48.000( درهم والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ 2017/4/29 وحتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليه بالر�شوم 
وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري 
قاب� ل��شتئناف خ�ل ث�ثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الع�ن 
�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 12622 بتاريخ 2019/5/4   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2018/1092 جتاري كلي
اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- حممد ع��ب��دل حممد عبد ال��و���ش��ط و���ش��ي��م  جم��ه��ول حمل 
يف    2019/٣/27 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
���ش.م.ع )حاليا( بنك اخلليج  ابوظبي الول  املذكورة اع�ه ل�شالح/بنك  الدعوى 
الول )�شابقا( بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ )�شبعمائة وواحد 
وت�شعن الف وخم�شمائة وثمانية وخم�شن درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من 
تاريخ املطالبة الق�شائية يف:2018/٥/20 وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قاب� ل��شتئناف 
خ�ل ث�ثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الع�ن �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 12622 بتاريخ 2019/5/4   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدع�ى رقم 2018/685 جتاري كلي

اىل املحكوم عليه/1- جرين �شاند للخدمات الفنية ���ش.ذ.م.م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/2/12  يف الدعوى املذكورة اع�ه ل�شالح/
ي�شدد  ب��ان  الول  عليه  املدعي  اول:ب��ال��زام  م.د.م.����ش  كو  تريدينج  انرتنا�شيونال  برومي�شينج 
ب�شيطة قدرها  قانونية  فائدة  اليه  املدعية مبلغا وقدره )2.061.7٣0( درهم م�شاف  لل�شركة 
9% اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى احلا�شل يف:2018/4/1 وحتى متام ال�شداد - ثانيا:بالزام 
املدعي عليه الول بالت�شامن مع ال�شركة املدعي عليها الثالثة بان ي�شددا لل�شركة املدعيه مبلغا 
وقدره )44977٥9.28( درهم م�شافا اليه فائدة قانونية ب�شيطة قدرها 9% اعتبارا من تاريخ 
رفع الدعوى احلا�شل يف 2018/4/1 وحتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليهما الول والثالثه 
بامل�شاريف والف درهم مقابل اتعاب حماماة. حكما مبثابة احل�شوري قاب� ل��شتئناف خ�ل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع���ن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ث�ثن 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدع�ى رقم 2019/321 جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/1- الفريد للمقاولت املعدنية ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/4/17  يف الدعوى املذكورة اع�ه 
ل�شالح/دي ا�ش ا�ش للحديد ���ش.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
القانونية  والفائدة  دره��م  و�شبعن  وواح��د  وخم�شمائة  الف  و�شبعن  وخم�شة  )مائة 
بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف:2018/8/1 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  ث�ثن  خ���ل  ل��شتئناف  قاب�  احل�شوري  مبثابة  حكما 
التايل لن�شر هذا الع�ن �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 12622 بتاريخ 2019/5/4   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدع�ى رقم 2018/3903 جتاري جزئي

نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  للهند�شة  ت�شامرز  �شركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/2/28  يف الدعوى املذكورة اع�ه 
توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  ���ش.ذ.م.م  والبواخر  لل�شفريات  الري�ش  ل�شالح/وكالت 
اىل املدعية مبلغ مقداره )126800( درهم وفائدة ب�شيطة بواقع 9% �شنويا من تاريخ 
2018/10/1٥ وحتى متام ال�شداد والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قاب� 
ل��شتئناف خ�ل ث�ثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الع�ن �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 12622 بتاريخ 2019/5/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2019/1514  جتاري جزئي
ناجم  حممد  �شامل  بطي   -2 ����ش.ذ.م.م  دوكيومنت�ش  1-في�شتا   / عليه  املدعي  اىل 
اجلنيبي )كفيل �شامن( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /م�شرف المارات 
اأقام  ق��د  ال�ش�مي  را���ش��د  ج��اب��ر  حممد  را���ش��د  وميثله:جابر  �����ش.م.ع  ال���ش���م��ي 
عليك الدعوى مو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن مببلغ وقدره 
التاأخريية  والغرامة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )267.268.00(
بواقع 9% من تاريخ املطتالبة وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة �ش  ال�شاعة:٣0:8  امل���واف���ق:8/٥/2019 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12622 بتاريخ 2019/5/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2019/1646  جتاري جزئي

القامة  البلو�شي جم��ه��ول حم��ل  خ���ريي  را���ش��د حم��م��د  1-خ��ال��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الطاف  اي��وب  م.د.م.����ش وميثلها مديرها/خ�شر  ك��ار  اي��ه  رن��ت  املدعي /انديغو  ان  مبا 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ع��ب��داهلل  حممد  اح��م��د  وميثله:حممد  وال  وان��ت��اىل  ح�شن 
القانونية  الفائدة  مع   )188٥0( مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  مو�شوعها 
بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم الث�ثاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.13:بالقاعة ���ش  ال�����ش��اع��ة:٣0:8  امل�����واف�����ق:14/٥/2019 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• �ل�صارقة-�لفجر

ت��ن��ط��ل��ق ���ش��ب��اح ال���ي���وم ب�����ش��ال��ة نادي 
“ مناف�شات  “ فرع احلزانة  ال�شارقة 
رئي�ش  ال�شمو  �شاحب  ك��اأ���ش  بطولة 
ال��دول��ة ل��ل��ج��ودو ب��رع��اي��ة حم��م��د بن 
ثعلوب الدرعي رئي�ش احتاد امل�شارعة 
مع  بالتعاون  تقام  وال��ت��ي   ، واجل���ودو 
ال��ري��ا���ش��ي م�شكا  ال�����ش��ارق��ة  جم��ل�����ش 
ملناف�شات اجلودو ،والتي يحمل لقبها 

فريق نادي احتاد كلباء ،والتي ت�شهد 
وذل����ك م�شكا   ، ف��ري��ق��ا   18 م�����ش��ارك��ة 
العديد  ق����دم  ال�����ذي  مل��و���ش��م اجل�����ودو 
الذين  ال�����ش��اع��دي��ن  ال���ع��ب��ن  م���ن 

امل�شاركات  م���ن  ال���ع���دي���د  ت��ن��ت��ظ��ره��م 
تاألقوا  ال����ذي����ن  خ���ا����ش���ة  اخل���ارج���ي���ة 
م��وؤخ��را يف الأومل��ب��ي��اد امل��در���ش��ي، الذي 
الوطنية  الأومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  ن��ظ��م��ت��ه 

وال���ذي  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  ووزارة 
ك�شف عن م�شتويات متقدمة .

باإجراءات  ال��ب��ط��ول��ة   وت��ب��داأ م��را���ش��م 
�شباح  التا�شعة  م��ن  اع��ت��ب��ارا   ال����وزن 

مب�شاركة  ال���ئ��ح��ة  ،و�شمحت  ال��ي��وم 
فئة  ك������ل  يف  ف����ق����ط  واح����������د  لع��������ب 
م���ن ال���واف���دي���ن م��وال��ي��د ال���دول���ة يف 
ال���ب���ن���ن و2 لع���ب���ه من  م��ن��اف�����ش��ات 

الدولة يف مناف�شات  املقيمات مواليد 
�شهادات  اإب�����راز  ����ش���رورة  م���ع  ال��ب��ن��ات 
احلادية  و�شتكون  الأ���ش��ل��ي��ة..  امل��ي���د 
لبدء  موعدا  �شباحا  والن�شف  ع�شرة 

اللعب  ال�ئحة  ومنعت   ، املناف�شات 
الفئة الأك��رب بهدف توفري فر�ش  يف 
، كما منعت  ال���ع��ب��ن  ب��ن  ال��ت��ك��اف��وؤ 
فئتن  امل�������ش���ارك���ة يف  ع����دم  ال����ئ���ح���ة 

عمريتن يف اآن واحد ، ويتم احت�شاب 
ال��ن��ت��ائ��ج ال��ن��ه��ائ��ي��ة م���ن خ�����ل جمع 
امليداليات لكافة الفئات للفوز بالدرع 

التفوق العام.
للبطولة  ال��ف��ئ��ة  ال���ئ��ح��ة  وح����ددت   
اأعمار اأوزان الفئات املختلفة التي تبداأ 
بفئات12، حتت 13، وحتت 14 �شنة  
ملواليد 2005 - 2006 – 2007، 
 ،- 36 32 كغم،  اأوزان حتت  وت�شمل 
  ،+ 57  ،- 52  ،- 48  ،- 44  ،- 40
حتت  مناف�شات  ك��غ��م..)وت��ق��ام   70  -
ملواليد  �شنة  و17  �شنة   16  –  15
و�شملت  2003/2002،و2004 
 66  ،-  60  ،- اأوزان حتت 50، 55 
90، كغم  ،81 وحت��ت   73 -، وحت��ت 
فهي  الثالثة  الفئة  اأم��ا   ..90 وف��وق 
-1998 مل���وال���ي���د  ���ش��ن��ة   20 حت����ت 

 – اأوزان  فت�شمل  1999-2000م 
 ، –  73  ، –  66  ، –  60  ، –  55
81 – ، 90 – ، 100 وفوق ، 100 
اليوم  البطولة  خ��ت��ام  كغم..وي�شهد 

اإقامة مناف�شات بطولة الفتيات.

•• دبي-�لفجر

اللواء عبد اهلل  حتت رعاية �شعادة 
ل�شرطة  العام  القائد  املري  خليفة 
دبي، نظمت الإدارة العامة لإ�شعاد 
امل��ج��ت��م��ع وب���ال���ت���ع���اون م���ع جمل�ش 
الريا�شي  امللتقى  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي 
 “ كبطل  “ ع�����ش  الأول  ال��ت��وع��وي 
اأندية  يف  ال��ن��ا���ش��ئ��ن  ف��ئ��ة  لع���ب���ي 
الأهلي  و���ش��ب��اب  وال��و���ش��ل  الن�شر 
دب��ي وح��ت��ا ون���ادي دب��ي لل�شطرجن 

ونادي دبي لأ�شحاب الهمم.
الف��شي  اأحمد  ال�شيد بطي  واأك��د 
الأم��ن��ي��ة يف  ال��ت��وع��ي��ة  اإدارة  م��دي��ر 
اأن  املجتمع،  لإ�شعاد  العامة  الإدارة 
وتطوير  ب��ن��اء  اإىل  ي��ه��دف  امللتقى 
م������ه������ارات وق�����������درات ال�����ع����ب����ن، 
والعي�ش  النجاح  على  وحتفيزهم 
اجلانب  وتر�شيخ  وتعزيز  كاأبطال، 
يتمتعون  بحيث  لديهم  ال�شلوكي 
احل�شنة  والخ�����ق����ي����ات  ب��ال��ق��ي��م 

والروح الريا�شية العالية.
امللتقى  اأن  ال��ف������ش��ي  واأك�����د  ك��م��ا 
ال�������ش���وء  ت�������ش���ل���ي���ط  اإىل  ي�������ش���ع���ى 

ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ال����ش���ت���ث���م���ار امل����ايل 
وم�شتقبل  ح���ي���اة  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
النجاح عن  ال�عب، وتر�شيخ قيم 
من  ال��ن��اج��ح��ن  ا�شتقطاب  ط��ري��ق 
ل�شتعرا�ش  ال�شابقن  ال���ع��ب��ن 
على  العمل  جانب  اإىل  جتربتهم، 
بال�شرطة  ال���ع��ب��ن  ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز 
بيئة �شديقة  ال�شرطة  بيئة  وجعل 
لهم، مو�شحاً لهم يف نف�ش الوقت 

تنظيم  م���ن  ال��رئ��ي�����ش  ال���ه���دف  اأن 
م�شتقبل  على  احلر�ش  هو  امللتقى 
عليه  واملحافظة  ال��ك��روي  ال�عب 
الأ�شاليب  اأف�شل  اتباع  خ���ل  من 
العلمية والتي �شتمكنهم من اإدراك 
كل ما يدور حولهم والتي اأ�شبحت 
م�شتجدات  وت�����ش��ه��د  وا���ش��ع��اً  ع��ل��م��اً 
ال�عبن  مب�����ش��ت��ق��ب��ل  م�����ش��ت��م��رة 
ال�شباب من خ�ل تثقيفهم يف ظل 

الح�����رتاف وغ���ريه���ا مم���ا يتطلب 
اللعبة  عنا�شر  كل  وتثقيف  توعية 
على النحو الذي يقود اإىل حتقيق 

النتائج املرجوة.
العديد  امل��ل��ت��ق��ى  ف��ع��ال��ي��ات  وت��خ��ل��ل 
والأن�شطة  التوعوية  الفقرات  من 
كالألعاب  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
العمل  اأه����م����ي����ة  ع�����ن  ال�������ش���ع���ب���ي���ة 
كما  الإب��داع��ي  والتفكري  اجلماعي 

الوطني  منتخبنا  جن���وم  و���ش��ارك 
را�شد  واإ���ش��م��اع��ي��ل  �شعد  “بخيت 
خربتهم  خ������ش��ة  علي”  وم���ن���ذر 
ال�عبن  جن������اح  اأ�������ش������رار  ح������ول 
، كما  العلمي والريا�شي  وتقوفهم 
الكعبي يف  الإع���م��ي كفاح  ���ش��ارك 
التوا�شل مع الإع�م وقدم املت�شابق 
ال��ف��ائ��ز بجائزة  امل��ط��ي��وع��ي  اأح��م��د 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ل�إبداع 
العا�شرة،  دورت����ه����ا  يف  ال��ري��ا���ش��ي 
يف  اإجن���ازاً  “ريا�شي حقق  فئة  عن 
لفئة  �شعبة”  وحت���دي���ات  ظ����روف 
اأ�شحاب الهمم،  حما�شرة توعوية 
جناحه  ق�شة  فيها  ذكر  وحتفيزية 
قدمه،  يف  ب���اإع���اق���ة  اأ���ش��اب��ت��ه  ب��ع��د 
وكيف ا�شتطاع التخل�ش من الأمل، 
وال�شرتاك يف عدة بطولت �شمن 
التي  الهوائية،  الدراجات  م�شابقة 
واملخ�ش�شة  واح������دة  ب�����ش��اق  ت���ق���اد 
�شمان  ن���ح���و  ال���ه���م���م،  لأ����ش���ح���اب 
امل�شرفة  النتائج  ح�شد  ا�شتمرارية 
ال�شباقات  يف  الإماراتية  للريا�شة 
العاملية، وموا�شلة ح�شد مزيد من 
حتقيق  نحو  الت�شنيفية  ال��ن��ق��اط 

ومتثيل  الأومل��ب��ي،  املجد  بلوغ  حلم 
الألعاب  ب�����دورة  ال���دول���ة  م��ن��ت��خ��ب 

الأوملبية يف طوكيو 2020.
تعر�شه  م��ن��ذ  ل��ل��ح�����ش��ور  واأو����ش���ح 
اأدى   ،1997 ع���ام  ���ش��ري،  حل����ادث 
اإىل رح��ل��ة ع����ج ط��وي��ل��ة، ق��ب��ل اأن 
ي��ت��م ات���خ���اذ ق�����رار ب���رت ���ش��اق��ي يف 
ين  الدَّ رد  على  عازم  واأنا   ،1999
ل��ب��ل��دي امل��ع��ط��اء ال����ذي وق���ف وراء 
اأتيحت  اأن  بعد  خ�شو�شاً  ع�جي، 
 2015 ع�����ام  م���ن���ذ  يل  ال���ف���ر����ش���ة 
ملمار�شة ريا�شة الدراجات الهوائية 
ل��ف��ئ��ة اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م ال��ت��ي تقاد 
ب�����ش��اق واح������دة، ال��ت��ي م��ث��ل��ت، منذ 
ذل��ك ال��ع��ام، ب��داي��ة م�����ش��واري نحو 
العاملية، واإهداء الدولة، على مدار 
العديد  املا�شي واجل��اري،  العامن 

من امليداليات على �شعيد �شباقات 
ت�شنيف  ن��ق��اط  وح�����ش��د  اأوروب��������ا، 
حتقيق  ن���ح���و  الأه���م���ي���ة  يف  غ���اي���ة 
لتاأتي  الأومل��ب��ي،  املجد  اإىل  التاأهل 
امل��ف��اج��اأة الأج��م��ل والإجن����از الأهم 
ال��ري��ا���ش��ي��ة، مبنحي  م�����ش��ريت��ي  يف 
�شرف الفوز بجائزة �شاحب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
ل����إب���داع ال��ري��ا���ش��ي، ال��ت��ي تعك�ش 
مدى احلر�ش والدعم الذي توليه 

الدولة نحو اأبنائها.
 ،2017 ع���ام  اأن���ه يف �شيف  واأك����د 
وكان اأول اإماراتي ي�شارك يف �شباق 
ع��امل��ي ل���ل���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة التي 
تقاد ب�شاق واح��دة، وجنح يف و�شع 
ا���ش��م��ه ���ش��م��ن ق��ائ��م��ة امل��ت��وج��ن يف 
التاريخ  الريا�شة، ومنذ ذلك  هذه 

�شباقات  يف  امل���ط���ي���وع���ي  ي�������ش���ارك 
موا�شلة  بطموح  اأوروب�����ا،  ج���ولت 
التي  وال���ن���ق���اط  ال���ن���ت���ائ���ج  ح�����ش��د 
طوكيو  اأوملبياد  اإىل  تاأهله  ت�شمن 

2020
وقدم الرائد عبد العزيز ال�شمري 
حما�شرة توعية مرورية، تطرقت 
الل�����ت�����زام  اأه����م����ي����ة  اإىل  خ����ل���ه���ا 
ب��ق��وان��ن ال�����ش��ري وامل�����رور، واحلذر 
تهور  اأو  بطي�ش  املركبة  قيادة  من 
و�شرعة الزائدة، فيما قدم النقيب 
عبد اهلل ال�شحي من الإدارة العامة 
اجلنائية  وامل���ب���اح���ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
اجلرائم  مكافحة  ح��ول  حما�شرة 
التعامل  وك��ي��ف��ي��ة  الإل���ك���رتون���ي���ة 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  م��ع 

واحلذر من املُحتالن واملبتزين. 

�سالة نادي ال�سارقة ت�سهد م�ساركة اأكرث من18 فريقا

 مناف�سات بطولة كاأ�ش �ساحب ال�سمو رئي�ش الدولة للجودو  تنطلق اليوم بال�سارقة

�سرطة دبي تنظم امللتقى الريا�سي
 التوعوي »ع�ش كبطل«

اأ�سطورة بر�سلونة يعلن اعتزاله.. ويحدد وجهته املقبلة
اأعلن  بر�شلونة،  يف  عاما   24 ام��ت��دت  ك��روي��ة  م�شرية  بعد 
اأ����ش���ط���ورة ال���ن���ادي ال��ك��ت��ال��وين وم��ن��ت��خ��ب اإ���ش��ب��ان��ي��ا ت�شايف 

هرينانديز اأنه �شيعتزل اللعبة بنهاية املو�شم اجلاري.
“39 عاما” الذي يلعب حاليا مل�شلحة ال�شد  وقال ت�شايف 
مو�شمي  ه���و  “هذا  ���ش��ح��ف��ي��ة:  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  ال��ق��ط��ري، 
بالن�شبة  امل�شتقبل  ملا يخبئه  اأتطلع  الأخري ك�عب، لكنني 

يل كمدرب«.
بر�شلونة  يف  النا�شئن  �شفوف  م��ع  م�شريته  ت�شايف  وب���داأ 
عام  الأول  الفريق  اإىل  ت�شعيده  يتم  اأن  قبل   ،1991 عام 

ا�شتمرت م�شريته يف “كامب نو” حتى عام  فيما   ،1998
اأف�شل  الذي يعد واح��دا من بن  ت�شايف،  وينوي   .2015
لعبي الو�شط يف تاريخ كرة القدم، اأن يتجه اإىل التدريب، 
الذي  كرويف  يوهان  ال��راح��ل  الهولندي  فل�شفة  لتطبيق 

يعتربه اأبا روحيا له.
املبادرة يف  زم��ام  تاأخذ  الفرق  روؤي��ة  “اأحب  ت�شايف:  واأ�شاف 
اأيام  اإىل جوهر ما نحب جميعا منذ  امللعب، تهاجم وتعود 

طفولتنا: امت�ك الكرة«.
ممتازا،  ك���ان  الأخ���ريي���ن  ال��ع��ق��دي��ن  يف  حققته  “ما  وزاد: 

وبالتايل اأعتقد اأنه من واجبي اأخذ زمام املبادرة من امللعب 
والعودة اإىل كرة القدم كلما اأمكن ذلك«.

وميتلك ت�شايف م�شرية مظفرة مع بر�شلونة، حقق خ�لها 
 3 اإ�شبانيا  وك��اأ���ش ملك  م��رات،   8 الإ�شباين  ال���دوري  لقب 
4 تتويجات  6 م��رات، ف�ش� عن  املحلية  م��رات، وال�شوبر 

بدوري اأبطال اأوروبا.
133 مباراة، وكان له  ومع املنتخب الإ�شباين لعب ت�شايف 
اأوروبا  2010، وبطولة  دو كبري يف التتويج بكاأ�ش العامل 

عامي 2008 و2012.

••  �ل�صارقة -�لفجر

عقدت اللجنة التنفيذية لكرة قدم 
ال�شالت م�شاء اأم�ش الأول يف مقر 
ب��ال�����ش��ارق��ة اج��ت��م��اع نهاية  ال��ل��ج��ن��ة 
امل��و���ش��م ب��رئ��ا���ش��ة ع��ب��دامل��ل��ك جاين 
وبح�شور وم�شاركة جميع الأع�شاء 
ويف بداية الجتماع توجهت اللجنة 
بال�شكر  ال�شالت  لكرة  التنفيذية 
برئا�شة  الريا�شي  ال�شارقة  ملجل�ش 
خالد  ب��ن  حممد  ب��ن  �شقر  ال�شيخ 
واىل  ال��ك��رة  احت���اد  واىل  القا�شمي 
ج��م��ي��ع الأن�����دي�����ة امل��ن�����ش��وي��ة حتت 
واحلكام  وال���ع��ب��ن  اللجنة  ل���واء 
وو���ش��ائ��ل الإع������م امل��خ��ت��ل��ف��ة وعلى 
اليومية  ال�شحف  اخل�شو�ش  وجه 
التغطية  على  الف�شائية  والقنوات 
قدم  ك��رة  م�شابقات  جلميع  املميزة 
ال�شالت على مدار الع�شرة �شنوات 
املا�شية �شرح بذلك عمران عبداهلل 
اللجنة  ع����ام  ���ش��ر  اأم�����ن  ال��ن��ع��ي��م��ي 

وم�شرف عام م�شابقات الرجال . 
اأ�شادت  ع���ب���داهلل   ع��م��ران  واأ����ش���اف 
والتنظيمي  الفني  بالنجاح  اللجنة 
جل��م��ي��ع م�������ش���اب���ق���ات امل���و����ش���م على 
وتقرر  وال�شباب  ال��رج��ال  م�شتوى 
ال�شباب  اأن يكون ت�شجيل م�شابقات 
 2003 2000ولغاية  م��وال��ي��د 
ع��رب ن��ظ��ام ال�����ش��ج��ل وال��ق��ي��د عرب” 
اعتبارا  ال���ك���رة  احت����اد   “ �شي�شتيم 

م����ن امل���و����ش���م ال����ق����ادم وت����ق����رر رفع 
ال�شباب  لفئة  املو�شم  بطولت  ع��دد 
الأكادمييات  دوري  اإليها  و�شي�شاف 

بنظام التجمع .
وو�شعت اللجنة اخلطوط العري�شة 
ل��ربجم��ة امل��و���ش��م ال��ق��ادم ب���اأن تكون 

�شربة البداية ببطولة ال�شوبر بن 
الهاتريك  ���ش��اح��ب  الأه���ل���ي  ���ش��ب��اب 
والكاأ�ش  ال�������دوري  ب��ط��ل  ب��ث���ث��ي��ة 
وكاأ�ش الإم��ارات مع الن�شر و�شيف 
كاأ�ش الحتاد  وتليها بطولة  الكاأ�ش 
�شتلعبان  اللتان  الإم���ارات  كا�ش  ثم 

املنتخب  م�����ش��ارك��ة لع��ب��ي  دون  م��ن 
���ش��ي��ك��ون يف  ال�����ذي  ل��ل��رج��ال  الأول 
الإعداد للت�شفيات الآ�شيوية وميتد 
ب��رن��ام��ج اإع�����داد امل��ن��ت��خ��ب مل���دة 40 
ي��وم��ا ك��م��ا مت اع��ت��م��اد ال��ت��ع��اق��د مع 
�شرياتو  ماركو�ش  الربازيلي  املدرب 

مديرا فنيا للمنتخب وعبدالروؤوف 
عمر املرزوقي مدربا عاما و�شتنطلق 
دوري  م��ن  ع�شر  احل��ادي��ة  الن�شخة 
ال�شالت يف نوفمرب القادم و�شيكون 
م�شك ختام املو�شم كاملعتاد ببطولة 
الدولة  رئي�ش  ال�شمو  �شاحب  كاأ�ش 
اللجنة  ت��ع��ق��د  اأن  اأي�������ش���ا  وت����ق����رر 
مع  م�����ش��رتك��ا  اج��ت��م��اع��ا  التنفيذية 
جميع ممثلي الأندية من م�شرفن 
وم�����دراء واداري������ن وم���درب���ن غدا 
لل�شطرجن  ال�شارقة  نادي  الأح��د يف 
املرحلة  ح���ول  وال��ت�����ش��اور  ل��ل��ت��ف��اك��ر 
النظر  وج����ه����ات  وت����ب����ادل  امل��ق��ب��ل��ة 
والهدف  الأم�������ور  م���ن  ال���ع���دي���د  يف 
م���ن الج���ت���م���اع ان جلنة  ال��رئ��ي�����ش 
ال�شالت �شتوجه �شوت �شكر واأ�شاد 
بجميع ممثلي الأندية واأبناء اللعبة 
على اجلهود املبذولة والتعاون وروح 
التناغم والن�شجام التي �شادت اأبناء 
ال���واح���دة ع��ل��ى مدى  ال��ع��ائ��ل��ة  لعبة 

عقد من الزمان . 

ماركو�س �سرياتو مديرا فنيا وعبدالرووؤف مدربا لالأبي�س

تنفيذية ال�سالت تقر برجمة م�سابقات الرجال وال�سباب للمو�سم اجلديد
لقطة تك�سف »لكمة« 
مي�سي اأمام ليفربول

مرمى  يف  مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني  للنجم  الأ���ش��ط��وري  ال��ه��دف  بعد 
ليفربول بدوري اأبطال اأوروب��ا، والذي جاء من ركلة حّرة، بداأت بع�ش 
النظريات بالظهور بن اجلماهري، اآخرها عدم اأحقية مي�شي باحل�شول 

على اخلطاأ.
ارتكبه  ال��ذي  لقطة اخلطاأ  تويرت  على موقع  ال�شحفين  بع�ش  ون�شر 
هدفه  مي�شي  منه  �شجل  وال���ذي  مي�شي،  على  فابينيو  ليفربول  لع��ب 

نهائي دوري اأبطال اأوروبا.   ن�شف  ذهاب  مباراة  نهاية  “املذهل” يف 
الأخري  و�شع  اأن  بعد  وبدا يف اللقطة اأن مي�شي حاول “لكم” فابينيو، 
ج�شده يف طريق الأرجنتيني ومنعه من التقدم، الأم��ر الذي مل ينتبه 

له حكم املباراة بيورن كويربز.
وانتقدت جماهري ليفربول جناة مي�شي من العقوبة على اللقطة، حتى 
الأوروبي  الحت��اد  تطالب  اإلكرتونية  “عري�شة”  باإن�شاء  الأم��ر  و�شل 
لكرة القدم بحرمان مي�شي من لعب مباراة الإياب، وّقع عليها 2500 

�شخ�ش حتى الآن.
ركلة  احلكم  احت�شب  ومي�شي،  فابينيو  الربازيلي  بن  ال�شطدام  وبعد 
لعب  ب��وج��ه  ال�شفراء  البطاقة  اأخ���رج  كما  لرب�شلونة،  مبا�شرة  ح��رة 

ليفربول.
بنتيجة  املباراة  الركلة احلرة، ليح�شم  املذهل من  و�شجل مي�شي هدفه 

بالإياب الث�ثاء املقبل. ليفربول  مهمة  �شعب  مما  لرب�شلونة،   0-3
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حت�شرياتها  املنظمة  اللجنة  كثفت 
ال�شبا  ند  دورة  من  ال�شابعة  للن�شخة 
بتوجيهات  ت���ق���ام  ال���ت���ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
وحتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد 
دبي، رئي�ش املجل�ش التنفيذي، رئي�ش 
وينظمها  ال���ري���ا����ش���ي،  دب����ي  جم��ل�����ش 
جمل�ش دبي الريا�شي �شنويا يف �شهر 
رم�شان الف�شيل حتت �شعار “قدرات 
ل ح��دود لها”، وذل��ك خ���ل الفرتة 
اجل���اري، وتعد  24 مايو  اإىل   7 م��ن 
احل�����دث الأ����ش���خ���م م���ن ن��وع��ه��ا على 
الريا�شية  الأل����ع����اب  ت��ن��وع  م�����ش��ت��وى 
املخ�ش�شة  امل��ال��ي��ة  اجل���وائ���ز  وق��ي��م��ة 

للفائزين البالغة 6 م�ين درهم.
ووا�شلت اللجنة املنظمة حت�شرياتها 

خ�����ل ع��ط��ل��ة ن��ه��اي��ة الأ����ش���ب���وع دون 
توقف، وذلك مع دخول العد التنازيل 
لن��ط���ق احل���دث ال���ذي ب��ات ع�مة 
املجتمع  ف��ئ��ات  لكافة  ووج��ه��ة  ف��ارق��ة 
خ�ل اأيام ال�شهر الف�شيل، مع �شعي 
ال��ل��ج��ن��ة لإمت����ام ك��اف��ة ال��رتت��ي��ب��ات يف 
م��وق��ع احل���دث واإع�����داد ف��ق��رات حفل 
ل�شعار  مواكباً  �شياأتي  ال��ذي  الفتتاح 

الدورة ويج�شد “عام الت�شامح«.
)ال�شبت  اليوم  اأن تنطلق  املقرر  ومن 
البادل  بطولة  ت�شفيات  م��اي��و(،   3
املخ�ش�شة  احلديثة  ال�شالة  يف  تن�ش 
ال�شبا  ن���د  جم��م��ع  يف  ال��ل��ع��ب��ة  ل���ه���ذه 
ال��ت�����ش��ف��ي��ات التي  ال���ري���ا����ش���ي، وه����ي 
�شتقام ملدة يومن متتالين، من اأجل 
والت�شنيف  امل��ت��اأه��ل��ن  ه��وي��ة  حت��دي��د 

امل�شاركة  وال��ف��رق  ل�عبن  النهائي 
تقام  التي  البطولة  فئات  خمتلف  يف 
النهائيات اخلا�شة بها بالفرتة من 8 

اإىل 21 مايو اجلاري.
م�شاركة  احل��ال��ي��ة  ال��ن�����ش��خ��ة  وت�����ش��ه��د 
اأعداد اأكرب يف مناف�شات البادل تن�ش، 
وهو ما يتج�شد يف اجلهود التي قامت 
انط�قة  ن���واة  تعد  ال��ت��ي  ال���دورة  بها 
الدولة  م�شتوى  على  الريا�شة  ه��ذه 
ممار�شيها  اأع���داد  وزي���ادة  وانت�شارها 
تواجدت  حيث  املا�شية،  ال�شنوات  يف 
هذه اللعبة منذ الن�شخة الأوىل، وهي 
وامل�شتويات  بالندية  حتفل  م��ا  دائ��م��اً 
امل�شاركن  ال����ع���ب���ن  ب���ن  ال���ق���وي���ة 
بح�شور اأ�شماء بارزة ت�شعى للمناف�شة 
للفئات  امل��خ�����ش�����ش��ة  الأل����ق����اب  ع��ل��ى 

املفتوحة لكافة اجلن�شيات واملواطنن 
والفرق وال�شيدات.

ت�شفيات  م��ن  الأول  ال��ي��وم  يف  وت��ق��ام 
بنظام  م��واج��ه��ة   21 ت��ن�����ش  ال���ب���ادل 
والتي  املفتوحة،  للفئة  الإق�شائيات 
الثمانية  الأزواج  ت�شنيف  اعتماد  مت 
ال���رتت���ي���ب  ع����ل����ى  وذل���������ك  الأوىل، 
و�شاندي  ج��ار���ش��ي��ا  خ��اف��ي��ري  ال���ت���ايل: 
اللقب”،  “حام�  ف���ارك���وه���ار����ش���ون 
ب���ي���ن���ج���ام���ن ك����ا�����ش����اين واأك�����زاف�����ي�����ه 
وجيلريمو  مي�شا�ش  اإمييليو  ما�شون، 
وجريمان  ماتيا  خو�شيه  في�فاين، 
و�شيمون  نو�شت�شي  م��ارت��ن  زون��ي��ك��ا، 
لونا،  وكارلو�ش  ري���ت  بيل  راه��م��ان، 
حم���م���د اجل���ن���اح���ي و����ش���ع���دي امل�����ري، 

جميل حوراين وديان ماكفارلين.

ت�شفيات  ال��ث��اين  ال��ي��وم  يف  تقام  فيما 
والتي  وامل���واط���ن���ن،  ال�����ش��ي��دات  ف��ئ��ة 
�شتتوا�شل على مدار اليوم مبواجهات 
ب����ارزة م��ن اأف�شل  ح��اف��ل��ة وم�����ش��ارك��ة 

ال�عبن املحلين.
اللجنة  اأج������رت  اآخ������ر،  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
بطولة  ق����رع����ة  م����را�����ش����م  امل���ن���ظ���م���ة 
م�عب  ع��ل��ى  �شتقام  ال��ت��ي  ال��ك��ري��ك��ت 
م��وان��ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة يف م��ي��ن��اء جبل 
ع��ل��ي خ����ل ال��ف��رتة م��ن 7 اإىل 22 
مايو، للمرة الأوىل يف الدورة، و التي 
املناف�شات  لربنامج  ا�شافتها  ج���اءت 
من اأجل تنويع الفعاليات مبا يتوافق 
تف�شلها خمتلف  التي  الريا�شات  مع 
فئات املجتمع حيث تعد لعبة حمببة 
حتديداً  الآ�شيوية  للجالية  بالن�شبة 

وهو  الأجنبية،  اجلن�شيات  من  وع��دد 
ال�شبا  ن���د  دورة  ج���وه���ر  ي��ج�����ش��د  م���ا 
ريا�شية  دورة  ك���ون���ه���ا  ال���ري���ا����ش���ي���ة 

جمتمعية للجميع. 
الفرق  توزيع  القرعة  مرا�شم  يف  ومت 
 3 ب��واق��ع  8 جم��م��وع��ات،  ال24 على 
اأن تقام  ف���رق يف ك��ل جم��م��وع��ة ع��ل��ى 
384 لع���ب���ا مت  ي���وم���ي���ا  م���ب���ارات���ن 

القرعة  وج����اءت  ر���ش��م��ي��ا،  ت�شجيلهم 
ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال���ت���ايل: ب��ن��ك الإم�����ارات 
دبي الوطني و�شي بي دي وكينج خالد 
واحلمرية  ن��ور  الأوىل”،  “املجموعة 
الثانية”،  “املجموعة  و����ش���ل���ه���وب 
�شبورتينج  وه��دف  ميتال  ميداي�شت 
الثالثة”،  “املجموعة  دب���ي  و���ش��ب��اب 
العاملية  دب���ي  وم����واين  ك��ري��ك��ت��ريز  ذا 

الرابعة”،  “املجموعة  وف��ي��ل��و���ش��ت��ي 
ودي���ك���ا����ش  اأم  ج�����ي  واأم  وم���ب���ات�������ش 
كريكت  تيم  اخلام�شة”،  “املجموعة 
“املجموعة  واآ���ش��ر  كريكت  واأب��وظ��ب��ي 
واحلمرية  ب��وي��ز  ك����ول  ال�شاد�شة”، 
“املجموعة  ���ش��ت��ار  وراي�����زجن  ك��ي��ن��ج��ز 
ال�شابعة”، وايت كوب�ش �شيمابك ودي 

اأت�ش اإل “املجموعة الثامنة«.

••  ر�أ�س �خليمة - حم�صن ر��صد

تنطلق �شباح اليوم ال�شبت، مناف�شات 
للمرة  الرم�شى”  “حتدي  ب��ط��ول��ة 
الأوىل يف راأ�ش اخليمة، والتي ينظمها 
ن��ادي رّح��ال��ة الإم����ارات، وب��رع��اي��ة كل 
م��ن غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة ودائ����رة التنمية 
البيئة  ح��م��اي��ة  وه��ي��ئ��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
العامة  وال��ت��ن��م��ي��ة ودائ����رة اخل��دم��ات 
وتقام مناف�شاتها يف مدينة  بالإمارة، 
خليفة بن زايد يف راأ���ش اخليمة. من 
جهته اأثنى حممد عبداهلل املن�شوري 
املنظمة  اللجنة  رئي�ش  دن��و���ش(،  )ب��و 
مل�����ش��اب��ق��ة حت�����دي ال���رم�������ش���ى ب���راأ����ش 
ال�شريعة  ال���ش��ت��ج��اب��ة  ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة 
بادرت  التي  املحلية  والدوائر  للغرفة 
لهذه  ملا  احل��دث  برعاية هذا  ورحبت 
كبرية  اأهمية  من  الرتاثية  الريا�شة 
عن  العامل  حتاكي  لكونها  حياتنا  يف 
التي  اأجدادنا والأج��واء  تراثنا وحياة 
الطبيعة  ق�شوة  ظ��ل  يف  فيها  ع��ا���ش��وا 
ال�������ش���ح���راوي���ة؛ يف حم����اول����ة ج����ادة 
ومتفردة لقتفاء اآثار الأجداد الذين 

ال�شلدة  ب��اإرادت��ه��م  معاناتهم  ح��ف��روا 
التي  الناعمة،  ال�شحراء  رم��ال  على 
كانت خري �شاهد على اأ�شرار واأ�شاطري 
باتت  وكيف  ال��ق��دمي؛  ال��زم��ن  اأ�شالة 
اليوم دولة الم��ارات من الدول التي 
اأن  اإىل  م�����ش��رياً  بالبنان،  اليها  ي�شار 
الأوىل  تعد  كانت  واإن  البطولة  ه��ذه 
نادي رحالة  التي ينظمها  من نوعها 
الإمارات داخل اإمارة راأ�ش اخليمة؛ اإل 
انها ُنفذت ت�شع مرات �شابقة بدءاً من 
دبي واإنتهاء باأ�شرتاليا؛ لفتاً اإىل اأنها 
حققت جناحات كبرية خ�ل دوراتها 
ال��ت�����ش��ع ال�����ش��اب��ق��ة وال���ت���ي ك����ان لدبي 
�شنوية  م�����ش��اب��ق��ات  ���ش��ت  ال��ن�����ش��ي��ب يف 
بن  �شعادة عو�ش  اإنطلقت من  بفكرة 
حممد بن جمرن، رئي�ش نادي رحالة 
الإم����������ارات، وب��ت��ن��ظ��ي��م جم��ل�����ش دبي 
العن  تناولتها مدينة  ثم  الريا�شي؛ 
بتنظيمها ل�شنتن متتاليتن برعاية 
اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  �شمو 
ن���ه���ي���ان؛ وك����ان����ت امل���ح���ط���ة الأخ������رية 
ال�شحراوية  ال���ي�������ش���ربجن  مب���دي���ن���ة 
الأ���ش��رتال��ي��ة وب��رع��اي��ة ���ش��ف��ارة دولة 

اأ�����ش����رتال����ي����ا؛ وال���ي���وم  الإم�����������ارات يف 
بعد  اخليمة  راأ���ش  اإم���ارة  ت�شت�شيفها 
اأن لقت يف جميع حمطاتها جناحات 
جماهريية واإع�مية كبرية. واأ�شاف 
اأثبتته الكثري  املن�شوري ناهيك عما  
والفحو�شات  العلمية  الدرا�شات  من 
العديد  الريا�شة  لهذه  ب��اأن  الطبية 
تفريغ  ومنها  ال�شحية  الفوائد  م��ن 
الكهربائية  ال�����ش��ح��ن��ات  م���ن  اجل�����ش��م 
ال�شموم  من  اجل�شم  وتنقية  الزائدة، 

امل�شتوى  على  واحل��ف��اظ  وال�����ش��وائ��ب، 
وخف�ش  ال����دم،  يف  لل�شكر  الطبيعي 
والكول�شرتول  ال����ده����ون  م�����ش��ت��وى 
الزائد، بالإ�شافة اإىل تخفي�ش التوتر 
والقلق ؛ ويقوي املناعة باجل�شم؛ فاأن 
تفريغ  يف  ي�شاعد  الرمال  على  امل�شي 
ويقتل  اجل�شم  يف  ال�شلبية  ال�شحنات 

جتاويف  ب����ن  ال���ع���ال���ق���ة  اجل���راث���ي���م 
احلالة  يح�شن  مم��ا  ال���ق���دم،  اأ���ش��اب��ع 
الإيجابية.  الطاقة  وي��ع��زز  النف�شية 
واأكد املن�شوري اأننا ن�شعى من خ�ل 
تنظيم مثل هذه امل�شابقات الريا�شية 
لجتذاب اأنظار العامل اإلينا من داخل 
وال���دول���ة مواطنن  الإم������ارة  وخ����ارج 

ومقيمن وزائرين وا�شتقطاب الكافة 
م��ن ك��اف��ة اجل��ن�����ش��ي��ات م��ن اجلن�شن 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة م��ع��ن��ا يف مم���ار����ش���ة هذه 
امل�شابقة  ه���ذه  خ����ل  م��ن  ال��ري��ا���ش��ة 
التي �شتنطلق يوم غد ال�شبت؛ وتاأتي 
اإط��ار حر�شنا جميعاً  الرغبة يف  تلك 
موؤ�ش�شات حكومية وخا�شة ومواطنن 

من اأن تكون اإمارة راأ�ش اخليمة �شمن 
باأنواعها  لل�شياحة  الوجهات  اأف�شل 
ا�شتقطاب  خ������ل  م����ن  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ال���ف���ع���ال���ي���ات ال����دول����ي����ة ال����ت����ي ت����روج 
الطبيعة  ذات  وم��ن��اط��ق��ه��ا  ل����إم���ارة 
اخل�بة. من جهته اأكد حممد ح�شن 
ال�شبب املدير العام للغرفة بالوكالة؛ 
ال�شريعة  ال���غ���رف���ة  ا���ش��ت��ج��اب��ة  ع��ل��ى 
�شعادة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  احل����دث  ل��رع��اي��ة 
اإىل جنب  لنكون جنباً  الغرفة  رئي�ش 
اأخرى  مع موؤ�ش�شات حكومية حملية 
من  اإن��ط���ق��اً  احل��دث  برعاية  رحبت 
احل�ش الوطني وامل�شوؤولية املجتمعية 
وم���ا ح��ق��ق��ه حت���دي »ال��رم�����ش��ى« من 
جن����اح����ات لق���ت���ه ت���ل���ك امل�����ش��اب��ق��ة يف 
فكانت  ال�����ش��اب��ق��ة،  ال��ت�����ش��ع  دورات����ه����ا 
الرغبة الأكيدة لإمارة  راأ�ش اخليمة 
ال��ب��ط��ول��ة وال��ت��ي ت�شهد  ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
مناف�شات حما�شية مفتوحة للراغبن 
بخو�ش جتربة امل�شي حفاة على رمال 
خليفة  مدينة  يف  ال�شاخنة  ال�شحراء 
ب��ن زاي���د يف راأ�����ش اخل��ي��م��ة، بح�شور 
فريق طبي لتقدمي الرعاية ال�زمة، 

ح��ي��ث مت��ت��د امل�����ش��اب��ق��ة مل�����ش��اف��ة 150 
 10 ع��ل��ى  املت�شابقون  مرتايقطعها 
حتدي  اأن  ال�شبب  واأ���ش��اف  م��راح��ل. 
ا�شتثنائية  جت��رب��ة  ي��ع��د  »ال��رم�����ش��ى« 
كونها  الأن��ظ��ار،  تلفت  اأن  ا�شتطاعت 
و�شائل  لكت�شاف  جديدة  اآفاقاً  تفتح 
ي�شلط  حيث  ال�شحية،  احل��ي��اة  ت��ع��زز 
الأ������ش�����واء ع��ل��ى ف���وائ���د امل�����ش��ي على 
النهايات  اأن  حيث  ال�شاخنة،  الرمال 
الع�شبية املوجودة يف القدمن تتاأثر 
ال��ع��ق��ل ويح�شن  ي��ح��ف��ز ع��م��ل  ب�����ش��ك��ل 
التفكري عند م�م�شة الرمال بح�شب 
الطبية،  وال��ف��ح��و���ش��ات  ال���درا����ش���ات 
�شعور  يف  ت�����ش��اه��م  ال��ت��ج��رب��ة  اأن  ك��م��ا 
مبا  والتاأمل  بال�شرتخاء  امل�شاركن 
ويعزز  الب�شري  اجل�شم  ت��وازن  يدعم 
اأن  اإىل  الإي���ج���اب���ي���ة؛ لف���ت���اً  ال��ط��اق��ة 
وبالتن�شيق  ارت�����اأت  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
العا�شرة  ال�����دورة  اإق���ام���ة  ال���رع���اة  م��ع 
ملا  ن��ظ��راً  اخل��ي��م��ة  راأ�����ش  يف  للبطولة 
تتمتع به الإمارة من مقومات جاذبة 
هذه  مثل  اإق��ام��ة  يف  ت�شاهم  وطبيعة 

البطولت.
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 للعام الثاين علي التوايل جنح دراجي 
فريق �شباب الأهلي يف الفوز واملحافظة 
على لقب بطولة كاأ�ش �شاحب ال�شمو 
فوزهم  بعد  للدراجات  الدولة  رئي�ش 
وا�شتحقاق  ج����دارة  ع��ن  اأم�����ش  ���ش��ب��اح 
الفرقي  ال��رتت��ي��ب  يف  الأول  ب��امل��رك��ز 
نقاط   8 بر�شيد  البطولة  �شباق  يف 
الو�شيف  ال��ف��ري��ق  ع��ن  كبري  وب��ف��ارق 

والثالث .
وكان ال�شباق الذي اأقيم �شباح اأم�ش يف 
مل�شافة  اخليمة  براأ�ش  املرجان  جزيرة 
75 كلم علي �شكل دورات بلغت ثماين 
ل��ف��ات ب��رع��اي��ة  م���ن ���ش��اح��ب ال�شمو 
ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو 
اخليمة  راأ����ش  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ش 

الكبار  م��ن  دراج����ا   150 ومب�����ش��ارك��ة 
ن���ادي���ا وجاء   12 وال�����ش��ب��اب مي��ث��ل��ون 
و�شيفابر�شيد  احلمرية  ن��ادي  فريق 
ق�����وي مع  ب���ع���د �����ش����راع  ن���ق���ط���ة   32
دراجي نادي الن�شر الذي حل فريقه 
34 نقطة  ب��ر���ش��ي��د  ال��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز 
فريق  الو�شيف  عن  نقطتن  وبفارق 
فريق  دراج���ي  �شيطر  حيث  احلمرية 
ال�شباق  جم��ري��ات  على  الأه��ل��ي  �شباب 
على  �شيطروا  الأوىل حيث  اللفة  من 
ك��وك��ب��ة امل��ق��دم��ة ال��ت��ي ���ش��م��ت �شبعة 
دراجن منهم اأربعة من �شباب الأهلي 
دب���ي ال���ذي���ن ف��ر���ش��وا اإي��ق��اع��ه��م على 

جمريات ال�شباق .
وع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال���ف���ردي ح��ق��ق جنم 
املركز  البلو�شي  ماجد  الأه��ل��ي  �شباب 
�شاعة و52 دقيقة  الأول بزمن قدره 

و3 ثواين ومبعدل �شرعة متميز بلغ 
حممد  زميله  وج��اء  كلم-�شاعة   40
امل����روي و���ش��ي��ف��ا ب��زم��ن وق����دره �شاعة 
وباملركز  ث��ان��ي��ة   و19  دق��ي��ق��ة  و52 
ال��ث��ال��ث دراج ن���ادي ال��ع��رب��ي ع��ب��د اهلل 
ج��ا���ش��م ب���زم���ن وق������دره ���ش��اع��ة و52 
دقيقة و49 ثانية وجاء ال�شباق قويا 
ومثريا ومتيز بالندية بن املت�شابقن 

حتى الدورة الأخرية ..
وعقب اإنتهاء ال�شباق قام اأ�شامه اأحمد 
املري  اأحمد  حممد  وال��ل��واء  ال�شعفار 
واأع�شاء جمل�ش ادارة احتاد الدراجات 
الث�ثة  ب��امل��راك��ز  ال��ف��ائ��زي��ن  بتقليد 
الذهبية  بامليداليات  بالفردي  الأوىل 
والف�شية والربونزية والورود وتتويج 
البطولة   بكاأ�ش  الأه��ل��ي  �شباب  فريق 
بامليداليات  الوائ���ل  الث�ثة  وال��ف��رق 

وال��������ورود و����ش���ط ف���رح���ة غ���ام���رة من 
ال����ع���ب���ن وامل���ح���ب���ن ل��ل��ف��ري��ق كما 
وال���������ش����رك����اء  ال�������رع�������اة  ت�����ك�����رمي  مت 
ال�شرتاجتين بالدروع التذكارية من 

الحتاد ..

ختام  م�سك  البطولة   .. ال�سعفار 
املو�سم

رئي�ش  ال�شعفار  اأح��م��د  اأ�شامة  اأك��د 
والآ�شيوي  الإم���ارات���ي  الحت���ادي���ن 
كاأ�ش  بطولة  �شباق  اأن  ل��ل��دراج��ات 
�شاحب ال�شمو رئي�ش الدولة يعترب 
وجاء  املو�شم  �شباقات  ختام  م�شك 
على م�شتوى واأهمية احلدث و�شهد 
جناحا كبريا على امل�شتوين الفني 
والتنظيمي وتقدم ال�شعفار بال�شكر 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  والتقدير 

���ش��ع��ود ب��ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
راأ�ش اخليمة  املجل�ش الأعلى حاكم 
لتف�شله برعاية البطولة كما تقدم 
بال�شكر لإدارة جزيرة املرجان  التي 
وفرت كافة املتطلبات التي �شاهمت 
ال���ب���ط���ول���ة وخ���روج���ه���ا  يف جن������اح 
ل�شرطة  وك��ذل��ك  ال���ئ��ق  بال�شكل 
�شري  خلط  لتاأمينها  اخليمة  راأ���ش 
ال�شباق من البداية للنهاية ، وا�شاد 
ال�����ش��ع��ف��ار مب���ا ح��ق��ق��ه ن����ادي �شباب 
للمو�شم  ب��ال��ل��ق��ب  امل���ت���وج  الأه����ل����ي 
اأن  اإىل  التوايل م�شريا  الثاين على 
ال�شباق �شهد مناف�شة قوية وحتقيق 
اهتمام  ب��ف�����ش��ل  ج���ي���دة  م����ع����دلت 
وتعاون الأندية التي ت�شتحق ال�شكر 
على م�شاركتها يف البطولة الغالية 

على قلوبنا جميعا ..

لقيادات  االإجنــــاز  يــهــدي  املـــري 
النادي 

اأه�����دى ���ش��ع��ادة ال���ل���واء حم��م��د اأحمد 
قطاع  اإدارة  جم��ل�����ش  رئ���ي�������ش   امل�����ري 
�شباب   ب���ن���ادي  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الأل����ع����اب 
الأهلي الإجناز الذي حتقق اإىل �شمو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 
النادي  رئي�ش  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
واإىل �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي نائب 
رئي�ش النادي واإىل �شمو ال�شيخ اأحمد 
رئي�ش  اآل مكتوم  را�شد  بن حممد بن 
رئي�ش  ال��وط��ن��ي��ة  الأومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة 
جماهري  واإىل  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�ش 
�شباب الأهلي وحمبي وع�شاق ريا�شة 

الدراجات  ..
اأن حمافظة �شباب  امل��ري  اللواء  واأك��د 

على  الثاين  للعام  اللقب  على  الأهلي 
ال����دراج����ات  اأن  ي���وؤك���د ع��ل��ى  ال����ت����وايل 
وت�شهد  ال�شحيح  طريقها  يف  ت�شري 
الألعاب  وكافة  حاليا  فرتاتها  اأف�شل 
اجلماعية والتي علينا الرتقاء بكافة 
ومتثيل  لت�شريف  ولعبيها  الأل��ع��اب 
لأن  اخلارجية  املحافل  بكافة  الدولة 
بريا�شيها  اله���ت���م���ام  ع��ل��ي��ن��ا  واج�����ب 
وت���ق���دم ب��ال�����ش��ك��ر ل���أج��ه��زة الإداري�����ة 
والفنية ول�عبن على ماحققوه من 
اإجنازات يف خمتلف البطولت م�شريا 
�شباب  يف  ال����دراج����ات  ت��ط��ور  اأن  اإىل 
املنتخبات  م�شلحة  يف  ي�شب  الأه��ل��ي 
ال��ه��دف الأ�شمى  ال��وط��ن��ي��ة وه���ذا ه��و 
اأجل رفع راية  من تطوير اللعبة من 
الإمارات  خفاقة يف البطولت القارية 

والعربية والدولية،

ودعى كافة الأندية ل�هتمام باللعبة 
لأنها ريا�شة ممتعة  وخا�شة يف ظل ما 
توفره الدولة من م�شارات للدراجات 
الكثري  ل��دى  ال��دراج��ات  وتغري ثقافة 

من النا�ش  ..

ماجد �سعيد بالفوز
اأع�������رب جن����م ����ش���ب���اب الأه����ل����ي ماجد 
الذي  بالإجناز  �شعادته  عن  البلو�شي 
حققه بالفوز باملركز الأول يف الرتتيب 
الفردي و�شعادته الكربى لفوز فريقه 
على  الثاين  للمو�شم  الغالية  بالكاأ�ش 
بف�شل اجلهد  ال���ذي حت��ق��ق  ال��ت��وايل 
الفنية  والتوجيهات  ل�عبن  الكبري 
باأغلى  ال���ف���وز  حت��ق��ي��ق  اإىل  اأدى  مم���ا 
بطولة والتي اأكملت �شل�شلة الإجنازات 

التي حققناها على مدار املو�شم ..

�سباب الأهلي بطا لكاأ�ش رئي�ش الدولة للدراجات للعام الثاين على التوايل  والبلو�سي بطا للفردي بجدارة 

اإجراء قرعة الكريكت مب�ساركة 24 فريقًا

ت�سفيات البادل تن�ش تنطلق اليوم
دورة ند ال�سبا الريا�سية تكثف التح�سريات للن�سخة ال�سابعة

»الرم�سى« مناف�سات �ساخنة على رمال راأ�س اخليمة

املن�سوري: امل�سابقة ترويج لاإمارة وجذب اأنظار العامل

ب��اأن��ه قرر  ال��ق��دم  ل��ك��رة  اأع��ل��ن الحت���اد الفرن�شي 
ب��اري�����ش ���ش��ان ج���رم���ان كيليان  اإي���ق���اف م��ه��اج��م 
املباراة  ب��ع��د ط����رده يف  م���ب���اري���ات  ث�����ث  م��ب��اب��ي 
النهائية لكاأ�ش فرن�شا، وبدء اإجراءات بحق زميله 
يف  امل�شجعن  اأح��د  �شرب  ال��ذي  نيمار  الربازيلي 

نهاية املباراة ذاتها.
“قررت  الفرن�شي  الحت��اد  �شادر عن  بيان  وق��ال 
اأي���ار-  2 اخلمي�ش  اجتماعها  يف  ال�شلوك  جلنة 

بالإيقاف  مبابي  كيليان  معاقبة   ،2019 مايو 
ث�ث مباريات وفتح اإجراء بحق نيمار وك�هما 
من باري�ش �شان جرمان على اإثر املباراة النهائية 
لكاأ�ش فرن�شا على ملعب �شتاد دو فران�ش يف 27 

ني�شان-اإبريل«.
اإث���ر تدخله  م��ب��اب��ي ط���رد ببطاقة ح��م��راء  وك���ان 
العنيف على لعب رين داميان دا �شيلفا يف اأواخر 
برك�ت  فريقه  خ�شرها  ال��ت��ي  النهائية  امل��ب��اراة 

الرتجيح بعد تعادلهما 2-2 يف الوقتن ال�شلي 
وال�شايف. وغاب مبابي عن مباراة فريقه الأخرية 
�شد مونبلييه منت�شف الأ�شبوع احلايل وبالتايل 

�شيغيب عن مباراتن اإ�شافيتن.
وجه  لأن��ه  تعقيدا  اأك��رث  فهي  نيمار،  ق�شية  اأم��ا 
ل��ك��م��ة خ��ف��ي��ف��ة لأح����د امل�����ش��ج��ع��ن خ����ل توجهه 
ال��ث��اين بعد  امل��رك��ز  وزم�����وؤه ل���ش��ت���م ميدالية 

انتهاء مباراة نهائي الكاأ�ش.

وجه مهاجم توتنهام هوت�شبري، هاري كن، دعوة 
اإىل م�شجعة تعر�شت للتنمر الإلكرتوين، ب�شبب 
يف  للم�شاركة  للنادي  اجلديد  الإ�شتاد  يف  رق�شها 
مرا�شم تقليدية خ�ل املباراة الأخرية باملو�شم يف 

الدوري الإجنليزي.
عاماً”،   16“ اإي����  لبنته  فيديو  م�شجع  ن�شر 
ت��رق�����ش يف  وه����ي  داون،  وامل�������ش���اب���ة مب���ت����زم���ة 
الإ�شتاد بعد خ�شارة توتنهام 0-1 اأمام و�شت هام 

يونايتد.

لكن الفتاة تعر�شت للتنمر من م�شجعن غا�شبن 
بعد النتيجة و�شخر البع�ش من حالتها.

وقال الأب نيل ماركام لهيئة الإذاعة الربيطانية 
الألقاب  بع�ش  اأ���ش��خ��ا���ش  “اأطلق  ب��ي.ب��ي.���ش��ي: 
رق�شها  ب�شبب طريقة  منها  و�شخروا  اإي���،  على 
لدي  لأن  اأي�شاً،  �شيئة  ملعاملة  تعر�شت  و�شكلها، 

طفلة تعاين من مت�زمة داون«.
ال��ذي طلب  املهاجم كن  اأن��ظ��ار  الفيديو  وج��ذب 
من اإي� “موا�شلة الرق�ش”، ودعاها للم�شاركة 

اإيفرتون مبلعب  مباراة  قبل  تقليدية  مرا�شم  يف 
توتنهام 12 مايو -اأيار.

وقال كن يف فيديو خم�ش�ش اإىل اإي�: “اأريد اأن 
اأنِت م�شدر فخر  اأ�شكرك على ت�شجيعك الرائع، 

لأ�شرتك اأي�شاً«.
نعرف  ونحن  خمل�شة،  م�شجعة  “اأنِت  واأ���ش��اف: 
هذا، لذا نحب اأن ت�شاركي يف مرا�شم اآخر مباراة 
�شيء  ك��ل  وافعلي  الرق�ش  يف  ا�شتمري  باملو�شم، 

حتبيه، ولِك منا كل احلب«. 

كني يدعم م�سجعة تعر�ست للتنمر اإيقاف مبابي وبدء اإجراءات بحق نيمار 
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الفجر الريا�ضي

يعود ال�شوي�شري الأ�شطورة روجيه 
اإىل امل�عب الرتابية للمرة  فيدرر 
عندما  ���ش��ن��وات  ث���ث  منذ  الأوىل 
ال�شبانية  م���دري���د  دورة  ي��خ��و���ش 
ل��ك��رة امل�����ش��رب، م��ق��را ب���اأن الرحلة 

تبدو كاأنها “يف منطقة حمرمة«.
والث�ثن  ال�����ش��اب��ع��ة  اب���ن  واخ��ت��رب 
ق��درات��ه ع��ل��ى ال����رتاب الوروب�����ي يف 
للما�شرتز  اليطالية  روم��ا  بطولة 
على  ال���رتك���ي���ز  ق���ب���ل   ،2016 يف 
والتي  والع�شبية  ال�شلبة  الرا�شي 
اىل  الحرتافية  األقابه  عدد  رفعت 

.101
ل���ك���ن م����ع اق�������رتاب م�������ش���ريت���ه من 
اخرتاق  ال�شوي�شري  ق��رر  نهايتها، 
طويلة  ل�شنوات  عليه  �شيطر  حقل 
غرميه ال�شباين رافايل نادال، لذا 
املنا�شب  امل��ك��ان  م��دري��د  دورة  ت��ب��دو 

لعودته.
فيدرر اأحرز اثنن من دوراته ال�11 
على الرتاب يف العا�شمة ال�شبانية، 
حيث ي�شاعده الرتفاع العايل على 
التقليدية  البطيئة  �شرعة  اإب��ط��ال 

مل�عب الرتاب الأحمر.
وق�����ال ف���ي���درر ب��ع��د ف�����وزه الأخ����ري 
“اأنا  الأم���ريك���ي���ة  م��ي��ام��ي  دورة  يف 
مثري،  حت��د  ه���ذا  ك��ث��ريا.  متحم�ش 
اأعرف، هذه  اختبار جيد. الثقة، ل 
منطقة حمرمة. يجب ان ابداأ من 

ال�شفر«.
ه��دف��ه ال��ب��ع��ي��د الأم����د ه���ذا الربيع 
�شيكون بطولة رولن غارو�ش حيث 
و�شيفا  وح���ل   2009 ع���ام  ت���وج يف 
 2006 يف  ل����ن����ادال  م������رات  اأرب�������ع 

و2007 و2008 و2011.
اأم� متجددا يف  لكن فيدرر ميلك 
ظل خ�شارة نادال لقبيه يف بر�شلونة 
القليلة  الأ�شابيع  كارلو يف  ومونتي 

املا�شية.
ال�شربي  اأول عامليا  امل�شنف  ان  كما 

رب���ع  ودع  دي���وك���وف���ي���ت�������ش  ن����وف����اك 
النهائي يف مونتي كارلو.

ال�شابق  ال�عب  فيدرر  م��درب  قال 
ليوبيت�شيت�ش  اي���ف���ان  ال���ك���روات���ي 
الإيطالية  �شبورت�ش  �شكاي  ل�شبكة 
وقد  متعط�شا.  ي����زال  ل  “روجيه 
جمددا  اللعب  على  ب�شرعة  اع��ت��اد 

على الرتاب«.
على  لفيدرر  الأخ��ري  اللقب  ويعود 
الرتاب اىل دورة ا�شطنبول الرتكية 
2015، يف العام عينه الذي �شارك 
غارو�ش  رولن  يف  الخ����رية  ل��ل��م��رة 
اأمام  وخ��رج  النهائي  رب��ع  بلغ  حيث 

مواطنه و�شديقه �شتان فافرينكا.
وت��ع��ود امل�����ش��ارك��ة الأخ�����رية ل��ه على 
 2016 روم�����ا  دورة  اإىل  ال������رتاب 
رد  دون  مبجموعتن  خ�شر  عندما 
النم�شوي  اأم����ام  ال��ث��ال��ث  ال����دور  يف 
اأن  مقتنعا  وب���دا  ث��ي��ي��م،  دوم��ي��ن��ي��ك 
م�شريته على الأرا�شي احلمراء قد 

انتهت.
ل�����ش��ت واث��ق��ا من  “اأنا  ق���ال ف��ي��درر 
ال�������رتاب. ميكنني  م��و���ش��م  خ���و����ش 
انزلق  اأت��ذك��ر كيف  اإن��ن��ي ل  ال��ق��ول 

من جديد؟«.
تابع “تعرفون، اأخطو كالأطفال يف 
ه��ذه اجل��زئ��ي��ة. لأك���ون �شريحا مل 
الرتاب  واح��دة على  اأ���ش��رب �شربة 
العام املا�شي. قبل عامن لعبت ملدة 

يومن«.
واأردف “وقبل ث�ث �شنوات مل اكن 
وروما.  موناكو  يف  باللعب  مرتاحا 

لذا ل اعرف ماذا اتوقع«.
وب��رغ��م ح��ذر ال���ع��ب امل��ت��وج بلقب 
20 دورة كربى بينها واحدة فقط 
على الأرا���ش��ي ال��رتاب��ي��ة، ل يرغب 
�شاأنه، فقال  بالتقليل من  خ�شومه 
امل�شنف  ني�شيكوري  ك��ي  ال��ي��اب��اين 
���ش��اب��ع��ا وال��ف��ائ��ز م���رة وح���ي���دة على 
عام  مدريد  يف  ال��رتاب  على  فيدرر 

2013 “كل الأمور واردة بالن�شبة 
لروجيه«.

غ����ارو�����ش  ب��������رولن  “الفوز  ت����اب����ع 
ق��د ي��ك��ون اأ���ش��ع��ب ل��ه م��ن التتويج 
باأ�شرتاليا اأو وميبلدون، لكني واثق 
اأن مب��ق��دوره ال��ق��ي��ام ب���اأي ���ش��يء اإذا 

حاول بن�شبة 100%«.
مبقدور  اأن����ه  م��ت��اأك��د  “اأنا  واأردف 
الرتاب.  على  جيدا  اللعب  روج��ي��ه 
ل يزال قدوتي، هو اأف�شل لعب يف 

التاريخ«.
�شرح فيدرر تتويجه الوحيد برولن 
اأي  دون  ال���ش��ع��ب  “كانت  غ��ارو���ش 
حتى  ان��ت��ظ��رت  يل.  بالن�شبة  ���ش��ك 
واحتجت  ك��ث��ريا  ح��اول��ت   ،2009
لإع��ادة اخ��رتاع نف�شي على الرتاب 
عدة مرات. وجمرد مواجهة اأف�شل 
لع�����ب يف ال����ت����اري����خ ع���ل���ى ال�����رتاب 
“نادال” مل يعقد الأمور علي فقط 

بل على الكثري من ال�عبن«.

�شيك�شرز  ���ش��ف��ن��ت��ي  ف��ي���دل��ف��ي��ا  ق����دم 
واحدة من اأجمل مبارياته يف العقدين 
الأخريين وتغلب على �شيفه تورونتو 
رابتورز 116-95، ليتقدمه 2-1 يف 
ن�شف نهائي املنطقة ال�شرقية لدوري 

كرة ال�شلة الأمريكي للمحرتفن.
اأ�شطورة  2001 مع  املرة منذ  وهذه 
ال����ن����ادي األ�����ن اي���ف���ر����ش���ون ال�����ذي كان 
حا�شرا ومتحم�شا للغاية يف مدرجات 
اأحد  ع��ل��ى  في�دلفيا  ي��ت��ق��دم  امل��ل��ع��ب، 
خ�شومه يف الدور الثاين من الب�ي 
العم�ق  ال��ك��ام��ريوين  ول��ع��ب  اوف. 
فوز  يف  رئ��ي�����ش��ا  دورا  ام��ب��ي��د  ج���وي���ل 
33 نقطة و10  في�دلفيا بت�شجيله 
متابعات و5 �شدات “بلوك”، ليحقق 
دابل دابل للمرة الثانية ع�شرة يف 15 

مباراة له �شمن الأدوار الإق�شائية.
الأ�شابيع  يف  ع��ان��ى  ال���ذي  امبيد  ق��ال 
الي�شرى  رك��ب��ت��ه  ال��ت��ه��اب��ا يف  الأخ����رية 
“مل اأكن اأريد دفع الأمور “باجتاهي” 
ولو مل اجنح لو�شعت الكرة يف ملعب 
زم����ئ���ي. اأردن�����ا ان ن�����ش��ع ق��دم��ن��ا يف 

املباراة الرابعة فنجحنا باإيقافهم«.
ت����اب����ع ال�����ع����ب ال�������ذي ا����ش���ت���م���ع اىل 
اأم  ب��ي،  يف  “اأم  ي�شدح  فريقه  جمهور 
الدوري”:  يف بي” “اأف�شل لع��ب يف 
مباراتي.  ت��ت��غ��ري  ا���ش��ت��م��ت��ع  “عندما 
حتفز  بها  اأق��وم  التي  الحتفالت  كل 
بريت  مدربه  واأ���ش��ار  اأي�شا«.  زم�ئي 
ب�����راون “ل اأت���ذك���ر ح��رك��ة اأك����رث من 
اأخرى. هو جوهرة دفاعية وهجومية. 

لقد قدم اأداء مذه�«.
كما تاألق مع الفائز جنمه جيمي باتلر 
و9  متابعات  و9  نقطة   22 م�شج� 
تريبل  من  مقرتبا  حا�شمة  متريرات 
 15 دابل، واأ�شاف جاي جاي ريديك 

نقطة   13 هاري�ش  وتوبايا�ش  نقطة 
و8 متابعات.

بولز  ���ش��ي��ك��اغ��و  لع����ب  ب��ات��ل��ر  وراأى 
ال�����ش��اب��ق وال���ق���ادم خ����ل امل��و���ش��م من 
فريقي  م�شاعدة  “اأحاول  ميني�شوتا 

قدر المكان«.
في�دلفيا  ي��ك��ون  ال��ن��ت��ي��ج��ة،  وب���ه���ذه 
تقدم  اىل  �شفر1-  ت��اأخ��ره  ق��ل��ب  ق��د 
الرابعة  امل��ب��اراة  يخو�ش  وه��و   1-2
كان  اأن  بعد  الأح��د،  اأي�شا  اأر�شه  على 
ال�شرقية،  امل��ن��ط��ق��ة  ث���اين  ت���ورون���ت���و، 
انط�ق  قبل  الأر����ش  اأف�شلية  ميلك 

ال�شل�شلة.
لينارد  كواهي  ح��اول  اخلا�شر،  ول��دى 

 33 بت�شجيله  اإن��ق��اذه  ميكن  ما  اإنقاذ 
نقطة مع زميله الكامريوين با�شكال 
 30 ل��ي��ن��ارد  “20«. و���ش��ج��ل  ���ش��ي��اك��ام 
ن���ق���ط���ة ع���ل���ى الق�������ل يف خ���م�������ش من 
الب�ي  يف  الثماين  تورونتو  مباريات 
املواجهات  بينها  امل��و���ش��م،  ه���ذا  اوف 

الث�ث �شد في�دلفيا.
الثانية  ع��ل��ى اخل�����ش��ارة  ل��ي��ن��ارد  ع��ل��ق 
تواليا لفريقه “قاموا بعمل رائع على 
�شعيد الت�شجيل، اأما نحن فلم ننجح 
امل��وزع كايل  بذلك”، فيما راأى زميله 
7 نقاط  لوري الذي اكتفى بت�شجيل 
“يجب ان ن�شاعده “لينارد” خ�شو�شا 
اأنا. يجب اأن اأ�شجل اأكرث واأ�شاعده يف 

ل  ل��ك��ن  رائ����ع..  ب�شكل  يلعب  امل��ل��ع��ب. 
اأ�شاعده كما ينبغي«.

بن   53-64 ف���ي����دل���ف���ي���ا  وت����ق����دم 
لمبيد  ك��ب��رية  مب�شاهمة  ال�شوطن 
كما اأن �شيك�شرز جنح  نقطة”.   18“
بزرع 8 ث�ثيات من 14 حماولة يف 
لينارد  فيها  رد  ال��ذي  الأول  ال�شوط 

بت�شجيل 17 نقطة.
الربع  يف  اجل��ي��د  اأداءه  ل��ي��ن��ارد  وت��اب��ع 
الثالث مع 14 نقطة اإ�شافية، ليبقي 
فريقه على م�شافة ثماين نقاط من 

�شاحب الأر�ش “81-89«.
ل���ك���ن ام���ب���ي���د ح���م���ل ف���ري���ق���ه جم����ددا 
حماولت  ث����ث  ب��ن  ك��ان��ت  بث�ثية 
ن��اج��ح��ة م���ن اأ����ش���ل اأرب������ع م���ن خ���ارج 
 82-94 ف��ري��ق��ه  ل��ي��ت��ق��دم  ال���ق���و����ش، 

مطلع الربع الخري.
الت�شجيل  ادوار  وباتلر  امبيد  وتبادل 
ليح�شم �شاحب الأر�ش نقطة املباراة 
الأخري  ربعها  يف  تورونتو  اأه��در  التي 

11 من ت�شديداته ال�12 الأوىل.
رابتورز  م����درب  ن���ور����ش  ن��ي��ك  و����ش���رح 
تفوقا  اأن��ه��م  “اأعتقد  فريقه  خ�����ش��ارة 
ع��ل��ي��ن��ا يف ك���ل م��ن��ط��ق��ة ���ش��ان��ح��ة. مل 
الطريقة  بهذه  يلعب  فريقنا  ن�شاهد 
تابع  امبيد  اإيقاف  وع��ن  ف��رتة«.  منذ 
“لعب امبيد جيدا جدا. جلب طاقته 
وغالبا ما اتخذ القرارات ال�شحيحة. 

يجب اأن جند احلل لإيقافه«.
“اذا  اأو���ش��ح  ع��ام��ا   25 ال��ب��ال��غ  امبيد 
ت��اب��ع��ن��ا ع��ل��ى ال���وت���رية ع��ي��ن��ه��ا ميكننا 

حتقيق �شيء كبري«.
ال�شل�شلة  ه���ذه  م���ن  ال��ف��ائ��ز  وي��ل��ت��ق��ي 
باك�ش  ميلووكي  مواجهة  من  املتاأهل 
املنتظم  ال�������دوري  ت��رت��ي��ب  م��ت�����ش��در 

وبو�شطن �شلتيك�ش “1-1«.

يبدو اأن هناك لعبا برازيليا ي�شري على خطا النجم امل�شري حممد �ش�ح، 
“بوند�شيلغا” يف  الأمل���اين  ل��ل��دوري  الر�شمي  امل��وق��ع  ي��وؤك��د  ح�شبما  وذل���ك 
 22 العمر  من  البالغ  برييرا  ماثيو  هو  املذكور  وال�عب  حديث.  تقرير 
ن��ورم��ربغ. وح��رم برييرا بايرن  ن��ادي  ال��ذي يلعب حاليا يف �شفوف  عاما، 
ميونخ من تو�شيع الفارق مع بورو�شيا دورمتوند يف �شراع ال�شدارة، بعد اأن 
�شجل هدفا يف مرمى العم�ق البارفاري لتنتهي املباراة بالتعادل الإيجابي، 
وبالتايل اأبقى على حظوظ على دورمتوند باملناف�شة على لقب الدوري، بعد 
اأن بقي الفارق نقطينت فقط. وكان برييرا انتقل اإىل الربتغال بعمر 12 
عاما �شعيا وراء اأح�مه يف اأن ي�شبح جنما كرويا، وبحلول يناير 2014 
“ب” يف دوري الدرجة الثانية  اأول مباراة له مع �شبورتنغ ل�شبونة  ، لعب 

الربتغايل.
وبعد عام، ح�شل ال�عب البالغ من العمر اآنذاك 19 عاما على اأول فر�شة 
ب�شيكتا�ش  2015، وكانت �شد  اأكتوبر  الأول يف  �شبورتنغ  للعب مع فريق 

الرتكي يف الدوري الأوروبي “يوربا ليغ«.
باير  م��ع  اأمل��ان��ي��ا، حيث لعب  اإىل  انتقل  ال��ربت��غ��ايل  ال���دوري  تاألقه يف  وم��ع 
ليفركوزن، وان�شم اإىل نورمربغ يف �شيف العام املا�شي، حيث احتاج لبع�ش 
الوقت قبل اأن يتكيف مع طريقة لعب فريقه اجلديد، لي�شبح لحقا اأحد 
اأعمدة النادي. وبح�شب املوقع الر�شمي للدوري الإملاين، فاإن برييرا  ي�شبه 
ال�شرعة وال��ق��درة على  ل��ي��ف��رب��ول، م��ن حيث  يف ط��ري��ق لعبه ���ش���ح جن��م 

املراوغة وت�شجيل الأهداف من و�شعيات �شعبة.

فالفرعون مل يحبط  الآن،  اإىل حد  ت�شبه م�شرية �ش�ح  اأن م�شريته  كما 
بعد انتقاله اإىل ت�شل�شي قادما من بازل ال�شوي�شري حيث ق�شى معظم وقته 

على دكة البدلء.
فبعد اأن متت اإعارة �ش�ح اإىل فيورنتينا الإيطايل انفجرت مواهبه، مما 
بعد  ا�شتمرت  التي  الإب���داع  م�شرية  ليوا�شل  معه  التعاقد  اإىل  روم��ا  دع��ا 
انتقاله اإىل نادي ليفربول، وهناك حقق لقب اأف�شل لعب يف الربميريليغ 
لعامن  اأف��ري��ق��ي  لع��ب  اأف�شل  ج��ائ��زة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  املن�شرم  املو�شم  يف 
متتالين. وبح�شب متابعن فاإن برييرا مبا ميلكه من موهبة واإرادة قادر 
على ال�شري على خطا الفرعون امل�شري، كما اأظهر اأداوؤه يف املباراة الأخرية 

لفريقه اأمام بايرن ميونخ.

اكت�ساف »حممد �ساح جديد« يف الدوري الأملاين

ل����ن����دين بن  ن���ه���ائ���ي  ي����ل����وح يف الأف��������ق 
وذلك  ت�شل�شي،  ال��ل��دود  وج���اره  اأر���ش��ن��ال 

ب��ع��د ال��ف��وز امل��ري��ح ال���ذي حققه 
فالن�شيا  �شيفه  على  الأول 

وع����ودة   ،1-3 الإ����ش���ب���اين 
1-1 من  ب��ت��ع��ادل  ال��ث��اين 
اينرتاخت  م�شيفه  ملعب 

فرانكفورت 

الدوري  نهائي  ن�شف  ذه��اب  الأمل���اين يف 
الأوروبي “يوروبا ليغ«.

وينتقل اأر�شنال بعد اأ�شبوع من الآن 
اىل ملعب “مي�شتايا” باأف�شلية 
هدفن، وهو ميني النف�ش باأن 
يكون ما حققه الأربعاء بف�شل 
األك�شندر  ل��ل��ف��رن�����ش��ي  ث��ن��ائ��ي��ة 
و26”   18“ لك�������ازي�������ت 
ال�����وق�����ت  يف  وه������������دف 
القاتل للغابوين بيار 
اإميرييك اأوباميانغ 
 ، ”9 0 +1 “
لبلوغ  ك���اف���ي���ا 
ال�������ن�������ه�������ائ�������ي 
للمرة الثانية 
تاريخه،  يف 
 2000 بعد 
ح��������ن خ�������ش���ر 
�شراي  غ��ل��ط��ة  اأم�����ام 
ال����رتك����ي، وحم����اول����ة اإن���ق���اذ 
مدرب  بقيادة  الأول  مو�شمه 
اإميري  اأون��اي  ال�شابق  فالن�شيا 
فاز  ك��ون��ه  بامل�شابقة  املتخ�ش�ش 
بن  متتالية  م���رات  ث���ث  بلقبها 

و2016.  2014
وي���ك���ت�������ش���ي ال���ت���ت���وي���ج ب���ل���ق���ب ال�������دوري 
الأوروبي اأهمية كبرية بالن�شبة لأر�شنال 
لأنه �شيمنحه بطاقة امل�شاركة يف دوري 
املو�شمن  التي غ��اب عنها يف  الأب��ط��ال 
الأخريين، كونه يحتل املركز اخلام�ش 
يف الدوري بفارق نقطتن عن ت�شل�شي 
ال����راب����ع ق���ب���ل م��رح��ل��ت��ن ع���ل���ى ختام 

املو�شم.
ول يختلف موقف فالن�شيا الذي كان 
الفرن�شي  ع��رب  بالت�شجيل  ال���ب���ادىء 
اأر�شنال،  عن   ،”11“ دياكابي  خمتار 

ب����ال����دوري الأوروب������ي  اإذ ي�����ش��ع��ى ل��ل��ف��وز 
لإنقاذ   ،2004 ب��ع��د  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة 
ال�شاد�ش  امل���رك���ز  ي��ح��ت��ل  ك��ون��ه  م��و���ش��م��ه 
واإ�شبيلية  خيتايف  خلف  نقاط   3 بفارق 

قبل ث�ث مباريات من نهاية املو�شم.
مار�شيلينو،  فالن�شيا  مل���درب  وبالن�شبة 
فاإن فريقه ل ي�شتحق هذه الهزمية لأن 
“اأر�شنال �شجل من فر�شتيه الأولين يف 
قبل  اللقاء  على  م�شيطرين  كنا  اللقاء. 
ما  اأنه  نن�شى  األ  الأول... يجب  هدفهم 
النهائي  اىل  ال��ذه��اب  با�شتطاعتنا  زال 
ف��ردي��ة. من  اأخ��ط��اء  ارتكبنا  ال��ي��وم  لكن 
املوؤ�شف اأن نتلقى هدفن يف ظروف نكون 
متحكمن بها عادة... ما زلنا متفائلن 

لأن اليوم ل ن�شتحق هذه النتيجة«.
ومل تكن البداية مثالية لأر�شنال الذي 
الثابتة  ال���ك���رات  ال��ت��ع��ام��ل م��ع  ع��ان��ى يف 
ودفع الثمن يف الدقيقة 11 حن اهتزت 
�شباكه اإثر ركلة ركنية ومتريرة بالراأ�ش 
الفرن�شي  اىل  م��وري��ن��و  رودري����غ����و  م���ن 
براأ�شه  ال����ذي ح��ول��ه��ا  دي��اك��اب��ي  خم��ت��ار 
بيرت  الت�شيكي  احلار�ش  �شباك  يف  اأي�شا 

ت�شيك.
اإذ  يتاأخر  مل  اللندين  امل�شيف  رد  لكن 
اأوباميانغ  ت���ع��ب  ح��ن  ال��ت��ع��ادل  اأدرك 
بالدفاع قبل اأن يح�شر الكرة ل�كازيت، 
ف�شددها الأخري يف ال�شباك اخلالية من 
الذي   ”18“ نيتو  ال��ربازي��ل��ي  حار�شها 
�شرعان ما اأه��دى رج��ال اإمي��ري التقدم 
اأخفق يف �شد راأ�شية من لكازيت،  حن 
واىل  الأي�شر  القائم  من  الكرة  فارتدت 

ال�شباك.
ه��دف ثالث يف  اأر�شنال قريبا من  وك��ان 
الأول  ال�����ش��وط  لكن  منا�شبة  م��ن  اأك���رث 
انتهى على هذه النتيجة ثم بقي الو�شع 
ال����ث����اين رغم  ال�������ش���وط  ع���ل���ى ح���ال���ه يف 

قبل  ل�كازيت،  ج��دا  �شهلتن  فر�شتن 
ثالث  بهدف  كلمته  اأوباميانغ  يقول  اأن 
النهائي،  اىل  ف��ري��ق��ه  م��ف��ت��اح  ي��ك��ون  ق��د 
�شياد  البو�شني  م��ن  عر�شية  اإث��ر  وج��اء 
“طائرة”  الكرة  ف�شدد  كول�شيناينت�ش، 
نيتو  ���ش��ب��اك  زاوي����ة �شيقة ج���دا يف  م��ن 

.»90+1“
دار  عقر  م��ن  ت�شل�شي  ع��اد  جهته،  وم��ن 
ورقم   1-1 ثمن  ب��ت��ع��ادل  ف��ران��ك��ف��ورت 
بدون  امل��ب��اري��ات  ع��دد  ج��دي��د يف  قيا�شي 

خ�شارة على التوايل.
و���ش��ج��ل امل��ه��اج��م ال�����ش��رب��ي ال�����ش��اب لوكا 
اإي���ن���رتاخ���ت  “23” ه�����دف  ي��وف��ي��ت�����ش 
ال�شباين  ولل�شيف اجلناح  فرانكفورت، 

بدرو رودريغيز “45«.
لت�شل�شي  الإي����ط����ايل  امل������درب  واع���ت���رب 
ماوريت�شيو �شاري اأن فريقه كان ي�شتحق 
الأملاين  ال��ه��دف  اأن  اىل  م�شريا  ال��ف��وز، 
“كان نتيجة  20 دقيقة  الذي جاء بعد 
الدقيقة  بعد  باللعب  بداأنا  ثم  خ��ط��اأ... 
ب�شكل ممتاز حتى الدقيقة  ولعبنا   25
عدد  اىل  ا�شتنادا  الفوز  ن�شتحق   .85
�شيطرنا  عليها.  ح�شلنا  التي  الفر�ش 

ب�شكل كامل طيلة 70 دقيقة«.
لكنه راأى اأن “نتيجة 1-1 لي�شت �شيئة، 
خطريين  ك��ان��وا  “فرانكفورت”  لكنهم 
اللقاء  جدا خ��ارج ملعبهم”، م��ربرا بدء 
بابقاء النجم البلجيكي اإدين هازار على 
مقاعد البدلء باأنه “لعب 10 مباريات 
متتالية، من امل�شتحيل على اأي لعب اأن 
يخو�ش 70-75 مباراة يف املو�شم. هذا 
هو ال�شبب الأول، اأما الثاين فهو، ب�شكل 
ع����ام، ق����ادر ع��ل��ى ت��غ��ي��ري جم���رى مباراة 

بدخوله كبديل«.
ورف�����ع ت�����ش��ل�����ش��ي ع����دد م��ب��اري��ات��ه ب���دون 
خ�شارة يف “يوروبا ليغ” اإىل 16 مباراة 

على التوايل، ليفك ارتباطه مع اأتلتيكو 
مدريد الإ�شباين مع 15 مباراة حققها 
بن 3 ت�شرين الثاين- نوفمرب 2011 

و25 ت�شرين الأول-اأكتوبر 2012.
يف  القيا�شي  الرقم  ع��ادل  ت�شل�شي  وك��ان 
حلت  التي  اجلديدة  ب�شيغتها  امل�شابقة 
بدل من كاأ�ش الحتاد الوروبي يف مو�شم 
�ش�فيا  على  ب��ف��وزه   ،2010-2009
ب��راغ 4-3 يف اإي��اب ال��دور رب��ع النهائي، 
فرانكفورت،  اإينرتاخت  ام��ام  ليحطمه 
 25 يف  احلالية  �شل�شلته  ب���داأ  اأن���ه  علما 

ني�شان-اأبريل 2013.
التعادل  اىل  ب��ح��اج��ة  ت�����ش��ل�����ش��ي  وب�����ات 
على  الإي��اب  مباراة  يف  الفوز  اأو  ال�شلبي 
لندن  يف  بريدج”  “�شتامفورد  ملعبه 
النهائي  بلوغ  اأج��ل  من  القادم  اخلمي�ش 
 2013 بعد  تاريخه،  يف  للثانية  للمرة 

حن اأحرز اللقب.
ياأمل  املخيبة،  مو�شمه  لنهاية  ون��ظ��را 
دوري  اإىل  ال��ت��اأه��ل  ���ش��م��ان  يف  ت�شل�شي 
اأب��ط��ال اوروب����ا امل��و���ش��م امل��ق��ب��ل، باحللول 
بن الأربعة الأوائل يف الدوري املحلي اأو 
اقتنا�ش لقب الدوري الأوروبي “يوروبا 
ختام  ع���ل���ى  م����ب����ارات����ن  وق����ب����ل  ليغ”. 
اآخر  اللندين يف  ال��ن��ادي  ال���دوري، عانى 
مركزه  على  حافظ  لكنه  مراحل  ث�ث 
اخلام�ش  اأر�شنال  تقهقر  ب�شبب  ال��راب��ع 

ومان�ش�شرت يونايتد ال�شاد�ش.
الت�شجيل  افتتاح  اإىل  فرانكفورت  وب��ادر 
ع����رب ي��وف��ي��ت�����ش ال������ذي م�����رر ك�����رة اىل 
فاأعادها  كو�شتيت�ش،  فيليب  م��واط��ن��ه 
براأ�شه  ال�شاب  ال��ه��داف  تابعها  عر�شية 
الزاوية  يف  ا�شتقرت  اجل��زاء  من ع�مة 
كيبا  الإ�����ش����ب����اين  ل���ل���ح���ار����ش  ال���ي�������ش���رى 

اأري�شابالغا “23«.
وهو الهدف التا�شع ليوفيت�ش يف امل�شابقة 

هذا املو�شم.
وقبل نهاية ال�شوط الثاين اأدرك الفريق 
ال�����ش��ي��ف ال��ت��ع��ادل ب��ف�����ش��ل ب����درو الذي 
ا�شتغل متريرة من روبن لوفت�ش-�شيك 

لي�شدد  اجل��زاء  و”دربكة” يف منطقة 
تراب  كيفن  احل��ار���ش  �شباك  يف  ك��رة 

.»45“
ويف ال�شوط الثاين، كاد ت�شل�شي 

الثاين  الهدف  ي�شجل  اأن 
ب���ف�������ش���ل ت�������ش���دي���دة 

م����ب����ا�����ش����رة ح����رة 
مرتا   25 م���ن 

اأط�������ل�������ق�������ه�������ا 
يلي  ز ا لرب ا
داف����������ي����������د 
قوية  لويز 

تراب  احل��ار���ش  مل�شها 
ب������اأط������راف اأ����ش���اب���ع���ه 
وا�شطدمت بالعار�شة 

.»59“
ودف�������ع م�������درب ����ش���اري 

ب����������ه����������ازار ب������������دل م���ن 
ال�������ربازي�������ل�������ي وي����ل����ي����ان 

لتن�شيط اخلط الهجومي 
ما  ل�����ه  ف�����ك�����ان   ،”61“

لوفت�ش-�شيك  م����ع  اأراد 
احلار�ش  ���ش��ده��ا  بت�شديدة 
“74” ال��ذي تدخل  ت��راب 
جم���ددا لب��ع��اد راأ���ش��ي��ة من 

الربازيلي لويز “77«.
اأن  ف����ران����ك����ف����ورت  وك��������اد 

ي����خ����ط����ف ال����ف����وز 
خ�شر  ب����ع����دم����ا 
الإي��������������ط��������������ايل 
ج�����ورج�����ي�����ن�����ي�����و 
ال����������ك����������رة حت����ت 

ال�����ش��غ��ط خ����ارج م��ن��ط��ق��ة اجل������زاء، لكن 
ولويز  كانتي  نغولو  الفرن�شي  زميليه 
تدخ� لإزالة اخلطر “86«.

بعد فوز مريح لالأول وتعادل خارج القواعد للثاين 

نهائي لندين يف الأفق بني اأر�سنال وت�سل�سي يف يوروبا ليغ 

اإمبيد يقود فيادلفيا اإىل التقدم فيدرر يعود اإىل منطقة الرتاب »املحرمة«  
على تورونتو 



ترمي طفلها من الطابق العا�سر ب�سبب حريق
اأن رمته والدت  اأ�شيب بها، بعد  تويف طفل رو�شي متاأثراً بجروح 
م��ن ال��ط��اب��ق ال��ع��ا���ش��ر، يف حم��اول��ة يائ�شة لإن��ق��اذه م��ن امل���وت بعد 
اندلع حريق يف منزلها.  ويف امل�شاهد التي �شورتها امراأة من بناء 
جماور، ميكن روؤية الأم مت�شك بطفلها ابن الث�ثة اأعوام وترميه 

من النافذة، على اأمل اأن يتمكن اأحد من اإنقاذه.
واأم�شكوا قطعة قما�ش  الطفل،  التقاط  اإىل حماولة  املارة  و�شارع 
لي�شقط عليها، لكنها مل تقاوم وزنه، ما اأدى اإىل ارتطامه بالأر�ش، 
من  بنف�شها  الأم  األ��ق��ت  حل��ظ��ات،  وبعد  باإ�شابته.   م��ت��اأث��راً  وت��ويف 
النافذة التي ترتفع حوايل 100 قدم عن الأر���ش، لكن م�شريها 
مل يكن اأف�شل من طفلها، وا�شتقرت على الإ�شفلت لتلقى حتفها 
30 �شخ�شاً  اإج�ء  على الفور.  ومتكنت الطوارىء الرو�شية من 
من املبنى، ول يزال التحقيق جارياً يف �شبب وم�ب�شات احلريق، 

ح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.

نينْ بعد هروبها  فيلة �سر�سة تقتل قرويَّ
اإليزابيث الوطنية يف  هربت اأفيال برية �شر�شة من حممية امللكة 

اأوغندا، وقتلت رج� وامراأة من قرية جماورة يف املنطقة.
يف  وق��ع  امل��اأ���ش��اوي  احل���ادث  اأن  اأوبزيرفر"،  "ذي  �شحيفة  وذك���رت 
الربية  الفيلة  م��ن  جمموعة  ه��رب��ت  عندما  اجل���اري،  اأب��ري��ل   24
عاما،   45 كانانغا،  يو�شف  وهاجمت،  اإليزابيث  امللكة  حممية  من 
وت�شببت بك�شر اأربعة من اأ�ش�عه واأحلقت اأ�شرارا بالغة بطحاله، 
ونقل اإىل امل�شت�شفى وهو يف حالة حرجة. وبداأ الرجل بالتعايف بعد 
اأزالوا فيها طحاله امل�شاب،  اإ�شعافية  اأجرى الأطباء له عملية  اأن 
لكن �شقيقه الأ�شغر ذكر اأن حالة كانانغا �شاءت، م�شاء 26 اأبريل، 
كارولن  امل�شنة،  تعر�شت  كما  التايل.  اليوم  �شباح  املنية  ووافته 
يف  وتوفيت  مزرعتها،  يف  نف�شها  الفيلة  لهجوم  عاما،   75 نازيوا، 
امل�شت�شفى متاأثرة بجراحا البالغة. ويجري امل�شوؤولون عن املحمية 
الطبيعية يف اأوغاندا، بالتعاون مع ممثلي هيئة حماية الربية يف 
الب�د، حتقيقات مكثفة للوقوف على م�ب�شات احلادث الذي اأدى 

ملقتل اثنن من �شكان القرى املجاورة للمحمية.

النار لت�سذيب الرمو�ش
مع  الأح��ي��ان  بع�ش  يف  غريبة  و�شائل  التجميل  خ��رباء  ي�شتخدم 
با�شتخدام  بعيداً  ذه��ب  ج��دي��داً  اجت��اه��اً  لكن  التجميل،  م�شاحيق 

النار لت�شذيب الرمو�ش. 
وتعتمد الطريقة التي انت�شرت يف الآونة الأخرية، على ا�شتخدام 

عود خ�شب لفرد الرمو�ش، بعد حرقه. 
على  ق�شري  فيديو  مقطع  يونغ  تينا  الأ�شرتالية  املدونة  ون�شرت 

الإنرتنت، تخترب فيه فاعلية هذه الطريقة.
وتقول تيا: "زرت �شالون جتميل يف كوريا قبل �شنوات، وا�شتخدمت 
كانت  روم�شي.  لت�شذيب  الغريبة  الطريقة  هذه  التجميل  خبرية 

هذه املرة الأوىل التي اأ�شاهد فيها �شيئاً مماثً�".
و�شائل  توفر  رغ��م  اأن��ه  تيا  اكت�شفت  الإن��رتن��ت،  البحث على  وبعد 
الن�شاء يف كوريا يرغنب يف  اأن  اإل  الأ���ش��واق،  بالرمو�ش يف  العناية 

�شيء اأ�شرع لفرد الرمو�ش.
وولعة،  �شغري  وع���ود  ما�شكارا  اإىل  حتتاجن  احليلة،  ولتنفيذ 
لت�شخن العود اخل�شبي لب�شع ثوان على نار الولعة، ثم ي�شتخدم 

لفرد الرمو�ش ح�شب الرغبة قبل تطبيق املا�شكارا.
ورغم خطورة هذه الطريقة، اإل اأن تيا تقول اإن الأهم هو التاأكد 
الرمو�ش، للح�شول  العود اخل�شبي غري حاٍم قبل و�شعه على  اأن 

على نتيجة رائعة، ح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

على عك�ش ال�سائع.. الأرز يحارب ال�سمنة
ك�شفت درا�شة يابانية حديثة اأن الإكثار من تناول الأرز ميكن اأن مينع ال�شمنة، بخ�ف املعتقد ال�شائع.

على غرار  تتبع حمية غذائية  التي  املناطق  كانت منخف�شة يف  ال�شمنة  اأن معدلت  تبن  اأن��ه  الدرا�شة  واأو�شحت 
الأ�شلوب الياباين اأو الآ�شيوي الذي يعتمد على الأرز، بخ�ف الدول التي يقل فيها ا�شته�ك الأرز، ح�شبما ذكرت 

وكالة اأنباء بلومربغ.
واأ�شارت الدرا�شة، التي �شملت 136 دولة، اإىل اأن جمرد زيادة متوا�شعة يف تناول الأرز ب� 50 غراماً لل�شخ�ش يف اليوم 

ميكن اأن حتد من ال�شمنة يف العامل ب� 1%.
وقالت الربوفي�شور توموكو اإيامي، التي قادت فريق البحث، اإن الباحثن لحظوا تراجع معدل ال�شمنة يف الدول 
التي تعتمد على تناول الأرز ب�شكل رئي�ش. واأ�شافت "ومن ثم، فاإن احلمية الغذائية اليابانية اأو الآ�شيوية املعتمدة 

على الأرز ت�شاعد يف منع ال�شمنة".
واأو�شحت اأن الأرز نبات قليل الد�شم، واأن الألياف واملواد الغذائية واملركبات النباتية يف احلبوب الكاملة ت�شاعد يف 

اإك�شاب ال�شخ�ش �شعوراً بال�شبع، ما يحد من الإفراط يف الأكل. 
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بالربهان.. الق�سرية والطويل ميكنهما التعاي�ش
القامة  ط��وي���ت  الفتيات  اإن  م��رت   1.5 على  طولها  يزيد  ل  ام���راأة  قالت 

يح�شدنها على �شديقها طويل القامة.
اأن  عاما،   28 العمر  من  والبالغة  لطفلن  الأم  هاين�ش،  �شويف  واأو�شحت 

طول �شديقها يتجاوز املرتين، وفقا ملوقع ميل اأون�ين الربيطاين.
وقالت �شويف، وهي من وي�شت كليف يف اإ�شيك�ش، اأنها ا�شطرت اإىل البحث 
اأن  على الإنرتنت عن ع�قات بن ق�شار وطوال القامة من النجوم قبل 

تبداأ مبواعدة �شديقها العم�ق مايلز لويد البالغ من العمر 26 عاما.
واأ�شافت اإنها قامت بذلك حتى ل يتحول الأمر اإىل اأ�شحوكة بن النا�ش، 
اجلزائري  ال�شابق  و�شديقها  كارد�شيان  كورتني  بن  الع�قة  اإىل  م�شرية 

الأ�شل يون�ش بنجيما.
العمر  من  البالغ  رمي��ي  طفلها  مايلز  من  اأجنبت  األتي  �شويف،  واأو�شحت 
"الفتيات  اإىل حت��دي نظرات  الأح��ي��ان  اإنها ت�شطر يف كثري من  �شهور،   6
طوي�ت القامة"، اللواتي يقلن اإنها يجب اأن "تبتعد عن الفتيان طويلي 

القامة" واأن ترتكهم و�شاأنهم.
كان  م��ا  وغالبا  �شهرا،   18 قبل  ب���داأت  ومايلز  �شويف  ب��ن  الع�قة  وك��ان��ت 

الآخرون يخطئون بهما معتقدين اأنه والدها.
ول يخ�شى الزوجان من الفرق بينهما، بل يف بع�ش الأحيان يجدانه مثريا 

ل�هتمام، خ�شو�شا عندما يقارنان اأحجام الأحذية لكل منهما.

متلك منزل فرن�سيا واح�سل على 5000 يورو
اأوروبا،  دول  املتحدة وبع�ش  الوليات  وامل��دن يف  القرى  بالعديد من  اأ�شوة 
امل�شرتين  فرن�ش" منح  "اأعايل  فران�ش  دو  اأوت  مقاطعة  يف  اآن  اإقليم  قرر 

اجلدد فيها مبالغ مالية.
ومبوجب خطة معتمدة، وعلى اأمل جلب �شكان جدد، واإعادة تاأهيل اإقليم 
اآن يف مقاطعة اأوت دو فران�ش واملباين يف بلداته، قررت ال�شلطات يف ذلك 

الإقليم منح امل�شرتين اجلدد 5 اآلف يورو.
فرن�شا  �شمايل  ال��واق��ع  اآن،  اإقليم  يف  بلدية   40 م��ن  اأك��رث  اخلطة  وت�شمل 

واملتاخم للحدود مع بلجيكا، بح�شب �شحيفة التليغراف الربيطانية.
الرتاجع  بعد  خ�شو�شا  ج��دي��دة،  حياة  الإقليم  منح  يف  امل�شوؤولون  وي��اأم��ل 
الكبري يف عدد ال�شكان واإعادة جتديد املنازل املهجورة والآيلة لل�شقوط يف 

الإقليم الذي كان يعرف �شابقا با�شم "بيكاردي".
جتديد  اجل���دد  امل��ال��ك��ون  ي�شتطيع  ي���ورو،   5000 مبلغ  على  وبح�شولهم 
لل�شكن،  �شاحلة  لتكون  تاأهيلها  واإع����ادة  التاريخية  ال��ق��رى  يف  منازلهم 
الأم��وال فيها. لكن على  اقت�شاديا من خ�ل �شخ  اإنعا�شها  اإىل  بالإ�شافة 
للبيع  معرو�شة  �شيتملكونها  التي  املنازل  اأن  يتاأكدوا  اأن  اجلدد  امل�شرتين 

منذ 3 �شنوات، واأنهم �شيبقون فيها على الأقل خلم�ش �شنوات مقبلة.

القنب يقل�ش 
نوبات ال�سرع 

تناول  ب���اأن  حديثة  درا���ش��ة  ك�شفت 
القنب،  نبات  من  امل�شتقة  الأدوي���ة 
ن��وب��ات ال�شرع  ق��د تقلل م��ن ع��دد 
بن�شبة  الأط��ف��ال  منها  يعاين  التي 

50 باملئة. 
الأطفال  ف����اإن  ال��ع��ل��م��اء  وب��ح�����ش��ب 
وهي  درافيت،  مبت�زمة  امل�شابن 
نوع نادر من اأنواع ال�شرع، يعانون 
مطولة  ت�����ش��ن��ج��ي��ة  ن�����وب�����ات  م�����ن 
ويحتاجون للعناية من قبل ذويهم 

طوال حياتهم. 
ووف��ق��اً ل��ل��درا���ش��ة ال��ت��ي اأج��ري��ت يف 
فاإن  فلوريدا  بجامعة  الطب  كلية 
مرّكب الكانابيديول، ي�شاهم ب�شكل 
لدى  النوبات  تقليل عدد  فعال يف 
درافيت  ن��وع  م��ن  ال�����ش��رع  مر�شى 

مبقدار الن�شف. 
وقد قام الباحثون بقيادة الدكتور 
طفً�   199 بتق�شم  م��ي��ل��ر،  اإي�����ان 
م�����ش��اب��اً مب��ت���زم��ة دراف���ي���ت، اإىل 
وخ�شعت  جم�����م�����وع�����ات.  ث��������ث 
باأدوية  للع�ج  الأوىل  املجموعة 
ال�شرع التقليدية ملدة 14 اأ�شبوعاً، 
الثانية  يف حن خ�شعت املجموعة 
الكانابيديول  مب���رك���ب  ل��ل��ع���ج 
يومي،  ب�شكل  ال��ق��ن��ب  م��ن  امل�شتق 
الثالثة  املجموعة  ح�شلت  حن  يف 

على دواء وهمي. 
املجموعة  ب���اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ���ه���رت 
الأوىل كانت اأقل عر�شة ل�إ�شابة 
بنوبات ال�شرع بن�شبة 15 باملئة، يف 
الثانية  املجموعة  اأف��راد  ك��ان  حن 
بنوبات  ل����إ����ش���اب���ة  ع��ر���ش��ة  اأق�����ل 

ال�شرع بن�شبة فاقت 50 باملئة.

خطبة رئي�سة وزراء 
نيوزيلندا

نيوزيلندا  وزراء  رئي�شة  با�شم  املتحدث  اأع��ل��ن   
جا�شيندا اأرديرن اأم�ش عن خطبتها على ك�رك 
ج��اي��ف��ورد ال����ذي ت��رب��ط��ه��ا ع���ق��ة ب��ه م��ن��ذ اأمد 
طويل بعد اأن عر�ش عليها الزواج خ�ل عطلة 

عيد القيامة.
الثاين  ك��ان��ون  يناير  للندن يف  زي��ارت��ه��ا  وخ���ل 
ردت اأردي�������رن ع��ل��ى ����ش���وؤال م���ن ه��ي��ئ��ة الإذاع�����ة 
الربيطانية )بي.بي.�شي( عما اإذا كانت تفكر يف 
اأم �شتنتظر  اأن تطلب من جايفورد الزواج منها 

عر�شا منه.
حقوق  دع��اة  من  فاأنا  "بالتاأكيد  مازحة  وقالت 
املراأة، لكنني اأريده اأن يعاين ويتاأمل وهو يطلب 
هذا الطلب. هذا �شيخل�شه من املاأزق، بالتاأكيد 
اأن لحظ  ب��ع��د  اأن���ب���اء اخل��ط��ب��ة  وان��ت�����ش��رت  ل". 
خ�ل  خ��امت��ا  ت��رت��دي  اأردي�����رن  اأن  ال�شحفيون 

منا�شبة عامة .

عار�سة متوت غرقا فداء لكلبيها!
بيتينكورت  كارولينا  الربازيلية  الأزي����اء  عار�شة  لقيت 
اأن �شربت عا�شفة قاربا كان يقلها وزوجها  حتفها، بعد 
مع كلبيها بالقرب من جزيرة اإليابي� بولية �شان باولو. 
وذكرت �شحيفة ديلي ميل، اأن كارولينا، البالغة من العمر 
37 عاما، انطلقت مع زوجها خورخي �شي�شتيني وكلبيها 
ق��ارب تعر�ش لحقا لعا�شفة  يف رحلة بحرية على منت 
الكلبن يف  العا�شفة  واأم��واج  بحرية قوية. وقذفت رياح 
مياه املحيط، فقفزت كارولينا بنف�شها لإنقاذهما، لكنها 

مل ت�شتطع التغلب على اأمواج املحيط القوية.
ومل تتمكن كارولينا من اإنقاذ كلبيها من الأم��واج، التي 
اإىل  للقفز  بزوجها  دفع  ما  الأع��م��اق،  اإىل  اأي�شا  �شحبتها 
لل�شباحة،  وا�شطر خورخي  اإنقاذها.  ف�شل يف  لكنه  امل��اء، 
رجال  ينت�شله  اأن  قبل  ال�شاطئ  ب��اجت��اه  �شاعات،   3 م��دة 
الإنقاذ من املاء. يذكر اأن كارولينا تزوجت من خورخي، 
اإل  الزوجية  بال�شعادة  تتمتع  2019 فقط ومل  يناير  يف 
اإيزابيل  ابنتها  وراءه���ا  خلفت  اأن��ه��ا  كما  اأ���ش��ه��ر.  لب�شعة 

البالغة من العمر 17 عاما.

اعتداء وح�سي يقتل عجوزا مب�ست�سفى
اأبون  كينغ�شتون  مدينة  م�شت�شفيات  اأح��د  يف  اأم  توفيت 
تعر�شها  من  اأ�شبوعن  من  اأق��ل  بعد  الربيطانية،  ه��ال 
ل��ه��ج��وم وح�����ش��ي م��ن ط���رف م��ري�����ش��ة اأخ�����رى. ووف����ق ما 
اإلن  الأم  فاإن  "ديلي ميل" الربيطانية،  ذكرت �شحيفة 
ب�شبب  رويال"،  "هال  م�شت�شفى  يف  ترقد  كانت  بانتينغ 
اأن  واأو�شحت  اله�شمي.  معاناتها من مر�ش يف جهازها 
بانتينغ تعر�شت لهجوم من طرف مري�شة اأخرى كانت 
ت�شاركها الغرفة نف�شها، م�شرية اإىل اأن ال�شبب يعود اإىل 
الهجوم، قال �شهود اإن املهاجمة كانت  وقبل  "ال�شخري". 
كانت  اإي��ل��ن، حيث  �شخري  م��ن  ع��ن غ�شبها  تعرب  دائ��م��ا 

تزعجها طوال الليل ومتنعها من النوم.
وذكرت "ديلي ميل" اأن الأم، البالغة من العمر 64 عاما، 
تعر�شت، يف منت�شف الليل، لهجوم على م�شتوى الراأ�ش 
با�شتعمال فنجان. وقال ابن ال�شحية، مارك بانتينغ، اإنه 
احتاجت  والدته  اأن  اإىل  م�شريا  "متعمدا"،  هجوما  كان 

14 غرزا يف راأ�شها من اأجل اإيقاف النزيف.
توفيت  للهجوم،  تعر�شها  من  اأ�شبوعن  من  اأق��ل  وبعد 
اإلن متاأثرة بالإ�شابات اخلطرية التي تعر�شت لها، فيما 
ي�شعى ابنها مارك اإىل احل�شول على اإجابات ب�شاأن وفاة 
والدته. وقالت ال�شرطة، يف بيان، اإنها اعتقلت املهاجمة، 

م�شرية اإىل اأنها توا�شل التحقيق يف احلادث.

فاجعة.. وفاة 6 اأطفال اأ�سقاء اختناقًا 
اأردن��ي��ة واح���دة اختناقا يف  اأ���ش��رة  ت��ويف �شتة اأط��ف��ال م��ن 
اأث��ر اندلع  اأم�ش  اإرب��د يف �شمال الأردن فجر  منزلهم يف 
حريق مل تت�شح اأ�شبابه على الفور، ح�شبما اأعلن الدفاع 
فران�ش  لوكالة  امل���دين  ال��دف��اع  وق���ال م�شدر يف  امل���دين. 
من  موؤلفة  بعمارة  �شقة  داخ��ل  �شب  "احلريق  اإن  بر�ش 
كلم   89" ب��اإرب��د  الر�شيد  ���ش��ارع  مبنطقة  ط��واب��ق  خم�شة 
واإ�شابة  اأ�شقاء  اأط��ف��ال  �شتة  وف��اة  اأدى  عمان" ما  �شمال 
�شخ�شن  اإىل  بالإ�شافة  العائلة  نف�ش  اآخرين من  اأربعة 

اآخرين وذلك نتيجة الدخان املنبعث من احلريق".  عار�سة اأزياء تقدم ابتكاًرا يف معر�س كروز 2020 ملجموعة االأزياء الفرن�سية �سانيل يف باري�س. رويرتز

في�ش بوك تتحول اإىل مقربة 
جماعية بحلول 2100

ت��ت��ج��ه م��ن�����ش��ة ف��ي�����ش ب���وك لت�شم 
امل�شتخدمن  م�����ن  ع�������دد  اأك��������رب 
الأموات باملقارنة مع امل�شتخدمن 
الأح�����ي�����اء، ل��ت�����ش��م م���ا ي�����ش��ل 4.9 
مليارات "م�شتخدم" متيت بحلول 
2100، لت�شبح "مقربة جماعية" 
واأر���ش��ي��ف��اً جل��ي��ل ك��ام��ل، م��ع توقع 
م��ل��ي��ار م�شتخدم  م���ن  اأك����رث  م���وت 
اأجراها  لدرا�شة  2100، وفقاً  قبل 

باحثون يف جامعة اأك�شفورد.
الباحثون جتارب لفح�ش  واأجرى 
من������و ف���ي�������ش ب�������وك وا�����ش����ت����ع����ان����وا 
ب��ال��ب��ي��ان��ات ال���ت���ي مت ج��م��ع��ه��ا من 
 Audience Insights م��ي��زة 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  باملن�شة،  اخلا�شة 
حول  امل��ت��ح��دة  الأمم  اإح�����ش��ائ��ي��ات 
اأنحاء  جميع  يف  الوفيات  معدلت 
العربية  ال���ب���واب���ة  وف����ق  ال����ع����امل، 

ل�أخبار التقنية.
اإىل  ال��������درا���������ش��������ة  وت������و�������ش������ل������ت 
اأح��ده��م��ا يفرت�ش  ���ش��ي��ن��اري��وه��ن، 
 ،2018 يف  امل��ن�����ش��ة  من����و  ت���وق���ف 
م�شتخدم  اأي  ان�����ش��م��ام  ب��رف�����ش 
بينما  ب������وك،  ف��ي�����ش  اإىل  ج���دي���د 
افرت�ش ال�شياريو الثاين ا�شتمرار 
بوك  لفي�ش  احل��ايل  النمو  معدل 
% �شنوياً على م�شتوى  البالغ  13 

العامل.
وق������ال دي���ف���ي���د وات���������ش����ون امل���وؤل���ف 
"مل ي�شبق  ال��درا���ش��ة:  امل�����ش��ارك يف 
يف التاريخ جمع مثل هذا الأر�شيف 
الب�شري  ال�������ش���ل���وك  م����ن  ال���ه���ائ���ل 
والثقايف يف مكان واح��د، والتحكم 
اإىل حد  �شيكون،  الأر�شيف  هذا  يف 
تاريخنا"،  يف  للتحكم  م�شابهاً  ما، 
اأيدي  البيانات يف  وح��ذر من ترك 

�شركة واحدة هدفها للربح.

نا�سا تخ�سى على الأر�ش من الكويكب القاتل
"نا�شا"،  الأم��ريك��ي��ة  الف�شاء  وك��ال��ة  مدير  �شدد 
خماطر  اأخ��ذ  ���ش��رورة  على  برايدن�شتاين،  جيم 
حممل  على  ب��الأر���ش  قاتلة  كويكبات  ا���ش��ط��دام 
نيوز"  "�شكاي  م����وق����ع  ذك�����ر  م����ا  وف�����ق  اجل�������د، 

الربيطاين.
وحذر برايدن�شتاين من خطر ا�شطدام كويكبات 
كوكبنا  حماية  يتم  "مل  ح��ال  يف  ب��الأر���ش  قاتلة 

ب�شكل اأف�شل وتقوية دفاعاته".
وكالة  فيه  ب���داأت  وق��ت  التحذير يف  ه��ذا  وي��اأت��ي 
الف�شاء م�شاركتها يف موؤمتر الدفاع عن الكواكب 
بوا�شنطن، اإذ يرتكز بالأ�شا�ش على ك�شف املخاطر 

التي ت�شكلها الكويكبات على عاملنا.
املماثلة  ال��ت��ح��ذي��رات  اإن  "نا�شا"  م��دي��ر  وق���ال 
و�شخرية،  ت�شلية  ت��ك��ون حم��ط  ك��ان��ت  م��ا  غ��ال��ب��ا 
م�شيفا "حان الوقت لأخذها على حممل اجلد.. 
التهديدات حقيقية". وتابع "يجب اتخاذ القرار 

تغيري  خ���ل  من  ال�شحيح،  الوقت  يف  ال�شحيح 
اإخ�ء  اأو  خ��ط��را  ي�شكل  ال���ذي  ال��ك��وي��ك��ب  م�����ش��ار 

املنطقة التي ميكن اأن يقع فيها ال�شطدام".
يدركون  النا�ش  اأن  من  نتاأكد  اأن  "علينا  واأو�شح 
اأن الأمر ل يتعلق باأف�م هوليوود.. يتعلق الأمر 
الذي  الوحيد  الكوكب  بحماية  املطاف  نهاية  يف 

نعي�ش على متنه، وهو كوكب الأر�ش".
اأن على اجلميع الحتاد من  برايدن�شتاين  واأكد 
اإىل حماية  اأجل اتخاذ كافة الإج��راءات الرامية 
الأر�ش، م�شيفا "يتعن علينا ا�شتخدام اأنظمتنا 
البيانات  م��ن  امل��زي��د  ع��ل��ى  للح�شول  وق��درات��ن��ا 

واملعلومات، وعلينا القيام بذلك ب�شكل اأ�شرع".
ويقول الباحثون اإن ال�شخور ال�شلبة قد ت�شبب 
اإىل حادثة  اأك����رب، م�����ش��ريي��ن  اأ����ش���رارا وخ�����ش��ائ��ر 
 2013 عام  وقعت  التي  ت�شيليابن�شك"،  "نيزك 

فوق جنوب الأورال الرو�شي.

بليك ليفلي تنتظر 
طفلها الثالث

اأعلنت املمثلة الأمريكية  بليك ليفلي  خرب حملها مبولودها الثالث من 
 Pokemon" فيلم  اإط���ق  حفل  خ���ل  رينولدز   املمثل  ريان  زوجها 
زوجها  بطولته  يج�شد  الذي  نيويورك  Detective Pikachu" يف 

ال�شهري.
وا�شح  ب�شكل  احلمل  بّن ع�مات  براق  اأ�شفر  بف�شتان  بليك  وظهرت 

فتفاجئ احل�شور من هذا اخلرب ال�شار وراحوا يباركون لها.
املمثل  ت��زوج��ت  ق��د  كانت  �شنة   31 العمر  م��ن  البالغة  بليك  اأن  يذكر 
الكندي ريان البالغ من العمر 42 �شنة يف عام 2012 ولهما ولدان ايناز 

وجامي�ش ومل يعرف حتى الآن جن�ش مولودها املنتظر.


