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�لإمار�ت جتدد دعمها لهيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة من 
�أجل تعزيز �مل�ساو�ة بني �جلن�سني ومتكني �ملر�أة

•• نيويورك-وام:

�كدت دولة �لمار�ت دعمها جمدد� لهيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة لقيادة 
ومتكني  �جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �لعاملية  �جلهود 
و�لتعاون  و�ل�سفافية  �لتن�سيق  بتعزيز  �لتز�مها  على  م�سددة  �مل��ر�أة 
�إطار مبادر�ت وبر�مج هذه �لهيئة. جاء ذلك خالل �لكلمة �لتي  يف 
�لقتها �سعادة لنا زكي ن�سيبة �ملندوبة �لد�ئمة لدولة �لإمار�ت لدى 
�لتنفيذي  للمجل�س  �ل�سنوية  �ل��دورة  �فتتاحها  لدى  �ملتحدة  �لأمم 
للمجل�س  �حلالية  �لرئي�سة  ب�سفتها  للمر�أة  �ملتحدة  �لأمم  لهيئة 
وذلك يف �ملقر �لرئي�سي ملنظمة �لأمم �ملتحدة بنيويورك يومي 27 
و28 يونيو �جلاري. و�أكدت �سعادتها على �أن �ل�سر�كة بني �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة وهيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة �أ�سهمت يف تد�سني مكتب 
�ل�سيخة  �سمو  رعاية  حتت  �أبوظبي  يف  �ملتحدة  ل��الأمم  تابع  �ت�سال 
�لأعلى  �لرئي�سة  �لعام  �لن�سائي  �لحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة 
ملوؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية رئي�سة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 
مو�سحة باأن هذ� �ملكتب �سيكون �لأول من نوعه يف �ملنطقة، و�سيعزز 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �جل��ه��ود  ت�سريع  �سيما يف جم��ال  ول  �لهيئة  م��ن عمل 
�سعادة  �سلطت  كما  مكان.  كل  يف  و�لفتيات  للن�ساء  �خلدمات  تقدمي 
لنا زكي ن�سيبة �ل�سوء على �لأهمية �لتي حتظى بها ع�سوية معايل 
فريق  يف  للت�سامح  دول��ة  وزي��رة  �لقا�سمي  خالد  بنت  لبنى  �ل�سيخة 
�لأمم �ملتحدة �لرفيع �مل�ستوى �ملعني بتمكني �ملر�أة �قت�ساديا، م�سيدة 
�ملا�سي،  �لفريق يف مار�س  �أ�سدره  �لذي  �لفريد من نوعه  بالتقرير 
و�سمل على عدة تو�سيات ملمو�سة تهدف �إىل �لتعجيل باإحر�ز تقدم 
دعم جهود  �أن  على  و�أك��دت  للمر�أة،  و�ملت�ساوية  �لتامة  �مل�ساركة  نحو 
�أهد�ف  �ملر�أة �قت�ساديا مبثابة �خلطوة هامة باجتاه حتقيق  متكني 
�لأمم  بقدرة هيئة  �لإم��ار�ت  دول��ة  �إمي��ان  �مل�ستد�مة موؤكدة  �لتنمية 
�ملتحدة للمر�أة على تعزيز َوُمو��سلة �ملُ�ساو�ة بني �جلن�سني ومتكني 

�ملر�أة يف �لعامل.                                                    )�لتفا�سيل �س2(

مناه�سة  �إىل  ت���ه���دف  �ل��ع��امل��ي��ة 
�حلكومي  �ل���ق���ط���ري  �ل���ت���م���وي���ل 
�ل����ر�����س����م����ي ل�������الإره�������اب �ل���ع���امل���ي 
�مل����ت����ط����رف����ة من  و�مل�����م�����ار������س�����ات 
�لعامل  يف  �إره����اب����ي����ة  ت��ن��ظ��ي��م��ات 
�لدعم  لها  مولتها قطر وقدمت 
ويعي�س  و�ل���ل���وج�������س���ت���ي  �مل��������ادي 

ب��ذل��ك �لإع�����الن �ل��ع��امل��ي حلقوق 
�ملو�ثيق و�ملعاهد�ت  �لإن�سان وكل 

�لأممية. 
�أن  �إىل  �لتاأ�سي�سي  �ل��ب��ي��ان  ون���وه 
�حلملة �لعاملية ملناه�سة �لتمويل 
على  �سرتكز  ل��الإره��اب  �لقطري 
�جلهود �لدولية ملحاربة �لإرهاب 

�ل�سلمية  ووق���ف���ت���ه���م  جت��م��ع��ه��م 
�أنهم  فيينا،  �سفارة قطر يف  �أم��ام 
من  للعديد  ق�سايا  بتبني  قامو� 
ووثقوها  و���س��ج��ل��وه��ا  �ل�����س��ح��اي��ا 
�ملكاتب  �أح��د  مع  بالتعاون  وذل��ك 

�ل�ست�سارية �لقانونية �لدولية. 
�حلملة  �أن  �إىل  �ل��ب��ي��ان  و�أ�����س����ار 

ق��ي��اد�ت��ه��ا يف �ل��دوح��ة، لف��ت��اً �إىل 
خلطاب  �ستت�سدى  �حل��م��ل��ة  �أن 
�ل����ت����ط����رف و�ل����ك����ر�ه����ي����ة �ل�����ذي 
ثقافة  �سد  �إعالمياً  عززته قطر 
و�لت�سامح بني خمتلف  �لتعددية 
و�لدينية  �لإث���ن���ي���ة  �جل���م���اع���ات 
منتهكة  �ل��ع��امل  يف  تعي�س  �ل��ت��ي 

•• عوا�صم-وام، والوكاالت:

وبريطانية،  عاملية  بنوك  �أوقفت 
بالريال  �لتعامل  �جلمعة،  �أم�س 
�لقطري يف جميع فروعها حول 

�لعامل. 
وقال متحدث با�سم »رويال بنك 
مل  ع��م��الءه  �إن  �سكوتلند«  �أوف 
�سر�ء  �أو  ب��ي��ع  مب���ق���دوره���م  ي��ع��د 

�لريال �لقطري يف فروعه. 
بدوره، قال م�سدر، �أم�س �جلمعة، 
�أوقف  �لعاملي  باركليز«  »بنك  �إن 
لعمالء  �لقطري  �ل��ري��ال  ت���د�ول 

فروعه. 
م����و�ط����ن����ون  د������س�����ن  ذل���������ك،  �ىل 
ون�������س���ط���اء م�����ن ع������دد م�����ن دول 
من  �سعوبها  تعاين  �لتي  �ل��ع��امل، 
�لعا�سمة  م��ن  �ل��ع��امل��ي  �لإره�����اب 
�جلمعة،  �أم�س  فيينا  �لنم�ساوية 
�حلملة �لعاملية ملناه�سة �لتمويل 
�لقطري لالإرهاب �سيتم خاللها 
ق�����س��ائ��ي��ة وطلب  دع�������اوى  رف�����ع 
لت�سببها  �لدوحة  من  تعوي�سات 
متويلها  نتيجة  �سحايا  وق��وع  يف 

لالإرهاب. 
و�لن�سطاء،  �مل��و�ط��ن��ون  و�أو����س���ح 
خالل  �حل��م��ل��ة  تاأ�سي�س  ب��ي��ان  يف 

و�ل��ت��ط��رف �ل��ع��ن��ي��ف ع����الوة على 
وتثقيفية  �إعالمية  بر�مج  �إن��ت��اج 
�أن�����س��ط��ة دول��ي��ة خا�سة  وت��ن��ظ��ي��م 
وغريها  �ملتحدة  �لأمم  مبحافل 
ب�������س���ك���ل م���ك���ث���ف ت���و����س���ح �لأث������ر 
لالإرهاب  و�ل��ث��ق��ايف  �لج��ت��م��اع��ي 
على  قطر  من  �ملمول  و�لتطرف 
�مل��ج��ت��م��ع �ل���ع���امل���ي وك���ي���ف ميكن 

مو�جهتهما. 
�ستعد  �حل��م��ل��ة  �أن  �ل��ب��ي��ان  وذك���ر 
�ل���ت���ق���اري���ر �مل���������س����ورة و�مل���وث���ق���ة 
ق�س�ساً  �ستعر�س  �لتي  وغ��ريه��ا 
وجماعات  �أ���س��خ��ا���س  ع��ن  م��وؤمل��ة 
ع�����ان�����ت م�����ن ع����ن����ف �جل����م����اع����ات 
�مل����م����ول����ة م�����ن قطر  �مل���ت���ط���رف���ة 
ف�������س���اًل ع����ن ت��ن��ظ��ي��م ع������دد من 
و�لثقافية  �حلقوقية  �لن�ساطات 
مبو��سيع  �ملتعلقة  و�لجتماعية 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع منظمات  �حل��م��ل��ة 
ومبادر�ت دولية تناه�س �لإرهاب 
�لتاأ�سي�سي  �لبيان  و�أك��د  �لعاملي.  
�حلملة  �أه�������د�ف  �أه�����م  �أح�����د  �أن 
و�لتعدد  �ل��ت��ن��وع  ثقافة  ن�سر  ه��و 
مو�جهة  يف  و�ل�����س��الم  و�لت�سامح 
�للذين  و�ل����ت����ط����رف  �ل��ت��ع�����س��ب 
�نت�سر� يف �ل�سنو�ت �لأخرية بفعل 

�لتمويل �لقطري. 
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�إجالء �ملدنيني �لعالقني يف �ملو�سل بعد ��ستد�د �ملعارك �سد �لتنظيم �لإرهابي 

�إيد روي�س

�جلي�س �للبناين ينت�سر يف خميمات �لنازحني �ل�سوريني 

�ل�سرطة �لفرن�سية تغلق �ملنطقة �لقريبة من �مل�سجد �مل�ستهدف

جانب من مظاهر�ت �لرف�س �لعاملي ل�سيا�سات قطر �لد�عمة لالإرهاب

�لتنظيم ين�صحب من حلب.. وقلق �أممي من �إخالء ق�صري ملدنيني باملو�صل 

�لعر�ق يقرتب من �لن�سر �لنهائي على د�ع�ش 
•• عوا�صم-وكاالت:

�أم���������س  �مل����ت����ح����دة  �لمم  �أب����������دت 
مت�ساعدة  ت��ه��دي��د�ت  م��ن  قلقها 
خ�سو�سا باخالء ق�سري ملدنيني 
بعالقتهم  لال�ستباه  �ملو�سل  من 
تقاتلهم  �ل����ذي����ن  ب���امل���ت���ط���رف���ني 
ل�ستعادة  �ل���ع���ر�ق���ي���ة  �ل�����ق�����و�ت 
تنظيم  و�ن�����س��ح��ب  �مل���دي���ن���ة.ه���ذ� 
د�ع�س �لإرهابي  بالكامل �جلمعة 
�سمال  يف  ح���ل���ب  حم���اف���ظ���ة  م����ن 
�لنظام يف  ق��و�ت  �سوريا مع تقدم 
�سرق  جنوب  يف  �لو�قعة  �ملنطقة 
ع�سكرية  عملية  بعد  �ملحافظة، 
يناير من  م��ن   17 �ل���  يف  بد�أتها 
وحتى   2017 �جل������اري  �ل���ع���ام 
�ل���ي���وم �ل���� 30 م���ن ي��ون��ي��و، وفق 
حلقوق  �ل�سوري  �ملر�سد  �أك��د  ما 
�ملر�سد  م��دي��ر  وق����ال  �لإن�������س���ان. 
"�ن�سحب  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة 
قرية   17 م���ن  د�ع�������س  ت��ن��ظ��ي��م 
حلب،  ����س���رق  ج���ن���وب  يف  وب����ل����دة 
�ملحافظة  خ����ارج  ب��ذل��ك  لي�سبح 
�أع�����و�م ع��ل��ى تو�جده  �أرب���ع���ة  ب��ع��د 
�إىل  �ل���ع���ر�ق  وي��ت��ج��ه  فيها".هذ� 
�لتنظيم  ع��ل��ى  �لن��ت�����س��ار  �إع����الن 
�لإرهابي يف �ملو�سل خالل "�لأيام 

�ملو�سل(  )يف  د�ع���������س  ع��ن��ا���س��ر 
مقاتل،   300 �إىل   200 ب���ني 

غالبيتهم من �لأجانب".
"يف �لأيام  �أن��ه  و�أ���س��اف �لأ���س��دي 
�لن�سر  �سنعلن  �لقادمة  �لقليلة 
�لنهائي على د�ع�س". ورغم هذ� 
�ل��ت�����س��ري��ح، ف��ل��ط��امل��ا ك����ان هناك 
�لن�سر  �إع���الن  ب��ني  كبرية  فجوة 
و�لن���ت���ه���اء �ل��ف��ع��ل��ي ل��ل��م��ع��ارك يف 
�حل���روب  خ���الل  معينة  منطقة 
تنظيم  �سد  ل�سنو�ت  �نتدت  �لتي 
�لتي  �ملنطقة  �أن  .ورغ����م  د�ع�����س 
�لتنظيم  عليها  ي�سيطر  ي��ز�ل  ل 
�أزقتها  �أن  غ���ري  ج�����د�،  ���س��غ��رية 
بالإ�سافة  �ل�سيقة  و���س��و�رع��ه��ا 
فيها، جعلت  �ملدنيني  تو�جد  �إىل 
حمفوفة  �ل��ع�����س��ك��ري��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
باملخاطر.و�أبدى مقاتلو �لتنظيم 
�ملتطرف مقاومة �سر�سة يف �ملدينة 
قذ�ئف  ب��ا���س��ت��خ��د�م  �ل���ق���دمي���ة، 
و�لقنا�سة،  و�مل��ف��خ��خ��ات  �ل��ه��اون 
�لعر�قية. �ل��ق��و�ت  تقدم  لإب��ط��اء 

�أعلنت  �لعر�قية  �ل��ق��و�ت  وك��ان��ت 
�لنوري  ج���ام���ع  �����س���ت���ع���ادت  �أن���ه���ا 
�لقدمية بغرب  �ملدينة  �لكبري يف 
�لظهور  ���س��ه��د  �ل�����ذي  �مل���و����س���ل، 
ل��زع��ي��م تنظيم  �ل��وح��ي��د  �ل��ع��ل��ن��ي 

�أعلن  ما  وفق  �لقادمة"،  �لقليلة 
بذلك  ليت�ساعد  ع�سكري  ق��ائ��د 
�ملتطرف  �لتنظيم  على  �ل�سغط 
عليه  �خلناق  ت�سييق  مع  تز�منا 
تنظيم  �ملجاورة.يو�جه  �سوريا  يف 
د�ع�س �لذي �أعلن ما ي�سمى دولة 
و��سعة  �أر��������س  ع��ل��ى  "خالفة" 
و�لعر�ق  �سوريا  يف  عليها  �سيطر 

����س���ن���و�ت، هجومني  ث����الث  ق��ب��ل 
متز�منني على معقليه �لرمزيني 

يف �ملو�سل و�لرقة.
�ملدينتني  خ���������س����ارة  �أن  ورغ�������م 
للتنظيم،  ك��ب��رية  �سربة  �ستكون 
�لتهديد  نهاية  متثل  ل��ن  ف��اإن��ه��ا 
يعود  �أن  يرجح  �إذ  ي�سكله،  �ل��ذي 
�إىل  م��ت��ز�ي��د  وب�سكل  �مل��ت��ط��رف��ون 

�لتمرد،  باأ�سلوب  هجمات  تنفيذ 
ع��ل��ى غ����ر�ر ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه �لتي 

�تبعها يف �ل�سنو�ت �ملا�سية.
وقال قائد قو�ت مكافحة �لإرهاب 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة �ل��ف��ري��ق �ل���رك���ن عبد 
ل��وك��ال��ة فر�ن�س  �ل��غ��ن��ي �لأ����س���دي 
�لقدمية  �ملدينة  د�خ��ل  بر�س من 
من  "�ملتبقي  �إن  �مل��و���س��ل  ب��غ��رب 

�لكونغر�ض يدر�ض فر�ض عقوبات على �لدول �لد�عمة لالإخو�ن 

�أمريكا: دعم �إير�ن للإرهابيني يعرقل �حللول يف �ملنطقة 

تفجري�ت �نتحارية مبخيمني للنازحني �ل�سوريني يف لبنان
•• بريوت-اأ ف ب:

�ق�����دم خ��م�����س��ة �ن���ت���ح���اري���ني على 
ت��ف��ج��ري �ن��ف�����س��ه��م ت���ب���اع���اً خالل 
مد�همات نفذها �جلي�س �للبناين 
فجر �أم�س يف خميمني للنازحني 
�ل�����س��وري��ني يف ���س��رق ل��ب��ن��ان، ما 
و��سابة  ط��ف��ل��ة  مب��ق��ت��ل  ت�����س��ب��ب 
عدد من �جلنود بجروح، وفق ما 

�علنت قيادة �جلي�س.
بيان  يف  �جل��ي�����س  ق��ي��ادة  و�وردت 
و�أثناء  �أم�س  "فجر  �أن��ه  ��سدرته 
ق��ي��ام ق���وة م��ن �جل��ي�����س بتفتي�س 
للنازحني  �ل��ع��ائ��د  �ل���ن���ور  خم��ي��م 
�أقدم  عر�سال،  بلدة  �ل�سوريني يف 
نف�سه  ت��ف��ج��ري  ع���ل���ى  �ن���ت���ح���اري 
بو��سطة حز�م نا�سف �أمام �إحدى 
�ل��دوري��ات �مل��د�ه��م��ة م��ا �أدى �إىل 
ع�سكريني  ثالثة  و�إ�سابة  مقتله 

بجروح غري خطرة".
وذك��رت �ن��ه "يف وق��ت لح��ق �أقدم 
ث��الث��ة �ن��ت��ح��اري��ني �آخ���ري���ن على 
وقوع  دون  م��ن  �أنف�سهم  تفجري 
�لع�سكريني"  �سفوف  يف  �إ�سابات 
�جلي�س  ق��وى  �سبط  �ىل  م�سرية 
معدة  ن���ا����س���ف���ة  ع����ب����و�ت  "�أربع 

للتفجري" يف �ملخيم ذ�ته.
ويف بيان �آخر، �علنت قيادة �جلي�س 
�ن �حد هوؤلء �لنتحاريني فجر 
نف�سه و�سط �أفر�د عائلة نازحة ما 

ي��ع��ق��د على  �لإي������ر�ين  �ل�����دور  �أن 
�لنز�عات  ت�سوية  �لدويل  �ملجتمع 

�لعالقة يف �ملنطقة.
�إىل ذلك، �سددت على �أن دعم �إير�ن 
يز�ل  ل  �لإره��اب��ي��ة  للمجموعات 
م�ستمر�، و�أ�سلحتها وم�ست�ساروها 
�لأ�سلحة  وم��ه��رب��و  �ل��ع�����س��ك��ري��ون 
مهمة  علينا  ي�سعبون  ي��ز�ل��ون  ل 

م�سدر  ق��ال  ف��ت��اة،  مبقتل  ت�سبب 
طبي لفر�ن�س بر�س �نها تبلغ من 

�لعمر عامني ون�سف.
لوكالة  ع�����س��ك��ري  م�����س��در  وق����ال 
فر�ن�س بر�س �ن "هدف �ملد�همة 
�ملطلوبني  �ح��د  ع��ن  �لبحث  ك��ان 
وهو �لنتحاري �لول �لذي �أقدم 

على تفجري نف�سه".
وخ������الل ق���ي���ام ق�����وة �أخ�������رى من 
"بعملية  �ل��ب��ي��ان،  وف���ق  �جل��ي�����س 
�لتابع  �لقارية  خميم  يف  تفتي�س 
�ملنطقة  يف  �ل�سوريني  للنازحني 
�لإرهابيني  �أح����د  �أق����دم  نف�سها، 
على تفجري نف�سه بو��سطة حز�م 
�إ�سابات يف  نا�سف من دون وق��وع 
و��سيب  �لع�سكريني".  �سفوف 

•• عوا�صم-وكاالت:

�ملتحدة  �لوليات  �سفرية  �نتقدت 
هيلي   ن��ي��ك��ي  �مل���ت���ح���دة   �لأمم  يف 
لتقاع�سه  �ل��دويل  �لأم��ن  جمل�س 
عن �لقيام باأي ت�سرف �سد �إير�ن 
مر�ر�  "�نتهكت  �إن��ه��ا  ق��ال��ت  �ل��ت��ي 
�ملفرو�سة  �ل���ع���ق���وب���ات  وعمد�" 

عليها.
وقالت هيلي �أمام �ملجل�س "�أخفق 
�تخاذ  يف  ح��ت��ى  �لأم������ن  جم��ل�����س 
�حل��د �لأدن��ى من �خلطو�ت للرد 
و�أ�سافت  �لنتهاكات".  هذه  على 
لن  �أننا  لإير�ن  نظهر  �أن  "علينا 
�ل�سافر على  نت�سامح مع تكربها 

قر�ر�ت �لأمم �ملتحدة".
ق��ائ��د فيلق  ���س��ف��ر  �أن  �أك�����دت  ك��م��ا 
�لقد�س �لإي��ر�ين قا�سم �سليماين 
ووجوده خارج �إير�ن ميثل �نتهاكا 
�ألفني  �لأمم�����ي  ل��ل��ق��ر�ر  ���س��ارخ��ا 
ومئتني وو�حد وثالثني، م�سيفة 

"�إن  وت��اب��ع��ت:  �ل��ن��ز�ع��ات.  ت�سوية 
على  ي���ح���ظ���ر   2231 �ل�����ق�����ر�ر 
�جلرن�لت ول�سيما �سليماين من 

�ل�سفر خارج �إير�ن.
�أك�����د رئي�س  �أخ�������رى،   م���ن ج��ه��ة 
جل���ن���ة �ل���������س����وؤون �خل����ارج����ي����ة يف 
�إيد  �لأم���ريك���ي،  �ل���ن���و�ب  جمل�س 
�لدوحة حتت�سن كبار  �أن  روي�س، 
ق���ادة ح��م��ا���س، وج��م��اع��ة �لإخ���و�ن 

�مل�سنفة �إرهابية .
ه�����ذ� وي����در�����س جم��ل�����س �ل���ن���و�ب 
�لأم���ريك���ي ف��ر���س ع��ق��وب��ات على 
�لدول �لتي تدعم جماعة �لإخو�ن 

وحركة حما�س.
�ل�سوؤون  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  وت����ق����دم 
مب�سروع  �مل��ج��ل�����س  يف  �خل��ارج��ي��ة 
ع��ل��ى �سرورة  ف��ي��ه  ي�����س��دد  ق�����ر�ر 

توّقف قطر عن ممار�ساتها.
للدوحة  طويل  تاريخ  �إىل  و�أ���س��ار 
يف دع������م �ل���ت���ط���رف ع���ل���ى �أع���ل���ى 

م�ستوى .

�رب���ع���ة ع�����س��ك��ري��ني ب���ج���روح بعد 
رمي "�إرهابي �آخر" قنبلة يدوية 

باجتاه �إحدى �لدوريات.
"توقيف  �لع�سكري  �مل�سدر  و�ك��د 
عدد من �ل�سخا�س من �ملخيمني 
خالل عمليات �ملد�همة و�حالتهم 

للتحقيق معهم".
تنفيذ  �جلي�س  وح��د�ت  وتو��سل 
عمليات دهم وتفتي�س يف عر�سال 
�آخرين  "�إرهابيني  ع���ن  ب��ح��ث��ا 
بح�سب  ومتفجر�ت"  و�أ���س��ل��ح��ة 
عر�سال  �جل��ي�����س.ول��ب��ل��دة  ب���ي���ان 
ح������دود ط���وي���ل���ة وم���ت���د�خ���ل���ة مع 
غري  �ل�سورية  �لقلمون  منطقة 
�لعديد  وعليها  بو�سوح  مر�سمة 

من �ملعابر غري �ل�سرعية.

بنوك بريطانية وعاملية توقف �لتعامل بالريال �لقطري

�نطلق �حلملة �لعاملية ملناه�سة متويل قطر للإرهاب

حماولة ده�ش ح�سد قبالة م�سجد يف باري�ش
•• باري�س-وكاالت:

�لفرن�سية  �ل�����س��ل��ط��ات  �ح��ت��ج��زت 
رج������ال ح�������اول ده���������س ع������دد من 
�لأ�سخا�س ب�سيارته خارج م�سجد 

يف باري�س، بح�سب �ل�سرطة.
�حل�������ادث  يف  �أح��������د  ي�������س���ب  ومل 
�ل������ذي وق�����ع �حل�������ادث يف ح����دود 
م�ساء  و�لن�سف  �ل�ساد�سة  �ل�ساعة 
�خل��م��ي�����س ب��ال��ت��وق��ي��ت �مل��ح��ل��ي يف 

�ساحية كريتاي.
بعدد  �أُعيقت  �ملحاولة  �أن  وي��ب��دو 
قبالة  و�سعت  �لتي  �حلو�جز  من 

�مل�سجد حلمايته.
ومل تعرف دو�فع �مل�ستبه به، لكن 
قالت  باري�سيان"  "لو  �سحيفة 
�إن����ه م���ن �أ����س���ول �أرم��ي��ن��ي��ة، و�إن���ه 
ل�سحايا عدد من  �لنتقام  حاول 
�لهجمات �سنها م�سلحون موؤخر� 
يف باري�س. و�سهدت مدن �أوروبية 
يف  �ل�سيار�ت  با�ستخد�م  هجمات 
�ل���ع���ام �مل��ا���س��ي، ن��ف��ذ ع����دد� منها 
�لنتماء  ي���زع���م���ون  �أ����س���خ���ا����س 

لتنظيم د�ع�س �لإرهابي.
وقال بيان لل�سرطة �لفرن�سية �إن 
�ل�سيارة �مل�ستخدمة كانت من نوع 
�لدفع �لرباعي، و�أنها ��سطدمت 
و�سعت  �لتي  �حل��و�ج��ز  من  بعدد 
حلماية �مل�سجد، �لو�قع يف جنوب 
�سرق باري�س. وهرب �ل�سائق قبل 
�لقب�س  �ل�سرطة  �أف��ر�د  يلقي  �أن 

عليه بعد فرتة ق�سرية.

وقالت �سحيفة "لو باري�سيان" �إن 
�لرجل مل يظهر �أنه كان يت�سرف 
حتت تاأثري �لكحول �أو �ملخدر�ت.

به  �مل�ستبه  عن  �ل�سحيفة  ونقلت 
ل�سحايا  �لنتقام  يريد  �إنه  قوله 
�ل��ه��ج��وم �ل���ذي ����س��ت��ه��دف م�سرح 
�ل�سانزيليزي،  وج���ادة  ب��ات��اك��الن، 
وهما هجومان مرتبطان بتنظيم 

د�ع�س �لإرهابي .

�ل�سفر  بحظر  تر�مب  ق��ر�ر 
ي���دخ���ل ح���ي���ز �ل��ت��ن��ف��ي��ذ

•• وا�صنطن-وكاالت:

ذ�ت  دول  ���س��ت  م��و�ط��ن��و  ي���و�ج���ه 
�لآن  ولج���ئ���ون  م�سلمة  غ��ال��ب��ي��ة 
تلبيتها  ي��ج��ب  �أ���س��ع��ب  ���س��روط��ا 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ت��اأ���س��رية دخول 
هناك  ولي�س  �مل��ت��ح��دة.  �ل��ولي��ات 
توؤثر  فو�سى  ح���دوث  على  دل��ي��ل 
كما حدث  �مل�سافرين  على حركة 
ق����ر�ر  م����ن  �لأوىل  �ل��ن�����س��خ��ة  يف 
�حل��ظ��ر �ل��ت��ي ���س��درت يف غ�سون 
�ساعات قليلة يف �سهر يناير/كانون 
�لثاين.  و�سبب عدم حدوث حالة 
ل  �جلديد  �لقر�ر  �أن  هو  فو�سى 
ينطبق على �لأ�سخا�س �حلاملني 
للبطاقة  �أو  �ساحلة  ل��ت��اأ���س��ري�ت 
�لد�ئمة  �لإقامة  )حق  �خل�سر�ء 

يف �لوليات �ملتحدة(.
�لأم���ن  وز�رة  يف  م�����س��وؤول  وق����ال 
"يتو��سل  �أن  �إنه يتوقع  �لد�خلي 
م���ن���اف���ذ  يف  ك������ال������ع������ادة  �ل����ع����م����ل 
"�سعبنا  و�أ������س�����اف  �لدخول". 

م�ستعد لهذ�". 

غاز  �أن  يثبت  تقرير  فرن�سا: 
�ل�سارين ��ستخدم يف �سوريا يف �أبريل

•• باري�س-)رويرتز( :

 قالت فرن�سا �م�س �جلمعة �إن تقرير 
�لكيميائية  �لأ�سلحة  حظر  منظمة 
)�ل�سارين(  �لأع�������س���اب  غ����از  ب�����اأن 
����س��ت��خ��دم يف ه��ج��وم ب�����س��وري��ا خالل 
"و��سح ل لب�س فيه"  �أبريل ني�سان 
و�إن على �أع�ساء �ملنظمة �أن يتحركو� 

بح�سم ب�ساأن هذه �لنتائج.
وب��ع��د �إج�����ر�ء م��ق��اب��الت م��ع �سهود 
وفح�س عينات خل�ست بعثة تق�سي 
�حل���ق���ائ���ق �ل���ت���اب���ع���ة مل��ن��ظ��م��ة حظر 
"عدد�  �أن  �إىل  �لكيميائية  �لأ�سلحة 
كبري� من �لنا�س �لذين مات بع�سهم 
تعر�سو� لل�سارين �أو مادة ت�سبهه". 
وق���ال���ت �خل���ارج���ي���ة �ل��ف��رن�����س��ي��ة يف 
ل  �ل���ت���ق���ري���ر  ه������ذ�  "نتائج  ب����ي����ان 
"على  و�أ����س���اف���ت  �جلدل".  ت��ق��ب��ل 
�لكيميائية  �لأ�سلحة  حظر  منظمة 
م�سوؤوليتهم  حت��م��ل  و�أع�������س���ائ���ه���ا 
�ل��ع��ب��ار�ت �ملمكنة  ب��اأ���س��د  و�ل��ت��ن��دي��د 
لنظام  �ملقبول  غري  �لنتهاك  بهذ� 

حظر �لنت�سار".
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حنيف �لقا�سم: حممد بن ر��سد يقدم منوذجًا عمليًا يف ن�سر ثقافة �لت�سامح عامليًا
•• دبي- وام:

�أ�ساد معايل �لدكتور حنيف ح�سن �لقا�سم رئي�س جمل�س �إد�رة مركز جنيف 
حلقوق �لإن�سان و�حلو�ر �لعاملي باملبادرة �لإن�سانية ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�إح��دى قرى  دبي »رع��اه �هلل« �لتي ت�سمنت م�ساهمة �سموه �ملالية ل�سكان 
مقاطعة كورنوبل يف جنوب بريطانيا ل�سر�ء كني�سة يف قريتهم وحتويلها 

�إىل مركز �جتماعي.
مبادرة  تقدم  متميزة  لقيادة  و�عية  روؤي��ة  تعك�س  �ملبادرة  �أن  �لقا�سم  و�أك��د 

�ل�سعوب  ب��ني  و�لتكافل  و�ل��ت��ع��اون  �لت�سامح  قيم  ن�سر  يف  وعملية  نوعية 
و�حرت�م معتقد�تها وجن�سياتها.

و�أو�سح �أن مبادئ �لإ�سالم �ملتمثلة يف �لت�سامح ونبذ �لعنف وحرية �لعقيدة 
وكيفية �لتعاي�س و�لتعاون مع �لآخر ت�سكل روؤية م�ستقبلية لقيادة �لدولة 
�لر�سيدة �متد�د� لفكر �ملوؤ�س�س �لر�حل �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 

�آل نهيان » طيب �هلل ثر�ه » .
�لأجيال  وتو��سل  م�ساركة  علي  �أي�سا  �لقيادة  حر�س  �إىل  �لقا�سم  و�أ�سار 
م���ن �أب���ن���اء �ل���وط���ن ودع����م �أف���ك���اره���م وت�����س��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى ت���ب���ادل �خل���رب�ت 
تطوير  نحو  �لوعي  تعزيز  �أ�سهم يف  �لع�سرية مما  بالتقنيات  و�ل�ستعانة 

�ل��نفتاح  خ�����الل  م�����ن  �لإن������ساين  و�ل������تعاون  �ل�����وطنية  �له�����وية  مفاهيم 
للدين  �حلقيقية  و�لقيم  �ل�سحيح  �لفكر  وتقدمي  �ل�سعوب  ث��قافات  على 

�لإ�سالمي.
قد طلبو�  بريطانيا  كورنوبل يف جنوب  مقاطعة  قرى  �إح��دى  �سكان  كان 
�آل مكتوم ل�سر�ء كني�سة  ر��سد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  م�ساعدة �ساحب 
يف قريتهم وحتويلها �ىل مركز �جتماعي وفقا لرغبة �أبناء �لقرية وذلك 
يتخيلو�  ومل  �سموه  �ىل  �لقرية  �أبناء  بع�س  �أر�سلها  �لكرتونية  ر�سالة  يف 
ن�سرته  �ل��ذي  ما جاء يف �خلرب  بح�سب  ملطلبهم  �لفورية  �سموه  ��ستجابة 

هيئة �لإذ�عة �لربيطانية »بي.بي.�سي« على موقعها.

فعاليات: م�سرية �سرطة �أبوظبي متميزة يف �حلفاظ على مكت�سبات �لأمن

•• اأبوظبي- وام:

باملكرمة  حملية  فعاليات  �أ���س��ادت 
�ل�سامية للقيادة �لر�سيدة برتقية 
�سرطة  م��ن��ت�����س��ب��ي  م���ن  جم��م��وع��ة 
�أبوظبي مثمنني ثقة �لقيادة باأبناء 
ل��ي��ك��ون��و� دوم���ا يف طليعة  �ل��وط��ن 
 « ب�  �لرتقيات  و��سفني  �ملتميزين 

عيدية �خلري » يف عام �خلري.
تقديرهم  ع���ن  �مل���و�ط���ن���ون  وع����رب 
ل�سرطة  �ل�ساملة  �لتطوير  مل�سرية 
�أبوظبي وجهود منت�سبيها يف تعزيز 
�لأم�����ن و�لأم�������ان و�حل���ف���اظ على 
م�سريين   .. �حل�سارية  �ملكت�سبات 
�إىل �أن �لرتقية متثل حافز� ود�فعا 
و�لإجناز  �لعمل  من  للمزيد  لهم 
وبذل �لغايل و�لنفي�س يف �حلفاظ 
على �أمن و��ستقر�ر �لبالد وت�سهم 

يف �لرتقاء وتطوير �لقدر�ت.
�لعام  �لأمني  �ل�سايغ  وقال حبيب 
و�لكتاب  ل���الأدب���اء  �ل��ع��ام  ل��الحت��اد 
�سحيفة  حت���ري���ر  رئ��ي�����س  �ل���ع���رب 
بالدنا  �إن   « �مل�����س��وؤول   « �خل��ل��ي��ج   «
و�لأمن  �ل�سلم  م��ن  مناخا  تعي�س 
�أه��م نقاط �لقوة  وه��ذ� و�ح��د من 
�أن  �إىل  م�سري�   .. بها  تتمتع  �لتي 
�ملناخ يقوم على قيم متجذرة  هذ� 

يجعلنا نرفع �أيدينا نقدم  ملنت�سبي 
�ل�سرطة �لتحية بكل هيبة و�حرت�م 
�لتهاين  خ��ال�����س  ع���ن  م���ع���ربة   ..
�سائلة  ب���ال���رتق���ي���ة  ل��ل��م�����س��م��ول��ني 
�خلالق عز وجل �أن ي�سدد خطاهم 

على طريق �خلري و�لنجاح .
وقال ر��سد حممد �لنعيمي مدير 
مكتب جريدة �خلليج يف �لعني �إن 
�لر�سيدة  للقيادة  �ل�سامية  �ملكرمة 
للمنظومة  دعمها   �إط���ار  يف  ت��اأت��ي 
جناحات  ح��ق��ق��ت  �ل���ت���ي  �لأم���ن���ي���ة 
كبرية يف حفظ �لأم��ن و�لأم��ان يف 
جميع  يف  �لتميز  وتعزيز  �ملجتمع 
يف  للمناف�سة  و�لنطالق  �ملجالت 
جميع �ملوؤ�سر�ت �لتي تعتمد �لأمن 

كمطلب �أ�سا�سي.
�لإم���ار�ت  يف  �ل�سرطة  �إن  و�أ���س��اف 
باتت منوذجا يحتذى به يف �لنجاح 
و�لإب�����د�ع و�ل�����س��ر�ك��ة م��ع �ملجتمع 
�لجتماعية  �مل�����س��وؤول��ي��ة  وحت��م��ل 
�لوقاية  �أ���س��ال��ي��ب  �أرق����ى  وتطبيق 
�ل��ت��ي ت��ع��د ب��ذ�ت��ه��ا م��وؤ���س��ر� لنجاح 

�ملوؤ�س�سات �لأمنية.
�لظاعن  �مل���و�ط���ن حم��م��د  و�أث���ن���ى 
�لقيادة  ودعم  ورعاية  �هتمام  على 

�لر�سيدة �مل�ستمر لأبنائها .
مو�سحا �أن �ملكرمة �ل�سامية حتفز 

�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����س��ل��ح��ة و�ل��ف��ري��ق �سمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �سيف  �ل�����س��ي��خ 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�لقياد�ت  �إىل  �إ���س��اف��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�ل�����س��رط��ي��ة وك����ل ف����رد م���ن �أف�����ر�د 
يف  و�لأم��ن��ي��ة  �ل�سرطية  موؤ�س�ستنا 

بلدنا �حلبيب .
�ملوؤ�س�سة  لهذه  �ملنتمني  �أن  موؤكد� 
و�ملتقدمة  �ل��ع��ري��ق��ة  �ل�����س��رط��ي��ة 
و�أعطو�  وب���ذل���و�  خ���دم���و�  �ل���ذي���ن 
ي�ستحقون �لرتقية يقينا فاأخل�س 
�ل��ت��ه��ن��ئ��ة ل��ك��ل و�ح�����د م��ن��ه��م ولنا 

جميعا بهم ».
عبد�هلل  ناعمة  �أ�سادت  من جانبها 
�لوطني  �ملجل�س  ع�سو  �ل�سرهان 
�ل�سامية  ب���امل���ك���رم���ة  �لحت���������ادي 
�سباط  برتقية  �لر�سيدة  للقيادة 

من �سرطة �أبوظبي .
وتكرمي  حت��ف��ي��ز  �إن����ه����ا   « وق����ال����ت 
جلهود منت�سبي �ل�سرطة وهو يدل 
ي�سريون  �ل�سباط  ه��وؤلء  �أن  على 
�ملوؤ�س�س  �لقائد  خطى  على  بثبات 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان  �ملغفور له 
ث����ر�ه« وقد  »ط��ي��ب �هلل  ن��ه��ي��ان  �آل 

�سادف هذ� �لتكرمي �أهله.
و�أكد �لدكتور حبيب غلوم �لعطار 

�لتي  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل�����س��خ�����س��ي��ة  يف 
وتتقبل  �ل��ه��ادئ��ة  �حل���ل���ول  ت��ت��ب��ن��ى 

�لآخر و��ستيعابه.
ب���الأم���ن جاء  �له��ت��م��ام  �أن  و�أك�����د 
ل��ل�����س��ع��ي نحو  م���و�زي���ا يف ج��دي��ت��ه 
و�لتعددية  �حل��ري��ة  مناخات  ن�سر 
�ملجتمع  و�ل��ت�����س��ام��ح يف  و�لن��ف��ت��اح 
�لقيادة  ودع���م  ب��رع��اي��ة  م�سيد�   ..
�سالمة  �أع���ط���ت  �ل���ت���ي  �ل���ر����س���ي���دة 

�لوطن �لأولوية كلها.
مبنت�سبي  �ع������ت������ز�زه  ع����ن  وع������رب 

�ل�سرطة .
بهوؤلء  ف����خ����ورون  ن��ح��ن   « وق�����ال 

وبدورهم يف بناء بلدهم .
�ل��ت��الح��م بني  ع��م��ق  �إىل  م�����س��ري� 
�ملطلقة  و�لثقة  و�ل�سعب  �ل��ق��ي��ادة 
�لتي �أر�ساها �ملوؤ�س�سون �لأو�ئل ويف 
مقدمهم �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن 
�سلطان �آل نهيان » طيب �هلل ثر�ه 
» و���س��ار ع��ل��ى ه���ذ� �ل��ن��ه��ج �ساحب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�هلل«  »حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
»رعاه �هلل« و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 

وتنمية  �لثقافة  وز�رة  يف  م�ست�سار 
�ملعرفة �أن مكرمة �لقيادة �لر�سيدة 
ج����اءت ق��ب��ل �أي�����ام ق��ل��ي��ل��ة م���ن عيد 
�لفطر �ل�سعيد وهي عيدية �خلري 

يف عام �خلري .
يف  م�ستمرة  �حل��ك��وم��ة  �إن   « وق���ال 
ت��ك��رمي �لأف�����س��ل و�ل���وق���وف على 
لتحفيزهم  ومثابرتهم  جهودهم 
�مل�سمولني  �ل��رتق��ي��ة حت��ف��ز  وه���ذه 
ب��ه��ا ع��ل��ى ب���ذل �مل���زي���د م���ن �جلهد 

و�لعطاء« .
ف�سيلة  �لإمار�تية  �لكاتبة  وقالت 
حافز�  ت�سكل  �لرتقيات  �إن  �ملعيني 
ت��ق��ع ع��ل��ى عاتقها  مل��وؤ���س�����س��ة  ق��وي��ا 
م�سوؤولية �أمن و�أمان �لوطن وتعزز 
�أد�ء منت�سبيها يف مو��سلة �لعطاء 
و�لإجناز يف �لعمل �ل�سرطي حفاظا 
و�ل�ستقر�ر  �لأم��ن  مكت�سبات  على 
.. م�سيدة بجهود عنا�سر �ل�سرطة 
�ملجتمع  بتقدير  ي��ح��ظ��ون  �ل��ذي��ن 
�لوطن  لينعم  ي��ق��دم��ون��ه  م��ا  ع��ل��ى 
ب���الأم���ن و�ل���س��ت��ق��ر�ر وينام  دوم���ا 
نف�سه  على  مطمئنا  �ل��ع��ني  ق��ري��ر 

وماله.
�لأمن  ح��ال��ة  �إن  �ملعيني  و�أ���س��اف��ت 
لول  لتحقق  تكن  مل  و�ل���س��ت��ق��ر�ر 
ع���ي���ون ����س���اه���رة ل ت���ن���ام وه�����و ما 

وت��ق��دي��ره ل��ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة على 
�ملكرمة �ل�سامية برتفيع جمموعة 
�سرطة  م���ن���ت�������س���ب���ي  م�����ن  ك����ب����رية 
�ملهم  ب��ال��دور  م�سيد�   .. �أب��وظ��ب��ي 
�ل�����س��رط��ة وحر�سها  ت��وؤدي��ه  �ل���ذي 
�ملجتمع  و�����س���ت���ق���ر�ر  �أم������ن  ع���ل���ى 
ب�سورة متميزة. وقال �سعيد ح�سن 
�لقيادة  م��ن  �ل�سامية  �مل��ك��رم��ة  �إن 
ت�سجيعية  ح��و�ف��ز  توفر  �حلكيمة 
يف  ع��ل��ي��ه��م  وت�����س��ي��ف  للمنت�سبني 
نف�س �لوقت  م�سوؤولية ت�ساف �إىل 
حجم م�سوؤولياتهم وتوؤكد قدرتهم 
و�أهليتهم على �لعطاء مبا يتنا�سب 
�مل��ه��ام �جل��دي��دة وترفع  م��ع حجم 
لتحقيق  �ك�����ر  �مل���ع���ن���وي���ة  �ل�������روح 
و�ل�سرطي  �لأم���ن���ي  �ل��ع��م��ل  ج���ودة 
�ملقايي�س  �أرق����ى  م��ع  يتنا�سب  مب��ا 
�ملعتمدة  �ل���ع���امل���ي���ة  و�مل���و�����س���ف���ات 
ك��م��ا ت��ع��ك�����س �ل��ث��ق��ة �ل��غ��ال��ي��ة �لتي 
منحتها �لقيادة �لر�سيدة للعنا�سر 

و�لأجهزة �ل�سرطي.
و�أكد �أحمد ر��سد �ليماحي �هتمام 

�مل�سمولني  �ل�������س���رط���ة  م��ن��ت�����س��ب��ي 
�أد�ئهم  طريقة  على  وتنعك�س  بها 
ل��و�ج��ب��ه��م �مل��ه��ن��ي م��ن خ���الل بذل 
تنفيذ  يف  �جل�����ه�����ود  م�����ن  م����زي����د 
ت��وج��ي��ه��ات �ل���ق���ي���ادة �ل��ر���س��ي��دة يف 

تطوير م�سرية �لأمن.
وقال �إن هذه �ملكرمة �ل�سامية من 
�هتمامها  توؤكد  �لر�سيدة  �لقيادة 
بهذه �لفئة من �ملجتمع �حلري�سة 
�لعمل  يف  �ل����ري����ادة  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
من  و�ل��دع��م  �لهتمام  ه��ذ�  ومكن 

�لو�سول �إىل �لتميز .
�لكندي  ه�����الل  �ل��������ر�أي  وو�ف����ق����ه 
�لر�سيدة  قيادتنا  �إن   « ق��ال  �ل���ذي 
�أم����ن  ع���ل���ى  �إىل �حل����ف����اظ  ت�����س��ع��ى 
دولتنا و�إ�سعاد مو�طنيها .. م�سيد� 
ب��امل��ك��رم��ة �ل�����س��ام��ي��ة �ل���ت���ي حتفز 
�مل�����س��م��ول��ني ب��ه��ا ع��ل��ى ب����ذل مزيد 
من �جلهد و�لعمل مبا يخدم هذ� 
و�سعبه  �لر�سيدة  وقيادته  �لوطن 
و�حلفاظ على مكت�سبات �لأمن » .

و�أع������رب ع��ل��ي خ��ل��ف��ان ع���ن �سكره 

بالقياد�ت  �ل���ر����س���ي���دة  �ل����ق����ي����ادة 
�لقطاع  يف  و�ل��ع��ام��ل��ني  �ل�سرطية 
م��ن حجم  ي�ساعف  م��ا  �ل�����س��رط��ي 
�مل�������س���وؤول���ي���ات ل��ي��ك��ون��و� ع��ل��ى قدر 
�لقيادة  ظ���ن  وح�����س��ن  �مل�����س��وؤول��ي��ة 

بهم .
حافز  �ل��رتق��ي��ات  �أن  �إىل  م�����س��ري� 
�لعمل  ج��ه��ود  وت��ع��زز  للمنت�سبني 
لتبقى  �مل��ت��ك��ام��ل  �ل���ف���ري���ق  ب�����روح 
�أف�سل  م��ن  �ل�سرطية  موؤ�س�ساتنا 

�ملوؤ�س�سات يف �لعامل.
�ل��ق��ي��ادة �حلكيمة  �إىل دع��م  ول��ف��ت 
وت�سجيعها  �ملجتمع  فئات  جلميع 
يلزمهم  م���ا  ك���اف���ة  وت���وف���ري  ل��ه��م 
�ملتميز  �ملوؤ�س�سي  بالعمل  لالرتقاء 
..م�سري�  �أف�����س��ل  م�����س��ت��وي��ات  �إىل 
�أن مكرمات �لقيادة ل تتوقف  �إىل 
ب���ل متتد  ت��رق��ي��ة  �أو  ت��رف��ي��ع  ع��ن��د 
متطلبات  م��ن��اح��ي  ك��اف��ة  لت�سمل 
�لأ�سخا�س على نحو ميكنهم على 
بال�سكل  �حل��ي��وي��ة  وظ��ائ��ف��ه��م  �د�ء 

�ملاأمول.

�لإمار�ت جتدد دعمها لهيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة من �أجل تعزيز �مل�ساو�ة بني �جلن�سني ومتكني �ملر�أة
•• نيويورك-وام:

�كدت دولة �لمار�ت دعمها جمدد� 
لهيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة لقيادة 
�جلهود �لعاملية �لر�مية �إىل تعزيز 
�مل�������س���او�ة ب���ني �جل��ن�����س��ني ومتكني 
�ملر�أة م�سددة على �لتز�مها بتعزيز 
و�لتعاون  و�ل�����س��ف��اف��ي��ة  �ل��ت��ن�����س��ي��ق 
�إط�����ار م����ب����ادر�ت وب���ر�م���ج هذه  يف 

�لهيئة.
�ل��ك��ل��م��ة �لتي  ج�����اء ذل�����ك خ�����الل 
ن�سيبة  زك����ي  ���س��ع��ادة لن����ا  �ل��ق��ت��ه��ا 
�لإمار�ت  لدولة  �لد�ئمة  �ملندوبة 
لدى �لأمم �ملتحدة لدى �فتتاحها 
للمجل�س  �ل�������س���ن���وي���ة  �ل������������دورة 
�ملتحدة  �لأمم  لهيئة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�حلالية  �لرئي�سة  ب�سفتها  للمر�أة 

مب����ا يف ذل�����ك ج��ع��ل��ه��ا ع���ل���ى ر�أ������س 
منظومة  يف  �لتمويلية  �أولوياتها 
�لأمم �ملتحدة، مما يوؤكد �لتز�مها 
�أنحاء  ج��م��ي��ع  يف  �مل�������ر�أة  ب��ت��م��ك��ني 

�لعامل.
وق����د ���س��م��ل��ت م��ن��اق�����س��ات �ل�����دورة 
�لتنفيذي  ل��ل��م��ج��ل�����س  �ل�����س��ن��وي��ة 
م�������س���روع �خلطة  ب���ح���ث  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
-2018 للفرتة  �ل�سرت�تيجية 
�عتمادها  �سيتم  و�ل��ت��ي   ،2021
�لثانية  �ل���ع���ادي���ة  �ل�������دورة  خ����الل 
 .2017 ���س��ب��ت��م��رب  يف  ل��ل��م��ج��ل�����س 
وتناولت �ملناق�سات �أي�سا ��ستعر��س 
ت�سطلع  �لتي  �لت�سغيلية  �جلهود 
للمر�أة يف  �ملتحدة  �لأمم  بها هيئة 
�ل�سومال، و�لتي تخ�سع لعمليات 
عن  ف�سال  و�ل��دول��ة  �ل�سالم  ب��ن��اء 

للن�ساء  �خل����دم����ات  ت���ق���دمي  �إىل 
و�لفتيات يف كل مكان.

كما �سلطت �سعادة لنا زكي ن�سيبة 
حتظى  �لتي  �لأهمية  على  �ل�سوء 
لبنى  �ل�سيخة  معايل  ع�سوية  بها 
دولة  وزي���رة  �لقا�سمي  خ��ال��د  بنت 
�ملتحدة  �لأمم  فريق  يف  للت�سامح 
�مل��ع��ن��ي بتمكني  �مل�����س��ت��وى  �ل��رف��ي��ع 
بالتقرير  م�سيدة  �قت�ساديا،  �مل��ر�أة 
�أ�سدره  �ل���ذي  ن��وع��ه  �ل��ف��ري��د م��ن 
و�سمل  �ملا�سي،  م��ار���س  يف  �لفريق 
ملمو�سة  ت���و����س���ي���ات  ع������دة  ع���ل���ى 
تقدم  باإحر�ز  �لتعجيل  �إىل  تهدف 
و�ملت�ساوية  �ل��ت��ام��ة  �مل�ساركة  نحو 
للمر�أة، و�أكدت على �أن دعم جهود 
�ق��ت�����س��ادي��ا مبثابة  �مل������ر�أة  مت��ك��ني 
ب����اجت����اه حتقيق  ه���ام���ة  �خل����ط����وة 

�لرئي�سي  �ملقر  وذل��ك يف  للمجل�س 
بنيويورك  �ملتحدة  �لأمم  ملنظمة 

يومي 27 و28 يونيو �جلاري.
�ل�سر�كة  �أن  على  �سعادتها  و�أك��دت 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت  ب���ني 
للمر�أة  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  وه���ي���ئ���ة 
�ت�سال  مكتب  تد�سني  يف  �أ�سهمت 
�أبوظبي  �مل��ت��ح��دة يف  ل���الأمم  ت��اب��ع 
�ل�سيخة  ����س���م���و  رع������اي������ة  حت������ت 
رئي�سة  م�����ب�����ارك  ب����ن����ت  ف����اط����م����ة 
�لرئي�سة  �ل��ع��ام  �لن�سائي  �لحت���اد 
�لأ�سرية  �لتنمية  ملوؤ�س�سة  �لأع��ل��ى 
لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�سة 
و�لطفولة مو�سحة باأن هذ� �ملكتب 
�سيكون �لأول من نوعه يف �ملنطقة، 
و�سيعزز من عمل �لهيئة ول �سيما 
�لر�مية  �جلهود  ت�سريع  جمال  يف 

موؤكدة  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف 
�إمي��ان دول��ة �لإم���ار�ت بقدرة هيئة 
تعزيز  على  للمر�أة  �ملتحدة  �لأمم 
�جلن�سني  ب��ني  �ملُ�����س��او�ة  َوُمو��سلة 

ومتكني �ملر�أة يف �لعامل.
ومن جانبها �أعربت وكيلة �لأمني 
�ل���ع���ام ل�����الأمم �مل���ت���ح���دة و�مل���دي���رة 
�ملتحدة  �لأمم  لهيئة  �لتنفيذية 
للمر�أة فومزيلي مالمبو- نغكوكا، 
ن�سيبة  لن��ا  لل�سفرية  �سكرها  ع��ن 
على �هتمامها �ل�سديد وم�ساركتها 
�لتنفيذي  ل��ل��م��ج��ل�����س  ك��رئ��ي�����س��ة 
�لأمم  ل��ه��ي��ئ��ة  �مل���ك���ر����س  ودع���م���ه���ا 
�ملتحدة للمر�أة وتعزيز �مل�ساو�ة بني 

�جلن�سني. 
كما �أثنت على �لدعم �لذي تو��سل 
للهيئة،  �لإم������ار�ت  دول���ة  ت��ق��دمي��ه 

�عتمد  �ل�����دورة  �أع���م���ال  خ��ت��ام  ويف 
�مل�����س��ارك��ون ث��الث��ة ق����ر�ر�ت تتعلق 
�ل�سرت�تيجية  �خل���ط���ة  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
للمر�أة  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  ل��ه��ي��ئ��ة 

�ملعنية  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن�������س���ط���ة  ت��ق��ي��ي��م 
�أجل  ب�سر�كتها �ل�سرت�تيجية من 
�جلن�سني  ب���ني  �مل�������س���او�ة  حت��ق��ي��ق 

ومتكني �ملر�أة.

 ،2017-2014 ل�����ل�����ف�����رتة 
ومبهمة �لتقييم و�أن�سطة �ملر�جعة 
و�لتحقيقات  للح�سابات  �لد�خلية 

�خلا�سة بالهيئة لعام 2016.

�سفري �لدولة لدى �أ�ستانا ي�سارك يف موؤمتر م�ستقبل �لدبلوما�سية �لكاز�خ�ستانية
•• اأ�صتانا-وام:

����س���ارك ���س��ع��ادة �ل���دك���ت���ور حممد 
�أح����م����د �جل����اب����ر ���س��ف��ري �ل���دول���ة 
�أ�ستانا يف موؤمتر » م�ستقبل  لدى 
�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة �ل��ك��از�خ�����س��ت��ان��ي��ة » 
 25 م���رور  �أق��ي��م مبنا�سبة  �ل���ذي 
�لدبلوما�سية  تاأ�سي�س  على  عاما 

يف كاز�خ�ستان.
�ل�����س��ف��ري يف كلمة  ���س��ع��ادة  و�أ����س���اد 
�ملوؤمتر  يف  �مل�ساركني  �أم��ام  �ألقاها 
ب��������الإجن��������از�ت �ل����ت����ي �أح����رزت����ه����ا 
�لكاز�خ�ستانية  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
و�لدولية  �لإقليمية  �ل�ساحة  على 
خمتلف  يف  �مل��ه��م��ة  وم���ب���ادر�ت���ه���ا 

�ملجالت .
حت�سل  مل  كاز�خ�ستان  �أن  موؤكد� 
ع���ل���ى ت���ق���دي���ر �مل���ج���ت���م���ع �ل�����دويل 
�سيا�ستها  بف�سل  نالته  بل  �سدفة 
�خلارجية �ملتو�زنة و�جلهود �لتي 
�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة يف جمال  ب��ذل��ت��ه��ا 
وكذلك  �خل����ارج����ي����ة  �ل�����س��ي��ا���س��ة 
�أعلنها  �ل��ت��ي  �ل�سلمية  �مل���ب���ادر�ت 

�ل���ذري���ة ع����الوة ع��ل��ى دع���م �لأمن 
�ل���دويل و�إن�����س��اء ظ���روف مالئمة 
يعقد  حيث  �لقت�سادي  لالزدهار 
عدد  منتظم  ب�سكل  �ل��ب��ل��دي��ن  يف 
كبري من �للقاء�ت على �مل�ستويات 

كافة .

�سلطان  ن�����ور  �ل���رئ���ي�������س  ف���خ���ام���ة 
جمهورية  رئ���ي�������س  ن���ز�رب���اي���ي���ف 

كاز�خ�ستان.
وث���م���ن ����س���ع���ادة �ل���دك���ت���ور حممد 
�أحمد �جلابر جهود �لدبلوما�سية 
خمتلف  يف  �ل���ك���از�خ�������س���ت���ان���ي���ة 

�لعامل كافة.
���س��ع��ادة �ل�����س��ف��ري �جلابر  وحت���دث 
تربط  �لتي  �ملتينة  �لعالقات  عن 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
و�لتي  ك��از�خ�����س��ت��ان  وج��م��ه��وري��ة 
تكللت  ك���ب���رية  ت����ط����ور�ت  ت�����س��ه��د 

لتعزيز  خ��ا���س��ة  �أه���م���ي���ة  وت�����ويل 
�ستى  يف  م��ع��ه��ا  �ل���ث���ق���ة  ع����الق����ات 

�ملجالت. 
�لتعاون  �إىل  ����س���ع���ادت���ه  و�أ������س�����ار 
و�ل��ت��ن�����س��ي��ق ب���ني دول����ة �لإم������ار�ت 
�إطار  يف  كاز�خ�ستان  وج��م��ه��وري��ة 

�لقت�ساد  �سمنها  م��ن  �مل��ج��الت 
و�ل�ستثمار�ت و�ل�سيا�سة و�لأديان 
و�لثقافة و�لأمن و�ل�سالم ودورها 
�لدولية  �ملنظمات  من  �لعديد  يف 
و�لإق��ل��ي��م��ي��ة ح��ي��ث حت��ر���س على 
�ل�سد�قة مع دول  تعزيز عالقات 

ب���اإع���ف���اء م��و�ط��ن��ي �ل��ب��ل��دي��ن من 
�مل�سبقة  �لتاأ�سرية  على  �حل�سول 
م�سري�   .. منهما  �أي  زي����ارة  ع��ن 
�إىل  �لإم����ار�ت تنظر  دول��ة  �أن  �إىل 
ك�سريك  ك��از�خ�����س��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
�ملنطقة  يف  م���ه���م  �����س���رت�ت���ي���ج���ي 

و�لدولية  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ات 
ومنظمة  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  م���ث���ل 
�ل����ت����ع����اون �لإ�����س����الم����ي وم���وؤمت���ر 
�ل��ت��ف��اع��ل وت��د�ب��ري ب��ن��اء �ل��ث��ق��ة يف 
�لإ�سالمية لالأمن  و�ملنظمة  �آ�سيا 
�لغذ�ئي و�لوكالة �لدولية للطاقة 

حبيب �ل�صايغحممد �لظاعن �حمد �ليماحيحبيب غلومف�صيلة �ملعيني
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اأخبـار الإمـارات

»طرق دبي« تنظم ور�سا تدريبية ب�ساأن فن �لتعامل مع �أ�سحاب �لهمم
•• دبي-الفجر:

نظمت هيئة �لطرق و�ملو��سالت ور�ساً تدريبية 
جلميع موظفي مر�كز �إ�سعاد �ملتعاملني �لتابعة 
للهيئة وكذلك �سركائها من مزودي �خلدمات، 
ب��ه��دف ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى ف��ن و�ت��ي��ك��ي��ت �لتعامل 
�ل�ستجابة  �إط��ار  وذل��ك يف  �لهمم،  �أ�سحاب  مع 
ومو�كبة مبادرة حكومة دبي �لر�مية �إىل جعل 
دبي مدينة �سديقة لأ�سحاب �لهمم بحلول عام 

.  2020
  قال �ل�سيد �أحمد حمبوب، مدير �إد�رة تنفيذي 

�لدعم  ب���ق���ط���اع خ����دم����ات  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  خ���دم���ة 
نظمت  �لإد�رة  �إن  �لهيئة:  يف  �ملوؤ�س�سي  �لإد�ري 
موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  �لتدريبية  �ل��ور���س  ه��ذه 
موظفي  تدريب  مت  حيث  بالهيئة،  �لرتخي�س 
مزودي  من  و�ل�سركاء  �ملتعاملني  �إ�سعاد  مر�كز 
�لد�خلية  �لأق�����س��ام  بع�س  وك��ذل��ك  �خل��دم��ات، 
�لتي يعمل بها موظفون يف �لهيئة، على كيفية 
�إ�سعادهم،  وكيفية  �لهمم  �أ�سحاب  مع  �لتعامل 
�إجناز  �أي �سعوبات قد تو�جههم خالل  و�إز�ل��ة 
تاأتي  �لتدريبية  �لور�س  �أن  معامالتهم، موؤكد� 
�لد�ئمة  �مل��و�ك��ب��ة  على  �لهيئة  حر�س  �إط���ار  يف 

ملبادرة حكومة دبي �لر�سيدة بجعل دبي مدينة 
�سديقة لأ�سحاب �لهمم بحلول عام 2020 . 
علينا  حقوق  لهم  �لهمم  �أ�سحاب  �إن  و�أ���س��اف: 
�أن��ه��م ف��ئ��ة ل��ه��ا مكانتها يف  م��ر�ع��ات��ه��ا، خ��ا���س��ة 
قلوبنا بل ويف ��سرت�تيجية دبي و�لدولة ب�سكل 
ع���ام، وه��ي��ئ��ة �ل��ط��رق و�مل��و����س��الت تعمل على 
دجمهم من خالل ت�سميم خدماتها ومر�فقها 
تعمل  كما  منها،   �ل�ستفادة  عليهم  ي�سهل  مبا 
�لهيئة على ت�سهيل �إجناز معامالتهم وتقدمي 
�خلدمات لهم ب�سورة �سل�سة و�سهلة، و�لتعامل 
و�أرقاها،  �لإن�سانية  �ملعايري  �أف�سل  وفق  معهم 

�لو�جهة  تدريب موظفي  ك��ان لب��د من  لذلك 
مزودي  من  �سركائها  �أو  �لهيئة  لعنا�سر  �سو�ء 
للغاية  جت�سيد�  �مل��ه��ام،  تلك  لتنفيذ  �خل��دم��ات 
و�إن  �ل��ن��ا���س«،  »�إ���س��ع��اد  �لثالثة  �ل�سرت�تيجية 

بكيفية  �لتوعية  يف  كبري�  جهود�  تبذل  �لهيئة 
�ملبادر�ت  وت�سع  �لهمم،  �أ�سحاب  مع  �لتعامل 
�لهدف  ه���ذ�  لتحقيق  �لأخ�����رى  ت��ل��و  �ل���و�ح���دة 

�ل�سامي وهو ر�حتهم و�إ�سعادهم.   

 

�مل�صت�صفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

م�ست�سفى �ملفرق                     5823100
 م�ست�سفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�سيخ خليفة �لطبية      6103535 

�لعني
م�ست�سفى تو�م                         7677444
م�ست�سفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى ر��سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى �لرب�حة                   2710000
م�ست�سفى �ملكتوم                     2221211         
م�ست�سفى �لمل                      3444010
م�ست�سفى �لو�سل                    2193000

�ل�صارقة 
م�ست�سفى �لقا�سمى                 5386444
م�ست�سفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
�م �لقيوين

م�ست�سفى �م �لقيوين                7656888
ر��ض �خليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

�لفجرية
م�ست�سفى �لفجرية                  2242999

 �مل�صت�صفيات �خلا�صة
�أبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�ست�سفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى �لنور                       6139111
�مل�ست�سفى �لمار�تى �لفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
�مل�ست�سفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�ست�سفى �لدولية  �خلا�سة 2212484

�ل�صارقة 
م�ست�سفى �لزهر�ء �خلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
�مل�ست�سفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�ست�سفى �مللكى                       5452222

�لعني
م�ست�سفى �لو�حة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
  �بوظبى

�سيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�سيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�سيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية د�ر �ل�سفاء                 6411299
�سيدلية �بن �سينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية �ملدينة                       7468424
�سيدلية �لمار�ت                    7474900
�سيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�سيدلية �ملدينة                       2240566 
�سيدلية �جلامعة                    3967335 
�سيدلية �لأحتاد                      3935619

�سيدلية �بن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جر�ند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

�لعني
�سيدلية �لعني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية �ل�سالم �جلديدة       7543887

�ل�صارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية �لر�زى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية �بن  �سينا �لكورني�س  5726885 
�سيدلية �ل�سارقة                    5623850 

�م �لقوين
�سيدلية �حلرم                       7660292

�ل�صرطة / �ملطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

�لأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

»�لهوية« توقف قبول ر�سومها نقد� وتتحول �إىل �لدرهم �لإلكرتوين وبطاقات �لئتمان

من   80% ن�����س��ب��ت��ه  م����ا  حت���وي���ل 
وذكية  �إل��ك��رتون��ي��ة  �إىل  �خل��دم��ات 

بحلول �لعام 2018.
نحو  �ل���ه���ي���ئ���ة  حت������ول  �إن  وق�������ال 
حت�����س��ي��ل ر����س���وم �خل����دم����ات �لتي 
�إلكرتونية  ب���ط���ري���ق���ة  ت���ق���دم���ه���ا 
يدعم  ن��ق��د�  قبولها  ع��ن  وتوقفها 
معايري  �أرق���ى  تطبيق  �إىل  �سعيها 
�لدقة و�لكفاءة يف عملياتها، ويعزز 
تقدمي  قنو�ت  تنويع  على  قدرتها 
ملتعامليها  تتيحها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ة 
بالعتماد  و�ملوؤ�س�سات  �لأف��ر�د  من 
�لتكنولوجيا  و�سائل  �أح���دث  على 
�لتي  �ل���ق���ن���و�ت  وع�����رب  �ل���رق���م���ي���ة 

يف�سلون ��ستخد�مها.

2021 تركز على �إ�سعاد �ملتعاملني 
وتقدمي �خلدمات لهم ب�سكل يلبي 
توقعاتهم  وي���ت���ج���اوز  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م 
�لنجوم  ن���ظ���ام  م��ع��اي��ري  وي��ح��ق��ق 
�لعاملي يف ت�سنيف �خلدمات �لذي 

تتبناه �حلكومة.
�لإم���ار�ت  هيئة  �ن  بالذكر  ج��دي��ر 
للهوية �ن�سمت يف �سهر يناير من 
�إىل منظومة �جليل  �لعام �حلايل 
�لإلكرتوين  �ل��دره��م  م��ن  �ل��ث��اين 

�سبكات  م��ع  بتكاملها  تتميز  �ل��ت��ي 
�ل���ع���امل���ي���ة ومع  وو�����س����ائ����ل �ل����دف����ع 
�حلكومة  خ�����دم�����ات  ت���ط���ب���ي���ق���ات 
للت�سكيل  وقابليتها  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
لتطبيقات  �لالحمدود  و�لتطوير 

خدمات �ل�سد�د.
وتوفر �ملنظومة خدمة دفع �لر�سوم 
لأكر من 5000 خدمة حكومية 
�لحتادية  و�لهيئات  �ل����وز�ر�ت  يف 
�لقطاع  وم���وؤ����س�������س���ات  و�مل���ح���ل���ي���ة 

�خل��ا���س، وذل���ك م��ن ع��رب خمتلف 
تطبيقات  ت�����س��م��ل  �ل��ت��ي  �ل��ق��ن��و�ت 
للهاتف  �لإل������ك������رتوين  �ل�����دره�����م 
�لرقمية،  و�مل���ح���ف���ظ���ة  �مل���ح���م���ول 
وق�������س���ائ���م �ل����دره����م �لإل����ك����رتوين 
�لورقية، و�أك�ساك �خلدمة �لذ�تية 
تو�فر  ج���ان���ب  �إىل  �لإل���ك���رتون���ي���ة 
بطاقات �حلا�سلة للدفع بالدرهم 
�لعديد من منافذ  �لإلكرتوين يف 

�لبيع و�لتوزيع.

•• ابوظبي-وام:

للهوية عن  �لإم��ار�ت  �أعلنت هيئة 
�لنقدية  �ل��ت��ع��ام��الت  ق��ب��ول  وق���ف 
�ملتعاملني  �سعادة  م��ر�ك��ز  ك��اف��ة  يف 
�لدولة  م�ستوى  على  لها  �لتابعة 
و�عتماد  �ملقبل  �لح��د  من  �عتبار� 
م��ن��ظ��وم��ة �ل����دره����م �لإل����ك����رتوين 
�لئتمانية يف حت�سيل  و�لبطاقات 
�ل���ر����س���وم �ل���ت���ي ت��ت��ق��ا���س��اه��ا على 
تقدمها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات  خمتلف 

ملتعامليها.
قبول  يتم  ل��ن  �إن���ه  �لهيئة  وق��ال��ت 
على  �مل�ستحقة  �ل��ر���س��وم  ت�����س��دي��د 
�عتبار�  ن��ق��دي  ب�����س��ك��ل  خ��دم��ات��ه��ا 
م�����ن �ل����ت����اري����خ �مل������ذك������ور، د�ع���ي���ة 
على  �حل����ر�����س  �إىل  م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا 
ب���ط���اق���ة �ل�����دره�����م �لإل�����ك�����رتوين 
�أو  �مل��ط��ل��وب،  ب��ال��ر���س��ي��د  و�سحنها 
ح��م��ل �ل��ب��ط��اق��ة �لئ��ت��م��ان��ي��ة قبل 
مر�جعة مر�كزها، وذلك ليتمكنو� 
ب�سهولة  م��ع��ام��الت��ه��م  �إجن����از  م��ن 
�خلدمات  على  و�حل�سول  وي�سر، 
�لتي يحتاجون �إليها يف �أ�سرع وقت 

ممكن.
�لتعامل  وق���ف  �إن  �لهيئة  وق��ال��ت 
�لدفع  �إىل  و�ل���ت���ح���ول  �ل���ن���ق���دي 

�لتحول  �إط��ار  يف  ياأتي  بالبطاقات 
�خلدمات  م�ستوى  ع��ل��ى  �ل�����س��ام��ل 
و�لقفز�ت  �ل���دول���ة  يف  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ل��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا حكومة  �ل��ن��وع��ي��ة 
تطوير  جم��������ال  يف  �لإم����������������ار�ت 
خ��دم��ات��ه��ا وت��وف��ري خ���ي���ار�ت �أكر 
�سهولة ومرونة للمتعاملني ف�سال 
ق��ن��و�ت �حل�����س��ول على  ع��ن تنويع 
�خلدمة يف �إطار روؤيتها �لتي تركز 
على متكني �ملتعامل من �حل�سول 
على �خلدمة �لتي يحتاجها يف �أي 

زمان ومن �أي مكان.
و�أكد �سعادة �لدكتور �سعيد عبد�هلل 
بن مطلق �لغفلي مدير عام هيئة 
�لهدف  �أن  ل���ل���ه���وي���ة  �لإم������������ار�ت 
�لأ���س��ا���س��ي م���ن ه���ذ� �لإج������ر�ء هو 
�ملتعاملني وتب�سيط  �لت�سهيل على 
ل���ه���م، ومبا  �مل���ق���دم���ة  �خل�����دم�����ات 
باأقل  ميكنهم من �حل�سول عليها 
�أق�سر  عدد من �خلطو�ت وخ��الل 
م�ستويات  وب���اأع���ل���ى  مم��ك��ن  وق����ت 
�إ�سعادهم  يف  ي�ساهم  مب��ا  �جل���ودة، 
وحت��ق��ي��ق ر���س��اه��م وي��ع��زز م�سرية 
بخدماتها  �لرت���ق���اء  ن��ح��و  �لهيئة 
�إىل م�ستوى 7 جنوم وحتقيق روؤية 
و�مل�ستهدفات  �ل��ر���س��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
�حلكومية �ملنبثقة عنها با�ستكمال 

و�أ�ساف �لدكتور �لغفلي �أن �لهيئة 
�ملالية  وز�رة  م��ع  بالتعاون  وف���رت 
�لالزمة  �ملتطورة  �لتحتية  �لبنية 
لتطبيق �لآلية �جلديدة يف حت�سيل 
ر�سوم خدماتها من خالل جتهيز 
ب�سبكة  �ملتعاملني  ���س��ع��ادة  م��ر�ك��ز 
�ل���دف���ع �لإل����ك����رتوين وف���ق �أح���دث 
و�لأج����ه����زة ومب����ا ي�سمن  �ل��ن��ظ��م 
�إىل طموح  ت��رق��ى  خ��دم��ة  ت��ق��دمي 
�ملعايري  �أف�����س��ل  وف���ق  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
�مل��ع��ت��م��دة يف ه���ذ� �ملجال.  �ل��ع��امل��ي��ة 
وقال �إن �لهيئة تعمل ب�سكل دوؤوب 
على تطوير �إجر�ء�تها و�سيا�ساتها 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة، مب���ا مي��ك��ن��ه��ا م���ن رفع 
�لعمليات  يف  �ل���ك���ف���اءة  م����ع����دلت 
ت����ق����دمي �خل����دم����ات  و�ل���ت���م���ي���ز يف 
�لعاملية  �ملمار�سات  �أف�سل  وتطبيق 
يف هذ� �ملجال، وخ�سو�سا يف جمال 
�لإلكرتونية  �خل���دم���ات  ت��ط��وي��ر 
و�ل��ذك��ي��ة و�ب��ت��ك��ار �جل��دي��د منها، 
�لذكي  �ل��ت��ح��ول  م�����س��اري��ع  ودع�����م 
�لهوية  �إد�رة  منظومة  وت�سخري 
�ل����رق����م����ي����ة ل���ت���م���ك���ني م�������س���اري���ع 
و�ل�ستفادة  �لإلكرتونية  �حلكومة 

منها �أي�سا.
�أن  �إىل  �ل��غ��ف��ل��ي  �ل���دك���ت���ور  ول���ف���ت 
-2017 �ل��ه��ي��ئ��ة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

و�صط �إ�صادة بالور�صة ودور �لوز�رة يف دعم �حلركة �مل�صرحية

»�لثقافة« تختتم بنجاح ور�سة �إعد�د �ملمثل �مل�سرحي يف �أبوظبي
•• اأبوظبي –الفجر:

وتنمية  �لثقافة  وز�رة  �ختتمت 
مركز  م���������س����رح  ع����ل����ى  �مل����ع����رف����ة 
�أم�س  م�ساء  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل����وز�رة 
�مل�سرحي  �مل��م��ث��ل  �إع������د�د  ور����س���ة 
و�ل���ت���ي ����س��ت��م��رت ع��ل��ى م����دى 4 
رم�سان  ���س��ه��ر  خ����الل  �أ����س���اب���ي���ع 
�لفنان  ف��ي��ه��ا  وح�������س���ر  �مل���ا����س���ي 

فيها  و���س��ارك  �ل��درم��ك��ي،  في�سل 
�لإم���ار�ت  م��ن  منت�سب   35 نحو 
�لعربية،  �ل�����دول  م���ن  و�ل���ع���دي���د 
�لعمرية  �ل��ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف  وم���ن 
�لعمل  وحم������رتيف  �ل�����ه�����و�ة  م����ن 
�مل�����س��رح��ي ع��ل��ى �ل�����س��و�ء، وجاءت 
�ل���ور����س���ة يف �ط�����ار دع����م �ل�����وز�رة 
�ل�سباب  و�مل��وه��وب��ني  للمبدعني 
و�لفنية  �لثقافية  �ملجالت  بكافة 

و�لأدبية.
يا�سر  ه���ن���اأ  �حل���ف���ل  ب����د�ي����ة  ويف 
�لفعاليات  �إد�رة  مدير  �لقرقاوي 
وتنمية  �لثقافة  ب��وز�رة  �لثقافية 
�ملعرفة �ل�سباب �لذين �ساركو� يف 
قياد�ت  تهنئة  لهم  ونقل  �لور�سة 
�ملعرفة،  وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة 
�أن تكون ور�سة  معرًبا عن متنيه 
�مل�سرحي قد عربت  �ملمثل  �إع��د�د 
تكون  و�أن  �ل�سباب  طموحات  عن 
لتوظيف  ل���ه���م  ج����ي����دة  ف���ر����س���ة 
مهار�ت  ج�����و�ر  �إىل  م���ه���ار�ت���ه���م 

�كت�سبوها من خالل �لور�سة.
�ل�����ذي ح�سر  �ل���ق���رق���اوي  وق�����ال 
ج��ان��ب��ا م��ن ف��ع��ال��ي��ات �ل�����دورة، �إن 
�لهتمام   ع��ل��ى  �ل�����وز�رة حت��ر���س 
�أجل  م��ن  �ل�سباب  بفئة  �مل�ستمر 
رف�����ع �مل�������س���ت���وى �ل���ث���ق���ايف لأب���ن���اء 
�مل����ج����الت  �ل�����دول�����ة يف خم���ت���ل���ف 

�مل�سرحي.
�ل����ور�����س����ة  ه�������ذه  �أن  و�أ��������س�������اف 
�ملتخ�س�سة هدفت يف �ملقام �لأول 
�ملوهوبني  رع���اي���ة  حت��ق��ي��ق  �إىل 
فئة  ك��ان��و�  �إن  ل�سيما  و�ملبدعني 
ج���دي���رة ب���ال���دع���م، م�������س���ري�ً �إىل 
�لور�سة  يف  �مل�����س��ارك��ني  ع����دد  �أن 
ب��احل�����س��ور ميثالن  و�ل��ت��ز�م��ه��م 
�إج���اب���ة ع��ل��ى �أ���س��ئ��ل��ة ت��وج��ه ملدى 
ويعطي  �ل��ور���س��ة،  م��ن  �ل�ستفادة 
�ل��و���س��ول لنخبة  ث��ق��ة يف  ب����دوره 

من �مل�سرحيني �ل�سباب.
ولفت �إىل �أن �لور�سة  هدفت �إىل 
�أغلبهم  و�ل��ذي  �ملتدربني  تعريف 
من �لهو�ة ولي�سو� من �ملحرتفني 
ب�������س���ك���ل ع���م���ل���ي ع���ل���ى �أدو�ت�����ه�����م 
يف  مهار�تهم  وتنمية  �لتعبريية، 
للتعبري  �لفنية  �لأدو�ت  توظيف 
على �مل�سرح، و�إمناء وعيهم بحدود 

و�لفنية  �لثقافية  و�له��ت��م��ام��ات 
و�ملعرفية، ومنها فن �مل�سرح وذلك 
�ل�سيخ  م���ع���ايل  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
وزير  نهيان  �آل  نهيان بن مبارك 
و�لذي  �ملعرفة،  وتنمية  �لثقافة 
ي��وؤك��د دوم���ا ع��ل��ى  �أه��م��ي��ة توفري 
�ملبدعني  لل�سباب  �ملنا�سب  �مل��ن��اخ 
من �ملو�طنني لي�ستكملو� �أدو�تهم 
�أحر�س  وم��ه��ار�ت��ه��م، و�ل��ت��ي ه��م 
لو�سعهم  �إ�سافة  حتقيقها،  على 
على �لطريق �ل�سحيح يف جمال 
�إبد�عي وفني مثل جمال �مل�سرح.  
و�أو�سح �لقرقاوي �أن ور�سة �إعد�د 
�مل��م��ث��ل �مل�����س��رح��ي �ل���ت���ي جنحت 
يف ت��ن��اول م��ف��اه��ي��م ع��ام��ة يف فن 
�مل�سرح، وطرحت �أفكار�ً ل تقت�سر 
�إىل  �لتمثيل فقط بل متتد  على 
و�لديكور  �لإ���س��اءة  يف  �سروحات 
ومل���ح���ات م���ن �لإخ������ر�ج و�لإل���ق���اء 

و�جل�سدية،  �ل�سوتية  تعبري�تهم 
�لكت�ساف  ع��ل��ى  وم�����س��اع��دت��ه��م 
و�لتجريب يف جمال فن �لتمثيل، 
لديهم،  و�خليال  �لإب��د�ع  وتنمية 
م�ساهمتهم  ل��ل��م��ت��درب��ني  ���س��اك��ر�ً 
�ل��ت��ي تنظمها  �ل����دورة  �إجن����اح  يف 
�ل������وز�رة يف ه���ذ� �لإط������ار، بهدف 
�إز�لة �حلو�جز �لنف�سية جتاه فن 
�مل�سرح. وعلى �سعيد مت�سل �أ�ساد 
وز�رة  ب��دور  بالور�سة  �مل�ساركون 
ومعايل  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة 
�ل�����س��ي��خ ن���ه���ي���ان ب����ن م����ب����ارك �آل 
للم�سرح  �لكبري  �لدعم  يف  نهيان 
ي�ساهم  مما  �مل�سرحية   و�حلركة 
�إح������د�ث حركة  ف���ع���ال يف  ب�����س��ك��ل 
فنياً  ك��ب��رية وح���ر�ك���اً  م�����س��رح��ي��ة 
�مل�سرح  ل��ف��ن  يعيد  �أن  ي�ستطيع 
وي�ساهم  وملعانه،  بريقه  �لعريق 
يف رف����د �حل���رك���ة �مل�����س��رح��ي��ة يف 

�لإم��������ار�ت ب����اأع����د�ٍد ج���دي���دة من 
ويعطي  �ل�������س���ب���اب  �مل�������س���رح���ي���ني 
كما  �مل��ج��ت��م��ع،  يف  دوره  ل��ل��ف��ن��ان 
ور�سة  مب�ستوى  �مل�ساركون  �أ���س��اد 
خا�سة  �مل�����س��رح��ي؛  �ملمثل  �إع����د�د 
و�أن��ه��ا رك���زت ع��ل��ى خ���ربة �لفنان 
في�سل �لدرمكي كجانب تطبيقي 
�ملمثل  جم����ال  يف  ل��ع��م��ل��ه  ع��م��ل��ي 
�مل�����س��رح��ي م��ت��م��ن��ني م���ن �ل�����وز�رة 
�لعمل  ور���س  من  �لعديد  تنظيم 
لها  مل��ا  �مل��ج��ال  ه��ذ�  �لتدريبية يف 
من �أثر �يجابي عليهم و�إعطائهم 

�لفر�سة لثقل مو�هبهم.
تكرمي  �لور�سة  ختام  و�سهد  ه��ذ� 
�لتذكارية  بال�سهاد�ت  �مل�ساركني 
و�ل���������س����ور �جل����م����اع����ي����ة، وذل�����ك 
بح�سور يا�سر �لقرقاوي، ومقدم 
وعدد  �مل�سارك  و�ل�سباب  �لور�سة 

من �لفنانني �لإمار�تيني.

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/05013/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : حميد عبيد يحيى �ملغربي ، و�ساجنيفان كوين ر�مان كوين ر�مان بول 

 مبا �أن �ملدعي : عقار�ت �لغرير - ذ م م   
 قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/05013/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

قيمة  م��ن  ي�ستجد  م��ا  ب���اد�ء  و�لتكافل  بالت�سامن  عليهم  �مل��دع��ي  �ل���ز�م   - مالية  مطالبة 
�يجارية من تاريخ 2017/7/1 حتى تاريخ �لخالء �لتام 

�خالء عقار - �نه تر�سد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2017/1/1 
وحتى 2017/7/1 ورغم �خطاره يف 2017/4/9 ميتنع عن �ل�سد�د 

مطالبة مالية - �نه تر�سد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2017/1/1 
وحتى 2017/7/1 ورغم �خطاره يف 2017/4/9 ميتنع عن �ل�سد�د 

 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 
وقررت �للجنة �لق�سائية �عالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/7/4 
�ل�ساعة 3.00م �مام �للجنة �لق�سائية )�للجنة �لثالثة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر 
مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ثالثة 
�يام من تاريخ �لن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من 

دفاع وم�ستند�ت 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / �ساره حممد  

مبارك عو�س �حمد ، �ليمن  

�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 

)6760697( من يجده 

عليه �لت�سال بتليفون رقم 

 055/5717188

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / عبد�لو�حد 
ب���ن �ل����ه����ادي �ل����رط����ازى ، 
تون�س   �جلن�سية - جو�ز 
�سفره رقم )375726( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������س���ال 

 056/6091010

فقدان جواز �سفرت
/��سماعيل  �مل���دع���و  ف��ق��د 
بنغالدي�س   ، �حل�سن  �ب��و 
�سفره  ج���و�ز   - �جلن�سية 
 )4041855( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������س���ال 

 050/4141327

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / رقيه �سعيد 
عبد�هلل �لهويدى ، �ليمن 
�سفره  ج���و�ز   - �جلن�سية 
 )6081903( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������س���ال 

 055/9904702

فقدان جواز �سفرت
�ح���م���د   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
 ، عبيده  �ب��و  حممد  علي 
جو�ز   - �جلن�سية  �لردن  
�سفره رقم )323385( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������س���ال 

 054/4413332
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اأخبـار الإمـارات
»�إح�ساء �ل�سارقة« ت�سارك �أطفال �لتمكني �لجتماعي »فرحة �لعيد«

•• ال�صارقة- الفجر:

�أفر�د  ب��ني  و�ل��رح��م��ة  �ملحبة  �أو����س��ر  لتعزيز  �ملتو��سل  �سعيها  �إط���ار  يف 
�ل�سارقة،  يف  �ملجتمعية«  و�لتنمية  �لإح�ساء  »د�ئ��رة  ��ست�سافت  �ملجتمع، 
»فرحة  مبادرة  �ل�سارقة،  يف  �ملجتمعي  �لتما�سك  بتعزيز  �ملعنية  �جلهة 
�لجتماعي  للتمكني  �ل�سارقة  موؤ�س�سة  �أطفال  م�ساركة  بهدف  �لعيد« 
و�ل�سرور  �لفرح  م�ساعر  و�إدخ��ال  �ملبارك،  �لفطر  بعيد  �لحتفال  بهجة 
�أقيم يف مقر جمل�س  �ل��ذي  �لعيد  ب�فرحة  يف قلوبهم. و�سمل �لحتفال 
�لفعاليات  من  ع��دد�ً  طفاًل،   31 مب�ساركة  بال�سارقة،  مويلح  �ساحية 
باحلناء  و�لر�سم  وم�سابقات،  ي��دوي��ة،  فنية  ور���س  يف  متثلت  �حلما�سية 
للبنات، و�لر�سم على �لوجه، وت�سكيل �لبالونات، وذلك بح�سور �ل�سيخ 
حم��م��د ب��ن ع��ب��د �هلل �آل ث���اين، رئ��ي�����س »�إح�����س��اء �ل�����س��ارق��ة«، وع���دد من 

للتمكني  �ل�سارقة  موؤ�س�سة  وم�سوؤولني من  بالد�ئرة،  و�لعاملني  �مل��در�ء 
�لجتماعي.

وتفاعل �لأطفال �مل�ساركون يف �ملبادرة، خ�سو�ساً مع �نطالق �مل�سابقات 
�لتي تنوعت بني �لأ�سئلة �لعامة و�لألغاز، وتوزيع �جلو�ئز وهد�يا �لعيد 
�سارك عدد من  فيما  و�ألعاب،  و�ك�س�سو�ر�ت  على مالب�س  ��ستملت  �لتي 

�أفر�د �جلمهور �لعام من �لأطفال يف فعاليات �حلفل.
و�أع�����رب �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ح��م��ي��د �ل��ق��ا���س��م��ي، م��دي��ر د�ئ����رة �لح�ساء 
�لذي  �حل���دث،  ه��ذ�  ��ست�سافة  �أه��م��ي��ة  م��دى  ع��ن  �ملجتمعية  و�لتنمية 
بتعزيز  �لتز�مها  �إط��ار  يف  �ملجتمعية  و�لتنمية  �لح�ساء  د�ئ��رة  نظمته 
�إىل �أن �لد�ئرة توؤكد على  �لتما�سك بني جميع �سر�ئح �ملجتمع، م�سري�ً 
دورها يف تعزيز �لندماج �لجتماعي. ون�سر �ل�سعادة بني جميع مكونات 
�ملجتمع �لإمار�تي. وقال �ل�سيخ حممد بن حميد �لقا�سمي، مدير د�ئرة 

�لجتماعية  �لأعمال  يف  �مل�ساهمة  »تعد  �ملجتمعية:  و�لتنمية  �لح�ساء 
�ل�سارقة، �لتي  �إح�ساء  �ملبادئ �لر��سخة يف منظومة عمل  �خلريية من 
و�خلريي  �لعمل  وموؤ�س�سات  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  �سد�رة  يف  د�ئما  تقف 
و�لإن�ساين، ويتقاطع هذ� �لهتمام مع �سميم عملنا يف د�ئرة �لإح�ساء 

�ملعنية مبجتمع �إمارة �ل�سارقة بفئاته وقطاعاته �ملختلفة.
نر�سم  �أن  �ملجتمعية  و�لتنمية  �لإح�����س��اء  د�ئ����رة  يف  ���س��ّرف��ن��ا  و�أ����س���اف: ُ
و�لكرم  لقيم �خلري  �إبر�زنا  �لأطفال، من خالل  على وجوه  �لبت�سامة 
�لعربية  �لإم����ار�ت  ب��دول��ة   2017 ع��ام �خل��ري  و�ل��ع��ط��اء، وخ�سو�ساً يف 
�لعيد«  »فرحة  مبادرة  �لأطفال �سمن  هوؤلء  ��ست�سافة  وتاأتي  �ملتحدة. 
و�سل�سلة من �لأن�سطة و�لفعاليات �ملجتمعية، �لتي نظمناها جلميع �أفر�د 
كاأمة  و�لوحدة  و�لتكامل  �لتاآلف  لبعث م�ساعر  ّممت  و�لتي �سُ �ملجتمع، 

و�حدة، �لتي تعترب من �أهم �لدعائم لبناء جمتمع �سحي وحيوي.

وجاءت �ملبادرة �لتي �أقيمت موؤخر� ً �سمن خطة �ساملة لإطالق �سل�سلة 
�ملبارك  رم�����س��ان  �سهر  خ���الل  �ل���د�ئ���رة  �ل��ت��ي خ�س�ستها  �مل���ب���ادر�ت  م��ن 
بهدف تعزيز �لرو�بط �ملجتمعية، ومنها مبادرة �إفطار مع �مل�سنني �لتي 
��ست�سافت جمموعة من كبار �ل�سن على ماأدبة طعام وفعاليات ترفيهية 
�أخرى، بالإ�سافة �إىل مبادرة »فلن�سعدهم« �لتي �أ�سهمت بتمكني موظفي 
�لعمرة، ف�ساًل عن مبادرة  �لد�ئرة من م�ساعدة بع�سهم لأد�ء منا�سك 
»نفّطرهم«، �لتي مكنت د�ئرة �لإح�ساء و�لتنمية �ملجتمعية بال�ستفادة 
من تطور �لتكنولوجيا لتوفري وجبات �لإفطار من خالل من�سة موقع 
�لتو��سل �لجتماعي �إن�ستغر�م، وُتعنى بتقدمي وجبات �لإفطار بناء على 
�لإعجابات �لتي و�سعة على �سورة من�سورة عرب ح�ساب �لد�ئرة �لر�سمية 
حتمل عنو�ن و�سعار �حلملة، و�أ�سفرت �ملبادرة عن توزيع 2،072 وجبة 

�إفطار على �ملحتاجني يف �ل�سارقة.

•• العني-وام:

ح�سر معايل �ل�سيخ �سعيد بن طحنون �آل نهيان �أم�س 
�لأول حفل �ل�ستقبال �لذي �أقامه �سامل �سعيد م�سعود 
�لبلو�سي مبنا�سبة زفاف جنله هالل �إىل كرمية عو�س 

بن م�سعود �ل�سكري.
كما ح�سر �حلفل �لذي �أقيم بفندق �لعني روتانا عدد 
و�مل�سوؤولني  �ل�سخ�سيات  وك��ب��ار  �لقبائل  وج��ه��اء  م��ن 
و���س��ب��اط �ل���ق���و�ت �مل�����س��ل��ح��ة و�ل�����س��رط��ة و���س��ي��وف من 
�ملدعوين  م��ن  وجمع  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول 

و�ملهنئني، وزمالء �لعري�س .
وت�سمن �حلفل م�ساركة فرقة �لعيالة بعرو�س وفقر�ت 

متنوعة من �لرت�ث �ل�سعبي.

�سعيد بن طحنون يح�سر �أفر�ح �لبلو�سي و�ل�سكري 

�سفري �لدولة لدى تون�ش يح�سر حفل ��ستقبال روؤ�ساء �لبعثات مبنا�سبة عيد �لفطر
•• تون�س-وام:

قطام  عي�سى  �سامل  �سعادة  ح�سر 
�ل���زع���اب���ي ���س��ف��ري �ل����دول����ة لدى 
ت��ون�����س ح��ف��ل ����س��ت��ق��ب��ال روؤ����س���اء 
�لعربية  �لدبلوما�سية  �لبعثات 
�أقيم يف ق�سر  �لذي  و�لإ�سالمية 
مبنا�سبة  ب��ق��رط��اج  �جل��م��ه��وري��ة 

عيد �لفطر �ل�سعيد.
وخ��������الل �حل����ف����ل ن����ق����ل ����س���ع���ادة 
فخامة  �ىل  �ل���زع���اب���ي  �ل�����س��ف��ري 
�ل�سب�سي  قايد  �لباجي  �لرئي�س 
�لتون�سية  �جل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ت���ه���اين 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
و�ساحب  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي »رعاه 

�هلل« .
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و���س��اح��ب 

عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �ب��وظ��ب��ي 
عيد  مبنا�سبة  �مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�لفطر �ل�سعيد ومتنيات �سموهم 
�ل�سحة  مب�����وف�����ور  ل���ف���خ���ام���ت���ه 
�ل�سقيق  تون�س  ول�سعب  و�لعافية 
�لتقدم و�لإزده���ار يف ظل قيادته 

�حلكيمة.
وكلف �لرئي�س �لتون�سي ..�سعادة 
ن��ق��ل خال�س  �ل��زع��اب��ي  �ل�����س��ف��ري 
ت��ه��ان��ي��ه ب��ع��ي��د �ل���ف���ط���ر �مل���ب���ارك 
خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن 
�ل�سمو  و���س��اح��ب  �هلل«  »ح��ف��ظ��ه 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل.
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب   
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �ب��وظ��ب��ي 
ومتنياته  �مل�������س���ل���ح���ة  ل����ل����ق����و�ت 

لدولة �لإم��ار�ت �ملزيد من �لنمو 
قيادتها  ظل  يف  و�لتقدم  و�لرفاه 

�ملزيد  �لعربي  وللوطن  �حلكيمة 
من �لإ�ستقر�ر.

��صتفاد منها نحو 90 م�صاركًا من خمتلف �مل�صتويات �لوظيفية

مو��سلت �لإمار�ت تنظم 3 ور�ش عمل للتوعية باإجر�ء�ت �لإبلغ عن �حلو�دث
عقدت مو��سالت �لإمار�ت  ثالث ور�س عمل يف دبي و�أبوظبي و�لإمار�ت 
�ل�سمالية، ب�ساأن �لتوعية باإجر�ء�ت �لبالغ عن �حلو�دث و�لتحقيق فيها 
�جلهات  ومتطلبات  فيها،  �ملطبق  �ملتكامل  �لإد�رة  نظام  متطلبات  وفق 

�لر�سمية ذ�ت �لعالقة مثل مركز �أبوظبي لل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية.
و�ل�سحة  و�ل�سالمة  �لبيئة  �إد�رة  نظمتها  �لتي  �لور�س  هذه  يف  وح�سر 
�ملهنية يف �ملوؤ�س�سة نحو 90 م�ساركاً من مدر�ء فروع �ملو��سالت �ملدر�سية 
وم����در�ء م��ر�ك��ز �لأع��م��ال �إ���س��اف��ة �إىل ع���دٍد م��ن �مل��وظ��ف��ني م��ن خمتلف 
عن  �لإب����الغ  م�سوؤولية  عاتقهم  على  تقع  مم��ن  �لوظيفية  �مل�ستويات 
�حلو�دث و�لتحقيق فيها. و�أو�سحت حنان �سقر �ملدير �لتنفيذي لد�ئرة 

�لعمل هذه  �أن عقد ور�س  �لإم��ار�ت؛  �ملوؤ�س�سية يف مو��سالت  �خلدمات 
يندرج يف �إطار جهود مو��سالت �لإمار�ت لتعزيز �ل�سالمة، وتر�سيخها 
وتدريب  بتوعية  �مل�ستمر  �ملوؤ�س�سة  �لتز�م  �سمن  وياأتي  �ملوظفني،  لدى 
با�ستمر�ر  و�إطالعهم  فيها،  �لوظيفة  �مل�ستويات  جميع  من  �لعاملني 
على جميع �لتحديثات و�لتغري�ت �لتي تطر�أ على متطلبات �أنظمة �إد�رة 
�لبيئة و�ل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية و�إد�رة �ل�سالمة �ملرورية على �لطرق، 
تعترب  حيث  �ملهنية،  و�ل�سحة  لل�سالمة  �أبوظبي  لنظام  �لعام  و�لإط���ار 
هذه �لأنظمة �إجر�ء�ت �إد�رة �حلو�دث -منذ مرحلة �لإبالغ �إىل �لتحقيق 
�أ�سا�سياً  فيها ومتابعة �لتو�سيات �لتي ت�سدر يف تقارير �لتحقيق- ركناً 
�جلذرية  �لأ�سباب  ومعاجلة  بفاعلية  �لأنظمة  ه��ذه  تطبيق  ل�ستمر�ر 

لوقوع �حلو�دث و�حلد من وقوعها وتكر�رها.
�لإب���الغ عن �حل���و�دث و�لتحديثات  �آلية  �ل��ور���س �سرح  ومت خ��الل ه��ذه 
�ملتكامل، و�لتي  �لإد�رة  �لثالث من دليل  �لإ�سد�ر  �لتي طر�أت عليها يف 
ت�سمنت حتديثات على �لإطار �لزمني لالإبالغ عن �حلو�دث وفق �سدة 
هذه �حلو�دث، وكذلك �لتحديثات �لتي طر�أت على �لنماذج �ملعمول بها، 

وكيفية ��ستخد�مها لغايات �لإبالغ عن �حلو�دث و�لتحقيق فيها.
ك��م��ا مت �ل��رتك��ي��ز خ���الل ور���س��ة �ل��ع��م��ل �ل��ت��ي مت ع��ق��ده��ا مل��وظ��ف��ي �إم���ارة 
�أبوظبي عر�س �لتحديثات �لتي طر�أت على �لإ�سد�ر 3.1 من »�لإطار 
عن  �لإب��الغ  �سيما  ل  �ملهنية«،  و�ل�سحة  لل�سالمة  �أبوظبي  لنظام  �لعام 

�حلو�دث و�لتحقيق فيها.

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03377/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03800/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �سده : مطعم ��سكودوك  �س ذ م م  - فرع 
جمهول حمل �لقامة   

 حيث تقدم طالب �لتنفيذ: �سركة �بوظبي �لوطنية للعقار�ت - �س م خ - فرع دبي
�ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي بالتي:

وحتى   2016/11/9 ت��اري��خ  م��ن  �لي���ج���ار  ب�����س��د�د  عليها  �مل��دع��ي  �ل����ز�م   -1
وخم�سمائة  �لف  )�رب��ع��ة  �سهريا  دره��م   4.583/33  = ب��و�ق��ع   2017/5/11
وثالث وثمانون درهما( و�لز�مها بت�سليم بر�ءة ذمة من فو�تري �لكهرباء 

و�ملياه وحتى تاريخ �لخالء يف 2017/5/11  
2- �لز�مها بر�سوم وم�سروفات �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
تاريخ �لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03389/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03808/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �سده : مطعم ��سكودوك - �س ذ م م  - فرع 
جمهول حمل �لقامة   

 حيث تقدم طالب �لتنفيذ: �سركة �بوظبي �لوطنية للعقار�ت - �س م خ - فرع دبي
�ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي بالتي:

وحتى   2016/11/9 تاريخ  من  �ليجار  بدل  ب�سد�د  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م   -1
وخم�سمائة  �لف  )�رب��ع��ة  �سهريا  دره��م   4.583/33  = ب��و�ق��ع   2017/5/11
وثالث وثمانون درهما( و�لز�مها بت�سليم بر�ءة ذمة من فو�تري �لكهرباء 

و�ملياه وحتى تاريخ �لخالء يف 2017/5/11
2- �لز�مها بر�سوم وم�سروفات �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
تاريخ �لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03385/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03804/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �سده : مطعم ��سكودوك  - �س ذ م م - فرع 
جمهول حمل �لقامة   

 حيث تقدم طالب �لتنفيذ: �سركة �بوظبي �لوطنية للعقار�ت - �س م خ - فرع دبي
�ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي بالتي:

وحتى   2016/11/9 تاريخ  من  �ليجار  بدل  ب�سد�د  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م   -1
وخم�سمائة  �لف  )�رب��ع��ة  �سهريا  دره��م   4.583/33  = ب��و�ق��ع   2017/5/11
وثالث وثمانون درهما( و�لز�مها بت�سليم بر�ءة ذمة من فو�تري �لكهرباء 

و�ملياه وحتى تاريخ �لخالء يف 2017/5/11  
2- �لز�مها بر�سوم وم�سروفات �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
تاريخ �لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03386/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03815/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �سده : مطعم ��سكودوك - �س ذ م م  - فرع 
جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ: �سركة �بوظبي �لوطنية للعقار�ت - �س م خ - 
فرع دبي  �ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي بالتي:

�مل�ستحقة عن  �لج���رة  قيمة  للمدعية  ي���وؤدي  �ن  عليه  �مل��دع��ي  �ل���ز�م   -1
مبلغ  �ل�سنوية  �لج��رة  بو�قع   2017/5/11 وحتى   2016/11/9 �لفرتة 

55000 درهم وبتقدمي �سهادة بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه 
2- �لزمته بالر�سوم و�مل�ساريف. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر يوم 
من تاريخ �لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �سوف 

يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2016/1339 احوال نف�ض م�سلمني
   �ىل �ملحكوم عليه/1- حممد حممد �سالح حممد �أبو ��سبع  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�سيد  ل�سالح/ مروة  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  2016/12/12 يف  بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  �ملحكمة حكمت  بان 
ي��وؤدي للمدعية موؤجل  بان  �ملدعي عليه  �ل��ز�م  ف��ودة بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري : - 1-  حممد علي 
�سد�قها وقدره 500 جنيه م�سري )خم�سمائة جنيه م�سري( �و ما يعادله بالدرهم �لإمار�ت  2- �لز�م �ملدعي 
عليه بان يوؤدي لها نفقة و�سكني وقدرها )6.000( درهم )�ستة �لف درهم( لكامل فرتة �لعدة ، �عتبار� من 
تاريخ خروجها من �لعدة 3- �لز�م �ملدعي عيه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 24 �لف درهم )�ربع وع�سرون �لف 
درهم( متعة طالق �عتبار� من تاريخ 2016/9/8 م 4- �ثبات ح�سانتها للولدين )مرمي وتيم( 5- �لز�م �ملدعي 
عليه بان يوؤدي لها نفقة بنوة للولدين )مرمي وتيم( وقدرها 3.000 درهم )ثالثة �لف درهم( �سهريا منا�سفة 
بينهما �ساملة جميع �وجه �لنفقة عد� �ل�سكن �عتبار� من تاريخ 2016/9/8م  6- �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي 
��ستهالك  �سد�د فو�تري  �سنويا �جرة م�سكن ح�سانة مع  دره��م(  للمدعية مبلغ )7.000( درهم )�سبعة �لف 
تاريخ 2016/9/8  �عتبار� من  وذل��ك   ، �سهريا  دره��م  و�لغاز و�لنرتنت فيما ل يجاوز )200(  و�مل��اء  �لكهرباء 
م  7- �لز�م �ملدعي عيه ب�سد�د ر�سوم در��سة �ملح�سونني )مرمي وتيم( كل �سنة در��سية ح�سبما حتدده �ملدر�سة  
وحتى �نتهاء تعليمهما �عتبار� من تاريخ 2016/9/8 م 8-�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي لها �جرة ح�سانة وقدرها 
)500( درهم )خم�سمائة درهم( �سهريا �عتبار� من تاريخ 2016/9/8م   9- �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي لها 
مبلغ 200 درهم )مائتني درهم( �سهريا بدل �نتقال �ملح�سونني )مرمي وتيم( �عتبار� من تاريخ 2016/9/8 
م 10-رف�س ما عد� ذلك من طلبات 11- �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�سروفات.   حكما مبثابة �حل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03028/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01364/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �سده : �سبيد فيجن للتجارة �لعامة - �س ذ م م 
وثروت �سهز�د - جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : عبد�لو�حد بن �سبيب �لعقارية )بن �سبيب �لعقارية �سابقا(   
�ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي بالتي:

 1- �لز�م  �ملدعي عليهما ب�سد�د ما ي�ستجد من �يجار حتى متام �لخالء �لفعلي بو�قع �جرة �سنوية 120.000 درهم 
2- �لز�م �ملدعي عليه عليها �لوىل باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من �سو�غلها 

3- �لز�م �ملدعي عليها  بان يوؤديا للمدعية متاأخر�ت بدل �ليجار مبلغ وقدره 18.740 متثل �لقيمة �ليجارية 
عن �لفرتة من 2016/12/15 وحتى 2017/2/9 وما ي�ستجد حتى متام �لخالء �لفعلي بو�قع �جرة �سنوية 
للفو�تري  و�لكهرباء  �ملياه  هيئة  ذمة من  ب��ر�ءة  للمدعية  ي�سلما  بان  عليهما  �ملدعي  و�ل��ز�م  دره��م   120.000

�مل�ستحقة على �ملاأجور حتى تاريخ �لخالء 
4-  �لز�م �ملدعي عليها �لوىل بان توؤدي للمدعية متاأخر�ت بدل �ليجار مبلغ وقدره )60.000( متثل �لقيمة 
�لثاين يف  �ملدعي عليه  �ن يت�سامن معها  �ليجارية عن �لفرتة من 2016/6/15 وحتى 2016/12/14 على 

�سد�ده بحدود قيمة �ل�سيكني �ملرجتعني مبلغ وقدره 60.000 درهم 
�ل��ز�م �ملدعي عليه عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 5.000   غر�مة �رجت��اع 2 من �سيكات بدل �ليجار   -5

تطبيقا للن�س �لتفاقي من �لعقد
6- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ �لن�سر ويف حال �متناعكم 
عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه

 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 4/03172/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03169/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �سده : مقهي ومطعم فانيليا - �س ذ م م   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : �سركة بيان �ملعتمدة للتجارة �لعامة - �س ذ م م   

 �ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي بالتي:
1- �أد�ء قيمة �لجرة �مل�ستحقة عن �لفرتة من 2017/2/11 وحتى متام �لخالء 

�لفعلي بو�قع �لجرة �ل�سنوية مبلغ 360.780 درهم 
2- �خالء �ملدعي عليه من �لعني مو�سوع �لتد�عي و�ملبينه بال�سحيفة وت�سليمها 

خالية من �ل�سو�غل للمدعي وبتقدمي �سهادة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه 
3- �لز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 136.659 درهم قيمة �لجرة 

�مل�ستحقة عن �لفرتة من 2016/9/12 وحتى 2017/2/10 
4- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

من  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��الل  �حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ �لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ 

�لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03449/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03632/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �سده : �لريو �لزعابي للتجارة �لعامة - �س ذ م م 
جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ: باقر يون�س باقر باقر    
 �ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي بالتي:

1- �لز�م �ملنفذ �سده مبا ي�ستجد من قيمة �يجارية من تاريخ 2017/6/30 حتى تاريخ 
�لخالء �لفعلي بو�قع �جرة �سنوية 85000 درهم 

2- �لز�م �ملنفذ �سده باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�سليمها للمنفذ خاليا من �سو�غلها كما 
و�لز�مه بان ي�سلم للمنفذ بر�ءة ذمة من هيئة �ملياه و�لكهرباء للفو�تري �مل�ستحقة على 

�ملاأجور حتى تاريخ �لخالء �لفعلي  
للفرتة من 2016/10/1 حتى  �ليجار  بدل  بدفع متاأخر�ت  �ملنفذ �سده ملتزم  �ن   -3

  2017/6/30
4- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

تاريخ  م��ن  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��الل  �حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
�لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت 

�لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4007   

    �ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : ميكالي�س �نيفتو�س - قرب�سي �جلن�سية  

ر�أ�س �خلمية �لوطني �س م ع - وب�سفتكم م�ستاأجرين للعني �ملحجوز  �ملنذر بنك  وب�سفتنا وكالء عن 
باحلجز  و�لقا�سي   2016/9/26 يف  �مل��وؤرخ  �لتنفيذ  قا�سي  ق��ر�ر  ومبوجب   ، �ملنذر  �لبنك  ل�سالح  عليها 
للعني  م�ستاأجرين  ب�سفتكم  ونلزمكم  ننذركم  لذلك  ل��الج��ر�ء�ت  وفقا  وبيعه  �لعقار   على  �لتنفيذي 
برج لوفت تي وي�ست - بحجز حتت يديكم ول�سالح   - �لكائن مبنطقة برج خليفة  �ملوؤجرة رقم 802  
�لبنك �ملنذر ما هو من قيمة مبلغ �ليجار �لبالغ قدره 145.000 درهم و�لناجت عن ��ستئجاركم للعني 
، وذلك عن �لفرتة  �ملوؤجرة �مل�سار  �ليها �عاله من قبل �ملدعوى/ �فيجيت �سالوجا جوربا �سان �سينغ 
�ليجارية �لتي تبد�أ من تاريخ 2016/9/15 �ىل تاريخ 2017/9/14 كما ننذركم ونلزمكم بعدم �سد�دكم 
لقيمة هذ� �ملبلغ )مبلغ �ليجار( �ىل �ملوؤجر �ملدعو/ �فيجيت �سالوجا جوربا�سان �سينغ - هندي �جلن�سية 
، عمال بن�س �ملادة 2/229 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية �ملعدل لعام 2014 ، كما ننذركم ويف حال �متناعكم 
ورف�سكم تنفيذ ما تقدم وثابت بهذ� �لنذ�ر �لعديل  و�سربكم عر�س �حلائط مبا هو من�سو�س عليه 
باحكام �لقانون وخا�سة �ملادة 2/229 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية �ملعدل لعام 2014 ، �سن�سطر  �آ�سفني 
بتعوي�س  و�لز�مكم  ذلك  �جت��اه  �لقانونية  �مل�سوؤولية  كافة  حتميلكم  مطالبيني  �لق�ساء  �ىل  باللجوء 
�ملنا�سب ملولكنا )�لبنك �ملنذر( عن �ل�سر�ر �ملادية �لتي تكبدها من جر�ء تعنتكم و�متناعكم عن حجزكم 
�لفرتة �ليجارية للعني  �لبالغ قدره 145.000 درهم عن  حتت يديكم ول�ساحله لقيمة مبلغ �ليجار 
�ملوؤجرة �مل�سار �ليها �عاله و�لتي بتد�أ من تاريخ 2016/9/15 �ىل تاريخ 2017/9/14 ، مع حتميلكم كافة 

�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة �ملرتتبة على ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل��دع��و / �ق��ب��ال نو�ز 
خ������ان حم���م���د ن��������و�ز خ���ان 
�جلن�سية  ب���اك�������س���ت���ان     ،
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عليه �لت�سال بتليفون رقم 

 056/9898332

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /حممد نعمان 
جماهد غالم نبي جماهد، 
باك�ستاين �جلن�سية - جو�ز 
 )545381( رق��م  �سفره 
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اأخبـار الإمـارات
هيئة �ل�سوؤون �لإ�سلمية و�لأوقاف تكرم م�سروع �لرب

•• دبي- الفجر: 

�لرب”�  “م�سروع  و�لأوق���اف  �لإ�سالمية  لل�سوؤون  �لعامة  �لهيئة  كرمت 
ذكور، ممثال مب�سوؤوليه �ملخت�سني، خالل �حلفل، �لذي نظمته مب�سرح 
من  �ملا�سية  �لأي����ام  خ��الل  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  �سباط  ن���ادي 
يونيو  �جلاري، لتكرمي �لطالب �لفائزين و�ملتميزين يف خمتلف فروع 
�مل�سابقة، �لتي �ختتمت بت�سفياتها �لنهائية على م�ستوى �لدولة يف مايو 
�أيار �ملا�سي.  وتوج م�سروع �لرب لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي يف جمعية د�ر 
�لهيئة  م�سابقة  يف  و�لثاين  �لأول  باملركزين  �لذكور،  فرع  دب��ي،  يف  �لرب 
�لعامة لل�سوؤون �لإ�سالمية و�لأوقاف للقر�آن �لكرمي يف �أبوظبي،  وذلك 

يف �مل�ساركة �لأويل من نوعها للم�سروع �لقر�آين يف �مل�سابقة، فيما ح�سد 
مر�كز �أخرى متقدمة ومتفاوتة.

و�عترب عبد�هلل علي بن ز�يد �لفال�سي �ملدير �لتنفيذي لد�ر �لرب ،  �أن 
�ملتقدمة يف  و�ملر�كز  �جلو�ئز  بجملة من  �جلمعية  �لرب يف  م�سروع  فوز 
�أحد فروعها، ي�سكل  �مل�سابقة �لقر�آنية، من بينها جائزة �ملركز �لأول يف 
يبذلها  وخمل�سة  دوؤوب��ة  جلهود  ومتوقعا  مرتقبا  وح�ساد�  يانعة  ثمرة 
�لقائمون على �مل�سروع �ملتخ�س�س يف حتفيظ �لقر�آن �لكرمي و�لعاملون 
وف��ع��ال��ي��ات متميزة  ب��ر�م��ج  �إط���ار  �ل���رب، يف  د�ر  م��ن ط��اق��م جمعية  فيها، 
�لعام،  م��د�ر  على  متو��سلة  دوري���ة  ب�سورة  وينفذها  �مل�سروع  يطرحها 
حفظ  على  وحر�سهم  ومتيزهم  �مل�سروع  طلبة  جلهود  طبيعية  ونتيجة 

كتاب �هلل، عز وجل، باإجادة و�إبد�ع.
و�أكد عبد �هلل �لفال�سي، �أن طالب م�سروع �لرب لتحفيظ �لقر�ن �لكرمي 
�مل�سروع  ح�سد  �إذ  كعادتهم،  م�سرفة،  ب�����س��ورة  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز  ح�����س��دو� 
يف  و�لأوق����اف  �لإ�سالمية  لل�سوؤون  �لعامة  �لهيئة  م�سابقة  يف  ج��و�ئ��ز   7
�أبوظبي، ومر�كز �أخرى من �لثالث �إىل �لعا�سر، فيما متيز طالب �مل�سروع 
عبد �لعزيز عبد �هلل بالل بفوزه باملركز �لأول يف �لفرع �ملخ�س�س حلفظ 
20 جزء� من �لقر�آن �لكرمي خالل ن�سخة هذ� �لعام من �مل�سابقة �لقر�آنية، 
�لثاين  باملركز  �لرحمن مالحي  عبد  �هلل  عبد  �لطالب  ��ستاأثر  يف حني 
زميلهما  ون��ال  �لكرمي،  �لكتاب  �أج��ز�ء من   10 �خلا�س بحفظ  �لفرع  يف 

�لطالب جمال يو�سف �ل�سرفاء �ملركز �لثاين يف فرع �خلم�سة �أجز�ء.

و�أ�ساد خالد حممد �سلطان �لعلماء، مدير م�سروع �لرب لتحفيظ �لقر�آن 
�لرب  د�ر  جلمعية  �حلثيثة  باجلهود  �ل��رب،  د�ر  جلمعية  �لتابع  �ل��ك��رمي، 
�لقر�آن �لكرمي وحفظ كتاب �هلل، �سبحانه وتعاىل، وحتفيظه  يف خدمة 
للطلبة و�لن�سئ وخمتلف �ملر�حل �لعمرية، لفتا �إىل �لرعاية �خلا�سة، 
مل�سروع  �ملبا�سر  ودعمها  �ل��ك��رمي،  �ل��ق��ر�آن  لطلبة  �جلمعية  توليها  �لتي 
�مللحة  و�لحتياجات  �ملالئمة  �لبيئة  وتوفريها  �ل��ق��ر�آن،  لتحفيظ  �لرب 

و�ل�سرورية، �لتي تعزز حفظ �أبنائنا لكتاب �هلل.
و�أثنى �لعلماء على جهود جميع �لعاملني يف م�سروع �لرب، من حمفظني 
يف  �لأك��رب  �ل��دور  جلهودهم  �أن  معترب�  ومر��سلني،  و�سائقني  و�إد�ري���ني 

جناح �مل�سروع ومتيز طلبته و�إجناز�تهم.

هيئة كهرباء ومياه دبي تكّرم 52 من موظفيها �حلا�سلني على جو�ئز �لتميز �لد�خلية للن�سف �لأول من 2017
•• دبي- الفجر:

�ل�سمو  �ساحب  روؤي���ة  م��ع  متا�سياً 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم، 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل�������وزر�ء ح���اك���م دب����ي -رع�����اه �هلل، 
و�لت�سجيع  �ل��ت��م��ي��ز  ن��ه��ج  ب��اإر���س��اء 
�أرقى  �إىل  �ل��و���س��ول  ع��ل��ى  �ل���د�ئ���م 
درج������ات �لإب�������د�ع و�لب���ت���ك���ار على 
م�ستوى �لأد�ء �ملوؤ�س�سي �حلكومي، 
ويف �إط�����ار ج��ه��وده��ا جل��ع��ل �إم����ارة 
دبي  منوذجا عاملياً ر�ئد�ً يف جمال 
�ملتميزة،  �حل��ك��وم��ي��ة  �خل����دم����ات 
دبي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  �حتفت 
بجو�ئز  �ل���ف���ائ���زي���ن  مب��وظ��ف��ي��ه��ا 
�لأول  للن�سف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �لتميز 

من عام 2017.

يف �ملجال �مليد�ين، و�ملوظف �ملتميز 
و�مل�وظ�ف�ون  �لإد�ري،  �مل��ج��ال  يف 
�ملتميزون  �ملوظفون  �ل�م�ب�ت�ك�رون، 
�جل�������������دد، و�جل������ن������دي �مل���ج���ه���ول، 
و�لفكرة �ملبدعة، و�مل�سروع �ملتميز، 
فيما �سملت فئة �إ�سعاد �ملتعاملني: 
�أف�����س��ل م��وظ��ف يف جم���ال خدمة 
�ملتعاملني، و�أف�سل موظف خدمة 
يف م��رك��ز �لت�����س��ال. وت��وزع��ت فئة 
ج��و�ئ��ز �ل���س��ت��د�م��ة ع��ل��ى: �لقيادة 
يف  م��ب��ادرة  و�أف�سل  �ل�ستد�مة،  يف 
�ل�ستد�مة، و�أف�سل قطاع يف جمال 

�ل�ستد�مة توعية �ملوظفني.
�لهيئة  موظفي  �سعادته  هناأ  وق��د 
باجلهود  م�������س���ي���د�ً  �مل���ت���م���ي���زي���ن، 
�ملختلفة  و�لإجن����از�ت و�لإب��د�ع��ات 
خاللها  م�����ن  �ج�����ت�����ه�����دو�  �ل�����ت�����ي 

����س���ع���ي���د حممد  �����س����ع����ادة/  وك���������ّرم 
�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�سو  �لطاير، 
من   52 ل���ل���ه���ي���ئ���ة  �ل����ت����ن����ف����ي����ذي 
حفل  خ���الل  �ملتميزين  �مل��وظ��ف��ني 
�أقامته  �ل��ت��ي  �ل�����س��ن��وي  �ل�����س��ح��ور 
�لهيئة يف فندق بالزو فري�سات�سي 
-دبي، بح�سور �لنو�ب �لتنفيذيون 
وعدد  �ل��رئ��ي�����س،  ون����و�ب  للرئي�س 

كبري من موظفي �لهيئة. 
و���س��م��ل��ت ق��ائ��م��ة �ل��ف��ئ��ات �ل��ت��ي مت 
تكرميها �لتميز �لوظيفي، و�لتميز 
�لإد�ري، و�إ�سعاد �ملتعاملني، وجو�ئز 
�ل���س��ت��د�م��ة. و���س��م��ت ف��ئ��ة �لتميز 
�لإد�ري: �ملوظف �ملتميز يف �ملجال 
 - �لتخ�س�سي  و�مل��ج��ال  �ل���س��ر�يف، 
�ملجال  �ملتميز يف  و�مل��وظ��ف  �مل���ايل، 
�ملتميز  و�مل��وظ��ف  �لفني،  �لتق�ني- 

�حلكومي  ب���ال���ع���م���ل  ل����الرت����ق����اء 
�مل�ستد�مة  �لتميز  م�سرية  وتعزيز 
يف �لهيئة، د�عياً �إياهم للمزيد من 
�لعمل على �بتكار �أفكار وتطبيقات 
وم�����س��اري��ع وب���ر�م���ج ج���دي���دة، من 
وكافة  �ملتعاملني  ت�سعد  �أن  �ساأنها 
�إطار  يف  �سعادته:  وق���ال  �ملعنيني. 
�سيدي  روؤي������ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ج���ه���ودن���ا 
���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي، رعاه �هلل، يف ن�سر ثقافة 
�ملناف�سة  روح  وت�����س��ج��ي��ع  �ل��ت��م��ي��ز 
�لإيجابية لإح��د�ث نقلة نوعية يف 
تكرمينا  ي��اأت��ي  و�خل��دم��ات،  �لأد�ء 
و�ملبدعني،  �ملتميزين  للموظفني 
تهدف  ��سرت�تيجية  نعتمد  حيث 

وتطبيق  �ل��ت��م��ي��ز  م��اأ���س�����س��ة  �إىل 
�ملوؤ�س�سي يف جميع  �لتميز  معايري 
�لتنظيمية،  و�مل�ستويات  �لعمليات 
وحتفيز  ت�����س��ج��ي��ع  ع���ل���ى  ون���ع���م���ل 
موظفينا �ملتميزين ب�سكل م�ستمر 
�ل�سوء  وت�سليط  ت��ك��رمي��ه��م  ع��رب 
و�بتكار�تهم  �إب����د�ع����ات����ه����م  ع���ل���ى 
وم�ساهماتهم يف دعم جهود �لهيئة 
وحت�سني  �ل��ع��م��ل  بيئة  ت��ط��وي��ر  يف 

�لأد�ء �ملوؤ�س�سي.
�ملوظفني  �ل���ط���اي���ر  ����س���ع���ادة  ودع�����ا 
لال�ستمر�ر ببذل �جلهود لتطوير 
�أد�ء قطاعات �لهيئة وتعزيز جودة 
��ستد�مة  �إىل  و���س��وًل  خ��دم��ات��ه��ا، 
�أعمال  يف  �ل��ت��م��ي��ز  ب��ن��ه��ج  �ل��ع��م��ل 
�سعادة  لتحقيق  �لهيئة  و�أن�����س��ط��ة 

�ملتعاملني و�ملعنيني.

قائد عام �سرطة ر�أ�ش �خليمة يتفقد �إد�رة �خلدمات �للكرتونية و�لت�سالت
•• راأ�س اخليمة – الفجر

تطبيقا للربنامج �لزمني لنظام تفتي�س �لقائد �لعام �ل�سنوي وفق �ملعايري 
�حتياجات  على  و�ل��وق��وف  �لعمل  �إج����ر�ء�ت  �سري  على  ل��الط��الع  �ملعتمدة 
للعمل  �لتفتي�س  تعزيز  م��ب��ادرة  و�سمن   ، و�لتحديث  �لتطوير  ومتطلبات 
�ل�سرطي ، تفقد �للو�ء علي بن علو�ن �لنعيمي قائد عام �سرطة ر�أ�س �خليمة 
�سري �لعمل �لأمني باإد�رة �خلدمات �لإلكرتونية و�لت�سالت ، ملتابعة كافة 
�مل�ستجد�ت �لأمنية و�لطمئنان على �سري �لعمل و�للتقاء بالعاملني بالإد�رة 
�لعميد طارق حممد بن �سيف مدير عام  �لتفقدية  ، ر�فقه خالل �جلولة 
مكتب �لقائد �لعام ، �خلبري �سيف �ل�سفريي خبري وم�ست�سار �لأد�ء �ملوؤ�س�سي 

و�ل�سرت�تيجي بالقيادة �لعامة ، وفريق �لتفتي�س �لأمني .
�خلدمات  �إد�رة  مدير  نائب  �ل�سحي  حممد  عمر  �ملقدم  ��ستقباله  يف  وك��ان 
�لإلكرتونية و�لت�سالت وروؤ�ساء �لأق�سام ومدر�ء �لأفرع وعدد من �ل�سباط 

بالإد�رة .
و�أ���س��اد ب��ن ع��ل��و�ن خ��الل زي��ارت��ه على متبز �خل��دم��ات يف �لإد�رة و�أك���د على 
�همية تذليل �لعقبات �لتي قد تعيق تقدمي �خلدمات وت�سهيلها للجمهور ، 
بكفاءة ومرونة ومتيزها بال�سرعة و�لدقة با�ستخد�م �أحدث و�سائل �لتقنية 

يف �لعمل ، مع �للتز�م بتحقيق ر�سا �ملتعاملني من خالل تقدمي خدمات 
متميزة تفوق توقعاتهم و�لعمل على ��سعاد �جلمهور ، و�ل�سعي نحو تطويرها 
بجهود وتكاتف كافة �لعاملني وحتقيق �خلدمة �ملتميزة �لتي ترقى بالعمل 
يف  �لعاملني  جميع  �سعادته  وح��ث   ، �ملتعاملني  كافة  ير�سي  مبا  �ل�ُسرطي 
�لإد�رة على �ل�سعي دوماً من �أجل تطوير م�ستوى �لأد�ء وتب�سيط �لإجر�ء�ت 
بر�مج  ، وتفعيل  �لعلمية  �ملنهجية  با�ستخد�م  �لإنتاجية  وزي��ادة   ، و�لرب�مج 
�ل�سركاء وتطبيق  �لتعاون و�لتو��سل مع  حتفيز �ملوظفني وتعزيز عالقات 
لالرتقاء  �سعياً  بينها  فيما  �لإد�ري���ة  �لإج���ر�ء�ت  وتوحيد  �ملمار�سات  �أف�سل 
مب�ستوى �لأد�ء لتحقيق �لتميز �ملوؤ�س�سي ، وتقدمي خدمات مبدعة ومتميزة 

مع حتقيق �أد�ء متميز ذي قيمة م�سافة . 
و�أثنى �سعادته خالل �لزيارة على جهود �ملوظفني ومتابعتهم �حلثيثة للعمل 

، كما ��ستمع �سعادته �إىل �آر�ء �ملوظفني ومالحظاتهم .
�إد�رة  ر�أ���س �خليمة مع �سباط  �سرطة  �جتمع قائد عام   ، �لزيارة  ويف ختام 
�ل�سحي بعر�س  �ملقدم عمر  قام  ، حيث  �لإلكرتونية و�لت�سالت  �خلدمات 
 ، ل��الإد�رة  �لت�سغيلية  و�ملوؤ�سر�ت  و�ملهام  و�مل�ساريع  �ملبادر�ت  �سرح موجز عن 
 ، »�ل��ر�د�ر«  �ل�سرعة  ، و�أجهزة �سبط  �ملر�قبة بالطرق  و�آلية عمل كامري�ت 

بالإ�سافة �إىل ��ستعر��س �أهم �لرب�مج و�لتطبيقات �لذكية .

ح�سة خلفان �لغز�ل: �ل�سارقة تر�سم من جديد �إجنازً� مميزً� ي�ساف �إىل �سجل �إجناز�تها �لثقافية
ملكتب  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل���غ���ز�ل،  خ��ل��ف��ان  ح�سة  �ل��دك��ت��ورة  ق��ال��ت 
�إجن����از�ً  م��ن ج��دي��د  �ل�����س��ارق��ة  ت��ر���س��م  للطفل:  �ل�����س��ارق��ة �سديقة 
�أ�سا�سها  و�سع  �لتي  �لثقافية  �إجناز�تها  �سجل  �إىل  ي�ساف  مميز�ً 
�سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �لو��سحة  وروؤيتها  �ملتني 
بن حممد �لقا�سمي، ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة، ليبني 

جياًل و�عياً مثقفاً وجمهز�ً بعدة �لعلم و�ملعرفة ليتمكن من تثبيت 
و�إثبات  و�ل��ت��م��ي��ز   �ل��ن��ج��اح  على  ت�ساعده  �سلبة  �أر����س  يف  ج���ذوره 

ح�سوره حملياً وعاملياً بفكره �ملنفتح وثقافته �لو��سعة.
لقب  على  �ل�سارقة  ح�سول  �إن  �لغز�ل:  ح�سة  �لدكتورة  و�أ�سافت 
�ل�سارقة  لإم���ارة  تتويج  هو   ،2019 لعام  للكتاب  عاملية  عا�سمة 

على �إجناز�تها �لكبرية بكونها �ل�سّباقة د�ئماً يف �لعناية مبختلف 
فقط  لي�س  و�ليافعني،  �لأط��ف��ال  ل�سيما  �ملجتمع  و�سر�ئح  فئات 
�ملعرفية،  �لنو�حي  من  �أي�ساً  بل  و�لبدنية  �ل�سحية  �جلو�نب  يف 
على  ق��ادر  �سليم  جيل  لإيجاد  �ملطلوب  �لتو�زن  لتحقق  و�لثقافية 

�لبناء و�لنهو�س مبجتمعه ووطنه مبختلف �ملحافل.

و�أكدت �لدكتور ح�سة �لغز�ل �أن غر�س ثقافة �لقر�ءة و�لكتاب يف 
�ملوؤ�س�سات  جميع  �أول��وي��ات  �سمن  ي�سع  �أن  يجب  �لأط��ف��ال  نفو�س 
ينبىء بجيل  بذلك م�ستقباًل  لن�سكل  و�لدولة،  �ل�سارقة  �إم��ارة  يف 
جديد من �ملثقفني و�لكتاب و�لعلماء و�لأدباء �لذين يحملون ر�ية 

�لوطن نحو �لأجماد.

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
     اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 

يف ال�ستئناف  03/00645/2017 / �سناعي  
�ىل �مل�ستانف �سده :  لطف �لدين بوتيا كوتي ، و �لفا ون للتجارة �لعامة  - �س ذ م م

مبا �أن �مل�ستانف  : عقار�ت �لغرير - ذ م م 
قد �أقام �سدكم �ل�سئناف  03/00645/2017/ �سناعي  �مام �ملركز بطلب بالتايل : 

و�لق�ساء  �مل�ستاأنف  �حلكم  تعديل   - �سكال  �ل�ستئناف  قبول   - �مل�ستاأنف  �حلكم  تعديل 
مبلغ  ب���اد�ء  بينهما  و�لتكافل  �لت�سامن  �سبيل  على  �سدهما  �مل�ستاأنف  ب��ال��ز�م  جم���دد� 

120.649  درهم 
مطالبة مالية  - �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى عن درجتي �لتقا�سي   

�ملو�فق  �ل��ث��الث��اء   ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �ع��الن��ك��م  �لق�سائية  �للجنة  وق���ررت 
�لثانية(  �ل�ستئنافية  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �م���ام  م   2.00 �ل�ساعة   2017/7/11
 ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �ل�ستئنافية  بالد�ئرة 
وقد �أمر بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت. يتم ��سد�ر هذه �لوثيقة 
�لكرتونيا ول تتطلب �ي ختم �وتوقيع - يرجى �لعلم بان مو�عيد �جلل�سات �ستكون 1.30 

بعد �لظهر خالل �سهر رم�سان �ملبارك 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
     اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 
يف ال�ستئناف  03/00649/2017 / جتاري  

 �ىل �مل�ستانف �سده :  ز� كر�فت كورنر لتجارة �لهد�يا ، وفيا�س حبيب حبيب �هلل �ساه �ساه 
مبا �أن �مل�ستانف  :  �لريف مول - �س ذ م م 

قد �أقام �سدكم �ل�سئناف  03/00649/2017/ جتاري  �مام �ملركز بطلب بالتايل : 
تعديل �حلكم �مل�ستاأنف - قبول �ل�ستئناف �سكال - تعديل �حلكم �مل�ستاأنف فيما ق�سي به 
من رف�س �لدعوى يف مو�جهة �مل�ستاأنف �سده �لثاين و�لق�ساء جمدد� بالز�م �مل�ستاأنف 
وتاأييد �حلكم  درهم   72166 مبلغ  ب��اد�ء  بينهما  و�لتكافل  �لت�سامن  �سبيل  على  �سدهما 

�مل�ستاأنف فيما عد� ذلك. 
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى

�ملو�فق  �لرب���ع���اء  ي���وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �ع��الن��ك��م  �لق�سائية  �للجنة  وق����ررت 
2017/7/5 �ل�ساعة 2.00 م  �مام �للجنة �لق�سائية )�للجنة �ل�ستئنافية �لوىل( بالد�ئرة 
�أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س  �ل�ستئنافية 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  �لن�سر.  تاريخ  من  �ي��ام  ثالثة  �ىل  �مل�سافة  م��دة  بتق�سري 
ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت. يتم ��سد�ر هذه �لوثيقة �لكرتونيا 
ول تتطلب �ي ختم �وتوقيع - يرجى �لعلم بان مو�عيد �جلل�سات �ستكون 1.30 بعد �لظهر 

خالل �سهر رم�سان �ملبارك 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر 
يف الدعوى  رقم 02031122017 �سكني ل�سنة 2017 اإيجارات 

�ملحكوم له طالب �لعالن / عبد�هلل قرقا�س للعقار�ت   
�ملحكوم عليه �ملطلوب �عالنه /  �سركة هرديب للتجارة �لعامة - ذ م م 

منطوق �حلكم �ل�سادر بجل�سة 2017/5/30 م   
حكمت �للجنة مبثابة �حل�سوري : 

-  �لز�م �ملدعي عليها باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من �سو�غلها 
- �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية بدل �ليجار عن �لفرتة �ملطالب بها مببلغ 
بدل  من  ي�ستجد  وم��ا   2016/10/31 تاريخ  وحتى   2016/7/15 من  �عتبار�   )39000(

�يجار حتى تاريخ �لخالء �لفعلي بو�قع بدل �يجار �سنوي مقد�ره 89000 درهم 
- �لز�م �ملدعي عليها بت�سليم بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه 

- �لز�م �ملدعي عليها مب�سروفات �لدعوى
حيث �ن �لقانون قد �لزم باعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه متهيد� لي�سبح نهائيا 

يف حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �ملقررة قانونا.

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
  اإعادة  اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 

يف ال�ستئناف  03/00565/2017 / �سناعي  
�ىل �مل�ستانف �سده : �لفا ون للتجارة �لعامة  - �س ذ م م 

ولطف �لدين بوتيا كوتي 
مبا �أن �مل�ستانف  : عقار�ت �لغرير - ذ م م 

قد �أقام �سدكم �ل�سئناف  03/00565/2017/ �سناعي  �مام �ملركز بطلب بالتايل : 
و�لق�ساء  �مل�ستاأنف  �حلكم  تعديل   - �سكال  �ل�ستئناف  قبول   - �مل�ستاأنف  �حلكم  تعديل 
جمدد� بالز�م �مل�ستاأنف �سدهما على �سبيل �لت�سامن و�لتكافل فيما بينهما باد�ء مبلغ 

113525.50 درهم 
مطالبة مالية  - �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى.  

وقررت �للجنة �لق�سائية �إعادة �عالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 
�لثانية(  �ل�ستئنافية  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �م���ام  م   2.00 �ل�ساعة   2017/7/11
 ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �ل�ستئنافية  بالد�ئرة 
وقد �أمر بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت. يتم ��سد�ر هذه �لوثيقة 
�لكرتونيا ول تتطلب �ي ختم �وتوقيع - يرجى �لعلم بان مو�عيد �جلل�سات �ستكون 1.30 

بعد �لظهر خالل �سهر رم�سان �ملبارك 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ �لكون �لذهبي للو�ساطة �لتجارية 

 رخ�سة رقم:CN 2264665  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*0.30 �ىل 1*1
 تعديل ��سم جتاري من/�لكون �لذهبي للو�ساطة �لتجارية

AL KAWAN ALDHABI COMMERCIAL BROKERAGE
�ىل/ بر�ستيج للوكالت �لتجارية

PRESTIGE COMMERCIAL AGENCIES
تعديل عنو�ن/من �بوظبي جزيرة �بوظبي �خلالدية غرب 8 ق 14 معر�س بناية �ل�سيخ 
�سرق 25  �بوظبي  �بوظبي جزيرة  نهيان و�خرون �ىل  �آل  خليفة بن حممد بن خالد 

53963 53963 حممد خلفان مطر �سعيد
تعديل ن�ساط/��سافة وكالت جتارية )4610002(

تعديل ن�ساط/��سافة ��ستري�د )4610008(
تعديل ن�ساط/حذف و�سيط جتاري )4610010(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1

�إعــــــــــالن
للتنظيفات  �ل�س�����ادة/�ل�سوي�س  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�سة رقم:CN 1137835 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �سيف ها�سل �سعيد ها�سل �ملغريي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيف عامر منيف لر�سى
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم �لنجمة �ملا�سية 

رخ�سة رقم:CN 1249188 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة عبيد �سلمان عبيد بوجمهور �مل�سلماين %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف مرو�ن �سالح عبد�هلل �حمد �ل�سعدي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1

ميدكيور جلوبل لتجارة �لدو�ت �لطبية- ذ م م
و�خلا�س  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
لتجارة  جلوبل  )ميدكيور  �أعاله   �ملذكورة  �ل�سركة  بت�سفية 
�لهاملى  مكتب   / �مل�سفى  يعلن  م(  م  ذ   - �لطبية  �لدو�ت 
لتدقيق �حل�سابات عن ت�سفية �ل�سركة �ملذكورة �عاله فكل من 
له مطالبة �أو حقوق على �ل�سركة �ملذكورة �عاله عليه �لتقدم 
مبطالبته مع �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�سفى، وذلك خالل 
�لدو�م �لر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ �لإعالن، وكل من مل 
باملطالبة.   حقه  ي�سقط  بالإعالن  �ملحددة  �ملدة  خالل  يتقدم 
تليفون �مل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�سارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق )6( �سقة )17( 

مكتب �لهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

�إع��������لن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1

ور�سة �لروؤية للحد�دة و�للحام- ذ م م
و�خلا�س  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
بت�سفية �ل�سركة �ملذكورة �أعاله )ور�سة �لروؤية للحد�دة و�للحام 
�حل�سابات  لتدقيق  �لهاملى  مكتب   / �مل�سفى  يعلن  م(  م  ذ   -
�أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاله  �ملذكورة  �ل�سركة  ت�سفية  عن 
مبطالبته  �لتقدم  عليه  �عاله  �ملذكورة  �ل�سركة  على  حقوق 
�إىل �مل�سفى، وذلك خالل �لدو�م  مع �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لذلك 
�لر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ �لإعالن، وكل من مل يتقدم 
خالل �ملدة �ملحددة بالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة.  تليفون 
�مل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى �سارع 
ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق )6( �سقة )17( مكتب 

�لهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

�إع��������لن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ بيتز� با�سرتي ملالكها مبارك �سعيد �لغامن - 

�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1129862 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة عبد�حلميد �سعيد غامن �لغامن %50

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/مبارك �سعيد غامن حممد �لغامن من مالك �ىل �سريك
تعديل ن�سب �ل�سركاء/ مبارك �سعيد غامن حممد �لغامن من 100% �ىل %50

تعديل ر�أ�س �ملال/من 150000 �ىل 160000
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*5 �ىل 1*7

تعديل ر�أ�س �ملال/من �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
 تعديل ��سم جتاري من/بيتز� با�سرتي ملالكها مبارك �سعيد �لغامن - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

 PIZZA PASTRY OWNED BY MUBARAK SAEED ALGANEM - SOLE

PROPRIETORSHIP LLC

�ىل/ مطعم كر��ست ذ.م.م
CRUST RESTAURANT LLC

�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ ن�سيم �لد�ر لالعالف

رخ�سة رقم:CN 2097275 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

�ل�سيد عبد�ملنعم �ل�سيد �حمد نور �سرف �لها�سمي من مالك �ىل �سريك
تعديل ن�سب �ل�سركاء

 �ل�سيد عبد�ملنعم �ل�سيد �حمد نور �سرف �لها�سمي من 100% �ىل %50
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد حممد عقيل �ل�سيد �لقر�سي %50

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ر�أ�س �ملال/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
 تعديل ��سم جتاري من/ن�سيم �لد�ر لالعالف

NASEEM AL DAR FODDERS
�ىل/ ن�سيم �لد�ر لالعالف ذ.م.م

NASEEM AL DAR FODDERS LLC
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1

�إعــــــــــالن
لتاجري  �ل�س�����ادة/�ملد�د  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�سيار�ت رخ�سة رقم:CN 1456034 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة معي�س مرزوق مهدي �لحبابي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف مهدي مرزوق مهدي حممد �لحبابي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1

�إعــــــــــالن
لل�سيار�ت  �ل�س�����ادة/�ملد�د  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1197545:جلديدة و�مل�ستعملة وفروعها رخ�سة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة معي�س مرزوق مهدي �لحبابي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف مهدي مرزوق مهدي حممد �لحبابي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك �ملجموعة �لقانونية حمامون وم�ست�سارون 
قانونيون طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :�سورة �مر�أة جال�سة على �لأر�س �ىل جانب عجلة

�ملودعة بالرقم :164421     بتاريخ : 2011/10/27
بيانات �لولوية: ل يوجد    

با�س������م :  �سركة �أبرو �يند�سرتيز �ينك
�لعنو�ن: 2580 بالكثورن كورت �ساوث بيند �إنديانا 46628 �لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:1 فولذ �يبوك�سي مركبات ل�سقة مع قاعدة من �لر�تنجات 
�ليبوك�سيه تر�كيب ل�سقة مع قاعدة من �لر�تنجات �ليبوك�سية لال�ستخد�م يف �ل�سناعة.

و�سف �لعالمة:�سورة �مر�أة جال�سد على �لأر�س �ىل جانب عجلة . 
�ل�س��رت�طات :ل يوجد

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  1  يوليو 2017 العدد 12058

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك �ملجموعة �لقانونية حمامون وم�ست�سارون 
قانونيون طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :�سورة �مر�أة جال�سة على �لأر�س �ىل جانب عجلة

�ملودعة بالرقم :164436     بتاريخ : 2011/10/27
بيانات �لولوية: ل يوجد    

با�س������م :  �سركة �أبرو �يند�سرتيز �ينك
�لعنو�ن: 2580 بالكثورن كورت �ساوث بيند �إنديانا 46628 �لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:16 مركبات ل�سقة ممزوجة مع قاعدة ر�تنجات �يبوك�سية 
لال�ستخد�م �ملنزيل �و يف �لقرطا�سية غر�ء.

و�سف �لعالمة:�سورة �مر�أة جال�سد على �لأر�س �ىل جانب عجلة . 
�ل�س��رت�طات :ل يوجد

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  1  يوليو 2017 العدد 12058

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك �ملجموعة �لقانونية حمامون وم�ست�سارون 
Dash: قانونيون طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم :261454     بتاريخ : 2016/10/17
بيانات �لولوية: ل يوجد    

با�س������م :ريتيل ورلد ليمتد
�لعنو�ن: �سارع رود تاون تورتول �جلزر �لعذر�ء �لربيطانية

�حلقائب  �ملقلدة  �ملدبوغه  و�جللود  �ملدبوغة  �جللود  بالفئة:18  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�سلع  لتمييز  وذل��ك 
�ل�سفرية.

من  حماطة  مميزة  بطريقة  �لبي�س  باللون  �لالتينية  بالحرف  مكتوب   Dash �لعالمة:�لكلمة  و�سف 
�لي�سار بر�سم زخريف عبارة عن 7 خطوط متد�خله مع �لكلمة على خلفية �ر�سية �سود�ء و�لكل ب�سكل مميز. 

�ل�س��رت�طات :ل يوجد
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  1  يوليو 2017 العدد 12058

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك �ملجموعة �لقانونية حمامون وم�ست�سارون 
POWER BOOM قانونيون طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :بور بوم

�ملودعة بالرقم :263996     بتاريخ : 2016/11/28
بيانات �لولوية: ل يوجد    

با�س������م :جا�سم �ل�سفار للتجارة �س.ذ.م.م
�لعنو�ن: مكتب رقم 102 ملك حممد عبد�هلل علي �جلا�سم �لر��س دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �س.ب:34988

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:32 �لبرية )�سر�ب �ل�سعري( و�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها 
وم�ستح�سر�ت  �سر�ب  �لفو�كه  وع�سائر  �لفو�كه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات  �لكحولية  غري  �مل�سروبات  من 

�خرى لعمل �مل�سروبات.
و�سف �لعالمة:كلمة POWER BOOM بالحرف �لالتينية بخط مميز باللون �لبي�س يف �سطرين 
ر�سم  وحتتها  مميز  بخط  �لالتينية  بالحرف   FUEL FOR BODY AND MIND كلمة  فوقها 
ح�سانني جميعهم يف خلفية زرقاء كلمة بور بوم بالحرف �لعربية بخط مميز باللون �لبي�س فوقها كلمة 

وقود للج�سم و�لعقل وحتتها ر�سم ح�سانني جميعهم يف خلفية زرقاء . 
�ل�س��رت�طات :عدم �ملطالبة بحق ح�سري عند ��ستخد�م �لكلمتني )POWER( و )BOOM( كال على 
و�لعبارة  �لفئة  يف  �ل�ستخد�م  �سائعتني  كلمتني  لعتبارهما  �لخ��رى  وبالو�ساع  �لعالمة  عن  مبعزل  حد� 

)وقود �جل�سم و�لعقل FUEL FOR BODY AND MIND( لعتبارهما بيات جتاري
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  1  يوليو 2017 العدد 12058

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك موؤ�س�سة بن �سيفان �لتجارية
ORBIT TRAILER: طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم :269007     بتاريخ : 2017/3/1
با�س������م :  موؤ�س�سة بن �سيفان �لتجارية

�لعنو�ن:حمل ملك �سلطان �حمد لوتاه ديرة هاتف 042231001 �سندوق �لربيد 4867 
�مييل saifanco@emirates.net.ae دبي

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:12 عربات ل�سحن �لب�سائع عربات لنقل �حلقائب و�لمتعة 
عربات جانبية قاطر�ت جر عربات �ملركبات و�جهزة �لنقل �لربي �و �جلوي �و �ملائي.

و�سف �لعالمة:عبارة عن �سكل د�ئري مميز كتب �دناه )ORBIT TRAILER( بالالتينية مكتوبة ب�سكل 
مميز و�لعالمة باللون �ل�سود. 

�ل�س��رت�طات :
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  1  يوليو 2017 العدد 12058

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك عبد�هلل �بر�هيم رحيمي
NAKXUS BICYCLE: طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم :266431     بتاريخ : 2017/1/14
با�س������م :  عبد�هلل �بر�هيم رحيمي

�لعنو�ن:�س.ب:20703 دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة هاتف: 0552866648 �سندوق �لربيد/ 20703 
�مييل u1dubai@gmail.com دبي

�لعجالت  ثالثية  هو�ئية  در�ج���ات  هو�ئية  در�ج���ات  بالفئة:12  �لو�قعة  �خل��دم��ات  �أو  �ل�سلع  لتمييز  وذل��ك 
�ملركبات عربات �طفال يف �لفئة 12.

NAKXUS كتبت ب�سكل مميز باللون �لبي�س د�خل �طار  و�سف �لعالمة:عبارة عن �لكلمة �لالتينية 
م�ستطيل باللون �ل�سود وخلفها �طار خما�سي �ل�سكل باللون �لربتقايل وحمدد باللونني �لبي�س و�ل�سود 
وبد�خلها د�ئرة م�سننه كتبت باللون �لبي�س ويف �على �لد�ئرة ر�سم لدر�جة هو�ئية باللون �ل�سود وحتتها 

�لكلمة �لالتينية BICYCLE كتبت باللون �ل�سود كما هو مو�سح بال�سكل �ملرفق. 
�ل�س��رت�طات :ل يوجد

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  1  يوليو 2017 العدد 12058

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ : 2017/01/5 �ملودعة حتت رقم : 266034 
با�س��م : �أندو كونت �ند�سرتيز ليمتد                                               

وعنو�نه: مكتب رقم 1، قطعة �أر�س رقم 266� فيلج �لتي � �سارع كومبهوج � تالوكا � هاكاجنال � منطقة 
كولهابور � 416109، مهار��سرت� � �لهند

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
جتميع جمموعة من �لب�سائع ملنفعة �لغري وبالتحديد �ملن�سوجات ومنتجات �لن�سج و�أغطية �لأ�سرة 

و�ملو�ئد لتمكني �لزبائن من ��ستعر��س و�سر�ء تلك �ملنتجات ب�سهولة.
�لو�ق�عة بالفئة   :35

و�سف �لعالمة : هي عبارة عن �لكلمتني   Complete Comfort مكتوبتني باللغة �لالتينية 
وباللون �لأ�سود.

�ل�س��رت�طات   : دون �سرط 
�لقت�ساد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لق�سم  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلك  على  �عرت��س  لديه  فعلى من 

و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  1  يوليو 2017 العدد 12058

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ : 2017/01/5 �ملودعة حتت رقم :  266011 
با�س��م : �أندو كونت �ند�سرتيز ليمتد                                               

وعنو�نه: مكتب رقم 1، قطعة �أر�س رقم 266� فيلج �لتي � �سارع كومبهوج � تالوكا � هاكاجنال � منطقة 
كولهابور � 416109، مهار��سرت� � �لهند

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملن�سوجات ومنتجات �لن�سيج غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، �أغطية �لفر��س و�ملو�ئد

�لو�ق�عة بالفئة   :24
و�سف �لعالمة : هي عبارة عن �لكلمتني   Complete Comfort مكتوبتني باللغة �لالتينية 

وباللون �لأ�سود.
�ل�س��رت�طات   : دون �سرط 

�لقت�ساد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لق�سم  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلك  على  �عرت��س  لديه  فعلى من 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  1  يوليو 2017 العدد 12058

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ : 2016/08/24 �ملودعة حتت رقم :258911     
با�س��م : ملك �لأحذية للتجارة

وعنو�نه : �س ب 30937، �ل�سارقة، �أ ع م                
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س 
�لو�ق�عة بالفئة   : 25

وباللغة  مبتكرة  بطريقة  مكتوبة    Petite Jolie �لكلمتني  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي   : �ل��ع��الم��ة     و�سف 
�لالتينية وباللون �لأ�سود ويوجد �إىل جانبها �لأي�سر �سكل وردة فيها خم�سة �أور�ق باللون �لأ�سود.

�ل�س��رت�طات   : دون �سرط
�لقت�ساد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لق�سم  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلك  على  �عرت��س  لديه  فعلى من 

و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  1  يوليو 2017 العدد 12058

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ : 2017/01/5 �ملودعة حتت رقم :  266032 
با�س��م : �أندو كونت �ند�سرتيز ليمتد                                               

وعنو�نه: مكتب رقم 1، قطعة �أر�س رقم 266� فيلج �لتي � �سارع كومبهوج � تالوكا � هاكاجنال � منطقة 
كولهابور � 416109، مهار��سرت� � �لهند

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملن�سوجات ومنتجات �لن�سيج غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، �أغطية �لفر��س و�ملو�ئد

�لو�ق�عة بالفئة   :24
و�سف �لعالمة : هي عبارة عن حرفني �أبجديني  IC  مكتوبني بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية 

وباللون �لأ�سود.
�ل�س��رت�طات   : دون �سرط 

�لقت�ساد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لق�سم  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلك  على  �عرت��س  لديه  فعلى من 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  1  يوليو 2017 العدد 12058

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ : 2017/01/5 �ملودعة حتت رقم :  266033 
با�س��م : �أندو كونت �ند�سرتيز ليمتد                                               

وعنو�نه: مكتب رقم 1، قطعة �أر�س رقم 266� فيلج �لتي � �سارع كومبهوج � تالوكا � هاكاجنال � منطقة 
كولهابور � 416109، مهار��سرت� � �لهند

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
جتميع جمموعة من �لب�سائع ملنفعة �لغري وبالتحديد �ملن�سوجات ومنتجات �لن�سج و�أغطية �لأ�سرة 

و�ملو�ئد لتمكني �لزبائن من ��ستعر��س و�سر�ء تلك �ملنتجات ب�سهولة.
�لو�ق�عة بالفئة   :35

و�سف �لعالمة : هي عبارة عن حرفني �أبجديني  IC  مكتوبني بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية 
وباللون �لأ�سود.

�ل�س��رت�طات   : دون �سرط 
�لقت�ساد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لق�سم  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلك  على  �عرت��س  لديه  فعلى من 

و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  1  يوليو 2017 العدد 12058



السبت   1   يوليو    2017  م   -   العـدد  12058  
Saturday  1   July   2017  -  Issue No   12058

07

عربي ودويل

�إن  �جلمعة  �م�س  �لالجئني  ل�سوؤون  �ملتحدة  �لأمم  مفو�سية  قالت   
خميم  يف  �آخرين   11 و�أ�سابتا  �ثنني  قتلتا  �نتحاريتني  مهاجمتني 
تديره �ملنظمة �لدولية يف �لنيجر ي�ست�سيف �آلف �لفارين من عنف 
جماعة بوكو حر�م �ملت�سددة وهو �أول هجوم �نتحاري باملنطقة منذ 

عام.
ودخلت �مر�أتان �ملخيم يف كابيالو� على بعد نحو 50 كيلومرت� �إىل 
�ل�سمال من �حلدود مع نيجرييا و�ن�سمتا ملجموعة من �ل�سباب ثم 

فجرتا �أحزمة نا�سفة قبل منت�سف ليل �لأربعاء مبا�سرة.
وقالت �ملفو�سية يف بيان “قتل �لنفجار رجال و�مر�أة من �ملقيمني 
يف �ملخيم بالإ�سافة �إىل �ملر�أتني. �أ�سيب 11 �آخرون بينهم �ثنان يف 

حالة خطرية«.
يف  معاقلها  م��ن  �حل���دود  ع��رب  ح��ر�م  بوكو  جماعة  هجمات  وتتكرر 
و�إن  �إ�سالمية  خالفة  لإقامة  م�سعاها  �سمن  نيجرييا  �سرق  �سمال 
كانت معظم �لهجمات �لنتحارية يف �لآونة �لأخرية ��ستهدفت بلد�ت 

يف �سمال �لكامريون.
وت�سن �جلماعة مترد� منذ ثماين �سنو�ت �أ�سفر عن مقتل 20 �ألف 

�سخ�س يف منطقة بحرية ت�ساد ونزوح 2.7 مليون �سخ�س.
 127 �إىل  �ألف لجئ يف �لنيجر بالإ�سافة   166 �أكر من  ويعي�س 

�ألف نازح د�خل نيجرييا.

على  ت�سويتا  �سيجري  �إنه  �م�س �جلمعة  �أفريقيا  برملان جنوب  قال 
�آب  �أغ�سط�س  �لثالث من  �لرئي�س جاكوب زوما يف  �لثقة من  �سحب 
لكنه �أو�سح �أن �مل�ساور�ت جارية لتحديد ما �إذ� كان �لت�سويت �سريا.

كانت �ملحكمة �لعليا قالت يف وقت �سابق من يونيو حزير�ن �إنه يجوز 
تنظيم عمليات �قرت�ع �سري يف �لربملان على حجب �لثقة يف �سربة 
و�ل��ذي و�سف مثل هذ�  �لف�سائح  يعاين من  �ل��ذي  لزوما  حمتملة 

�لت�سويت باأنه �سيكون غري من�سف.
وقال م�سوؤولون يف �لربملان �إن �لت�سويت �سيكون �لتا�سع خالل رئا�سة 

زوما حيث جنا من �ملحاولت �ل�سابقة لإز�حته عن �ل�سلطة.

وجه �لق�ساء �ىل زعيمة �جلبهة �لوطنية �لفرن�سية )ميني متطرف( 
مارين لوبن �جلمعة �لتهام بخيانة �لمانة يف �طار �لتحقيق يف طبيعة 
�لعمل �لذي قام به م�ساعدون برملانيون من حزبها يف �لربملان �لوروبي. 
�علن ذلك حمامي لوبن لوكالة فر�ن�س بر�س. وقال �ملحامي ر�دولف 
بو�سيلو بناء على تعهد�تها �ثناء �حلملة �لنتخابية �لرئا�سية ��ستجابت 
مارين لوبن �م�س لدعوة �لق�ساة �لذين �عتربو� �نها متهمة. و��ساف 
�لق�سائي  �لقر�ر  وتعترب  �لثنني  من  �عتبار�  �لقر�ر  يف  �ستطعن  �نها 
�لربملان  يف  نائبا  �نتخبت  كانت  ولوبن  �ل�سلطات.  ف�سل  ملبد�أ  �نتهاكا 
�وروبية من  نائبة  ب�سفتها  �لتهام  �ليها  ووج��ه   2004 �لوروب��ي يف 
2009 �ىل 2016 ب�ساأن ��ستخد�م �مو�ل للربملان �لوروبي ل�سالح 
رئي�سة مكتبها يف �جلبهة �لوطنية كاترين غريزيه وحار�سها �ل�سخ�سي 
تهمة  لوبن  �ىل  وجهت  كما  ق�سائي.  م�سدر  بح�سب  ليجييه،  تيريي 
رئي�سة  ب�سفتها  و2016   2014 بني  �لمانة”  “�لتو�طوؤ يف خيانة 

للحزب �ليميني �ملتطرف، بح�سب �مل�سدر ذ�ته.

�لدعم  �سيا�سة  للحكومة لإ�سالح  �لربملان �جلز�ئري على خطط  و�ف��ق   
�لتي تنتهجها �لبالد منذ وقت طويل وتد�سني نظام للتمويل �لإ�سالمي 
�إير�د�ت  �إط��ار حم��اولت للتغلب على هبوط حاد يف  و�سر�ئب جديدة يف 
�إ�سالحات  لتنفيذ  �أو���س��ع  م��ق��رتح��ات  �سمن  �خل��ط��ط  وت��ن��درج  �ل��ط��اق��ة. 
عن  حكومته  تبحث  بينما  ت��ب��ون  �ملجيد  عبد  �ل����وزر�ء  رئي�س  �ق��رتح��ه��ا 
م�سادر متويل جديدة لتقليل �لعتماد على �لنفط و�لغاز �للذين ي�سكالن 
60 باملئة من �لإي��ر�د�ت يف ميز�نية �لدولة. و��سطرت �جلز�ئر، �لع�سو 
�أ�سعار عدد من  �لعام وزي��ادة  �لإنفاق  �إىل خف�س  بالفعل  �أوب��ك،  مبنظمة 
�ملنتجات و�ل�سلع �ملدعومة وفر�س قيود على �ل�ستري�د للحد من �لتاأثري 

�ملايل لنخفا�س �أ�سعار �لنفط وحت�سني ناجت ي �ملحلي �ملتو��سع.

عوا�صم

�أبيدجان

باري�س

�جلز�ئر

كيب تاون

�ل�سني تعار�ش بيع
 �أ�سلحة �أمريكية لتايو�ن 

•• بكني-اأ ف ب:

د�نت �ل�سني �أم�س ما �أعلنه م�سوؤول �أمريكي عن �ملو�فقة على بيع �أ�سلحة 
�أمريكية �إىل تايو�ن بقيمة 1،3 مليار دولر، وطلبت من و��سنطن وقف �أي 
�سفقة �أ�سلحة مع �جلزيرة �لتي تعتربها جزء� منها. وقال �ملتحدث با�سم 
وز�رة �خلارجية �ل�سينية لو كانغ لل�سحافيني �إن �ل�سني �أر�سلت �حتجاجا 
�لتز�مها  �ح���رت�م  على  �لأم��ريك��ي��ة  �حلكومة  وحثت  و��سنطن  �إىل  ر�سميا 
يتجز�أ  ل  “جزء  تايو�ن  �إن  �ملتحدث  وق��ال  �ل��و�ح��دة.  �ل�سني  �ملعلن مببد�أ 
من �أر��سي �ل�سني ونحن نعار�س ب�سدة �سفقة �لأ�سلحة هذه �إىل تايو�ن«. 
و�حتجت �سفارة �ل�سني يف و��سنطن على �ل�سفقة وو�سفتها باأنها “خطوة 
خاطئة” من �ساأنها �حلاق �ل�سرر بالعالقات بني �لبلدين. وقالت �ل�سفارة 
للتفاهم  خمالفة  �لأم��ريك��ي  �جل��ان��ب  بها  ق��ام  �لتي  �خلاطئة  �خل��ط��وة  �إن 
�لذي مت �لتو�سل �إليه بني �لرئي�سني يف مار�لغو و�لزخم �لإيجابي �لذي 
�سهدته �لعالقات �ل�سينية �لأمريكية. و�أ�سافت �أن من �سانها �إحلاق �ل�سرر 
بالثقة �ملتبادلة و�لتعاون بني �ل�سني و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية. �لتقى 
�لرئي�سان �ل�سيني �سي جينبنغ و�لأمريكي دونالد تر�مب يف منتجع تر�مب 
�لفخم يف فلوريد� يف ني�سان �أبريل وبد� �أن �لعالقات بني �لبلدين حت�سنت 
�إذ و�سف تر�مب �لعالقات مع �سي باأنها متميزة. لكن بد�أت تظهر  بعدها 
موؤ�سر�ت على �نتهاء �سهر �لع�سل بينهما مع توجيه تر�مب �نتقاد�ت لل�سني 
�لتخلي  على  �ل�سمالية  كوريا  لدفع  يكفي  ما  تفعل  ل  باأنها  �تهمها  �لتي 
�أمريكية على بنك �سيني �تهم  �لنوي ومع فر�س عقوبات  عن برناجمها 

بالتعامل مع كوريا �ل�سمالية وتبيي�س �أمو�ل ل�ساحلها.

�لحتلل يزيل ن�سبا تذكاريا خلالد نز�ل يف جنني 

عامالن �إ�صافيان ي�صعبان قيام دولة كردية 

هل �ستتغري خارطة �ل�سرق �لأو�سط من جديد؟ 

قلق �أمريكي حيال حقوق �لن�سان يف �ل�سود�ن 

تر�مب �أمام خيار �سعب يف �سوريا

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

قلقها  عن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �عربت 
�لن�سان  ح��ق��وق  �سجل  ح��ي��ال  �لبالغ 
�ملفرو�سة  �لقيود  ب�سبب  �ل�سود�ن  يف 
و�لإعالمية  �لدينية  �حل��ري��ات  على 
�ل�سفارة  �علنت  ما  ح�سب  �لبالد،  يف 

�لأمريكية يف �خلرطوم.
وي���اأت���ي ب���ي���ان �ل�����س��ف��ارة �ل�����ذي ن�سر 
قبل  في�سبوك  ع��ل��ى  �سفحتها  ع��ل��ى 
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  من  قر�ر 
يوليو  12 مت��وز  يف  �ملرتقب  تر�مب 
ل��رف��ع ح��ظ��ر �ل��ت��ع��ام��ل �ل��ت��ج��اري مع 

�ل�سود�ن ب�سكل د�ئم �أو متديده.
وق����ال����ت �ل�������س���ف���ارة �لأم����ريك����ي����ة يف 
�ملتحدة تظل  �ل��ولي��ات  �إن  �ل�����س��ود�ن 
ق��ل��ق��ة ل��ل��غ��اي��ة ح���ي���ال ���س��ج��ل حقوق 
�لن�سان يف �ل�سود�ن، مبا فيه ��ستمر�ر 
حظر �ملجال �ل�سيا�سي، و�لقيود على 
�لتعبري  وح��ري��ة  �لدينية،  �حل��ري��ات 

مبا فيها حرية �ل�سحافة«.
�لن�سان  حقوق  حماية  �أن  و�أ�سافت 
و�لأمن،  �ل�سالم  مع  بعمق  تت�سابك 
م�ستمرة  �ل�����س��ف��ارة  �أن  �إىل  م�����س��رية 
�ل�����س��ود�ن يف هذه  �سجل  م��ر�ق��ب��ة  يف 

�مللفات.
جلميع  ع��ربت  �نها  �ل�سفارة  وتابعت 
�سجن  ح��ي��ال  قلقها  ع��ن  �مل�����س��ت��وي��ات 
�ل�سحف، تدمري  �لن�سطاء، م�سادرة 
�ملجال  ع��ل��ى  �ل��ت�����س��ي��ي��ق  �ل��ك��ن��ائ�����س، 
�ل�����س��ي��ا���س��ي، و�ل��ق��ي��ود ع��ل��ى �حلريات 

�آخر �مل�سيحيني يف �جلولن �ل�سوري �ملحتل 
•• اجلوالن-اأ ف ب:

�ملحتل من  �بو�بها يف �جلولن  �ل�سغرية  �ملارونية  تفتح كني�سة عني قينيا 
بات  �لقرية،  ه��ذه  ففي  �ملنا�سبات.  يف  �بو�بها  عاما  خم�سني  منذ  �إ�سر�ئيل 

�لوجود �مل�سيحي يقت�سر على �أفر�د معدودين.
�لكني�سة  ��ستقبلت  �لقرية،  بر�س  فر�ن�س  وكالة  فيه  ز�رت  �ل��ذي  �لح��د  يف 
�لكني�سة يف  ��سر�ئيل. وتقع  �سمال  �لنا�سرة يف  م�سلني قدمو� من مدينة 
�سهول �حلولة وبحرية طربيا وتت�سع لنحو مئة  زقاق �سغري وتطل على 

�سخ�س.
وت�سرف عائلة �ديب ع�ساف )57عاما( �لتي تعي�س يف �لقرية �ىل جانب نحو 
1800 درزي يف عني قينيا، على �لكني�سة �لتي ل تفتح �ل عندما يزورها 

م�سيحيون من �لنا�سرة �و حيفا �و بلد�ت عربية �خرى يف ��سر�ئيل.
12 �سخ�سا لوكالة فر�ن�س  تتكون عائلته من  �ل��ذي  �دي��ب ع�ساف  ويقول 
 600 نحو   1967 ع��ام  حتى  قينيا  عني  يف  �مل�سيحيني  ع��دد  “كان  بر�س 

ن�سمة و�لدروز 300 ن�سمة«.
ويو�سح “عند ن�سوب �حلرب حزير�ن يونيو 1967 ، توجه م�سيحيو �لبلدة 
وبع�س �لعائالت �لدرزية �ىل مز�رع �سبعا يف لبنان لالحتماء، بينما ذهب 
و�لدي وعمي مع عائالت درزية �ىل بلدة جمدل �سم�س �لتي �حتلت �ي�سا. 
�سمحت ��سر�ئيل لهم بالعودة من جمدل �سم�س مع من تبقى من �لدروز، 

بينما مل ت�سمح بعودة �لذين توجهو� �ىل لبنان �و �لوطن �لم �سوريا«.
وي�سري �ىل �ن معظم �فر�د عائلته �لكربى موجودون يف �سوريا، فيما فارق 

و�لده وعمه وجده �لذين بقو� يف عني قينيا �حلياة.
باألو�نه �لخ�سر و�لحمر  �ل��دروز  �أبنية عدة يف �لقرية، يرفرف علم  على 

و�لزرق و�ل�سفر و�لبي�س.
�نهت �سالتها  �ن  بعد  عاما(   72( �سمعان  ثريا  تقول  �لكني�سة،  �ساحة  يف 
“جئنا من �لنا�سرة لن�سلي يف عني قينيا لدعم �لوجود �مل�سيحي”، م�سرية 
�ىل �نها تنتمي �ىل جمعية “�ل�سبيل” �لتي تقوم بزيارة �لقرى �لفل�سطينية 

�ملهجرة وكنائ�سها يف حماولة “للحد من هجرة �مل�سيحني من �لبالد«.
يعودون..  ول  هناك  وي��ت��زوج��ون  �ل��ب��الد  خ��ارج  يتعلمون  “�ولدنا  وتتابع 

��سر�ئيل ت�سعب عليهم ظروف �حلياة هنا«.

�سوريا يف �أعقاب �إ�سقاط �لقو�ت �لأمريكية ملقاتلة تابعة للجي�س �ل�سوري 
و�ملدربة من  �مل�سلحة  �لدميقر�طية  �سوريا  لقو�ت  تهاجم وحد�ت  كانت 
نف�سه  �ل��وق��ت  ويف  د�ع�����س.  �سد  �لقتال  خل��و���س  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  قبل 
�إير�ن ع�سالتها �أي�ساً وتوجه �سربات �ساروخية �إىل �سوريا،  ت�ستعر�س 

وحتى �لقو�عد �لبحرية �لع�سكرية �لرو�سية تق�سف �لد�خل �ل�سوري. 
�لأ�سد  ق��ري��ب مل يهتم  �أن���ه ح��ت��ى وق���ت  �إىل  ب��و���س��ت  ن��ي��وي��ورك  وت�����س��ري 
وحليفته رو�سيا �أبد�ً مبو�جهة د�ع�س، و�لأدهى من ذلك �أن ب�سار �لأ�سد 
�لتنظيم  مع  حتالف  قد  �ل�سحيفة  و�سفته  كما  �ل�سوري  �لديكتاتور  �أو 
ولكن  �ل�سورية.  �ملعار�سة  ق��و�ت  �سد  �مل��ع��ارك  من  �لعديد  يف  �لإره��اب��ي 
رو�سيا  دع��م حلفائه  �إىل  �لأ���س��د  ي�سارع  �مل��ح��ك،  د�ع�����س على  ب��ات  عندما 
�إىل  ي�سعى  �إذ  د�ع�����س؛  �سقوط  عقب  �لأر����س��ي  على  لال�ستيالء  و�إي���ر�ن 

•• وا�صنطن-وكاالت:
قالت �سحيفة “نيويورك بو�ست” �لأمريكية يف �فتتاحيتها، �إن �لرئي�س 
�لأمريكي دونالد تر�مب مي�سى قدماً نحو �لوفاء بتعهده بدحر تنظيم 
�أن هذ� �لنجاح قد يجربه على  د�ع�س �لإرهابي يف �سوريا و�لعر�ق، بيد 
بني  �لختيار  تر�مب  وعلى  �سوريا.   �ملقبلة يف  �ملرحلة  �إز�ء  ق��ر�ر  �تخاذ 
يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  حلفاء  حلماية  �أو�سع  ح��رب  يف  بالتورط  �ملخاطرة 
حتت  وتركهم  عنهم  �لتخلي  �أو  �لدميقر�طية(  �سوريا  )ق���و�ت  �سوريا 

رحمة �لتحالف �لوح�سي بني �لأ�سد وبوتني و�إير�ن. 
�أطماع ب�صار ورو�صيا و�إير�ن

وت�سري �ل�سحيفة �إىل تهديد رو�سيا با�ستهد�ف �لطائر�ت �لأمريكية يف 

حتقيق هدفه با�ستعادة حكمه على كل �لأر��سي �ل�سورية. 
�لأكر�د .. �لعقبة �لرئي�صية

�إ�سعاف  على  �لأ���س��د  ���س��اع��دت  ق��د  رو���س��ي��ا  �أن  على  �لفتتاحية  وت�����س��دد 
�إذ ي�سعى �لرئي�س �لرو�سي فالدميري  �إير�ن،  �ملعار�سة، متاماً كما فعلت 
بوتني �إىل �حلفاظ على بقاء قو�عده �لبحرية �لع�سكرية على �ل�ساحل 
�ل�سوري، بينما ت�سعى �إير�ن لل�سيطرة من خالل وكالئها وحلفائها على 
م�ساحة �سا�سعة من �لأر��سي من لبنان عرب �سوريا و�لعر�ق. و�أ�سبحت 
�لقو�ت �ملتحالفة مع �لوليات �ملتحدة قو�ت �سوريا �لدميقر�طية مبثابة 
�لعقبة �لرئي�سية �أمام تلك �لطموحات. وتت�ساءل �ل�سحيفة: “ُترى هل 
ميكن �أن ت�ستمر �لوليات �ملتحدة يف حماية قو�ت �سوريا �لدميقر�طية 

عقب �سقوط د�ع�س يف معقله �لأخري؟«. 

�إىل جنب مع  وتلفت �لفتتاحية �إىل �أن �لتحذير �لو��سح لبوتني جنباً 
�أن يدفع �لرو�س  تهديد�ت ذ�ت م�سد�قية من حيث �لعو�قب من �ساأنه 
ي�ستعيد  �أن  يحتاجون  ل  لأن��ه��م  وبخا�سة  �ل��رت�ج��ع،  �إىل  �لأرج���ح  على 
�لأ�سد جميع �سلطاته، ولكن �لإ�سكالية تكمن يف �أن �لإير�نيني و�لأ�سد لن 

يتوقفو� �إل بعد �ختبار مدى ت�سميم �لوليات �ملتحدة مر�ر�ً وتكر�ر�ً. 
خماوف �أنقرة

يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  حلفاء  معظم  �أن  �إىل  بو�ست”  “نيويورك  وتلفت 
�سوريا  ق��و�ت  بحماية  �لأخ���رية  بقيام  يرحبون  �سوف  �لأو���س��ط،  �ل�سرق 
�لدميقر�طية؛ من �أجل ردع �لنفوذ �لإير�ين يف �ملنطقة، وذلك با�ستثناء 
تخ�سى  �لذين  �لأك���ر�د  من  غالبيتها  يف  تت�سكل  �لقو�ت  ه��ذه  لأن  تركيا 

�أنقرة دعمهم للقتال �لد�ئر مع �ملتمردين �لأكر�د يف تركيا. 

ما  و�ل��ن��ف��ط،  بالغاز  �لغنية  �لب�سرة  منطقة  فيها  مب��ا 
يقلق �أي�ساً �إ�سر�ئيل. 

عامالن �إ�صافيان
ويلفت �لكاتب �إىل وجود عاملني �إ�سافيني ي�سعبان قيام 
�آلف من عنا�سر �حلر�س  وج��ود  �أولهما  ك��ردي��ة،  دول��ة 
�لثوري �لإير�ين يف �لعر�ق وعلى �ل�ساحة �ل�سورية دعماً 

لأنظمة غري �سنية يف بغد�د ودم�سق. 
ويكمن �لعامل �لثاين يف حقيقة �أن �جلمهورية �لرتكية 

مقتل  �إىل  �أدت  عمليات  ور�ء  باأنها  تتهمها  �سخ�سية 
�إ�سر�ئيليني.

بعد  �لن�سب  مكان  ورق��ة  �لإ�سر�ئيلية  �لقو�ت  وتركت 
�لتذكاري  �لن�سب  ه��ذ�  �إز�ل���ة  “مت  عليها  كتب  �إز�ل��ت��ه 
�لذي  نز�ل  �لإرهابي خالد  �لتحري�س وتخليد  ب�سبب 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ت��غ��ريت خارطة  �لأوىل،  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل����رب  ن��ه��اي��ة  ع��ن��د 
�ل�سرق �لأو�سط ب�سورة عامة، ومل يكن �ل�سرق �لأو�سط 

هو �لذي تاأثر ب�سدة يف حينه.
�لرتكية، باأن  “حريت”  وذك��ر م��ر�د يتكني يف �سحيفة 
�حلرب �لعاملية �لثانية �أدت �إىل �إنهاء ثالث �مرب�طوريات 
�آل رومانوف قيا�سرة �لمرب�طورية �لرو�سية،  كربى: 
و�لمرب�طورية �لنم�ساوية � �لهنغارية، و�لمرب�طورية 
و�سط  خ��ر�ئ��ط  ق���رن،  قبل  ت��غ��ريت،  وه��ك��ذ�  �لعثمانية. 
�أوروب������ا، و�ل��ق��وق��از و�آ���س��ي��ا �ل��و���س��ط��ى و�ل�سرق  و���س��رق 

�لأو�سط.

نظريات �ملوؤ�مرة
ويلفت يتكني �إىل حتول �آخر طر�أ على خارطة �لقوقاز 
و�آ���س��ي��ا �ل��و���س��ط��ى �إث����ر ت��ف��ك��ك �لحت����اد �ل�����س��وف��ي��ي��ت��ي يف 
ت��غ��ي��ري�ت يف خارطة  ذل���ك  �أع��ق��ب  ف��ق��د   .1992 ع���ام 
و�نق�سام  يوغو�سالفيا  تفكك  مع  �أوروب���ا،  و�سرق  و�سط 

جمهورية ت�سيكو�سلوفاكيا �إىل دولتني.
�حتمال  �إىل  ج��دي��دة  نظريات  ت�سري  �ملحلل،  وبح�سب 
ح����دوث م��وج��ة ج��دي��دة م��ن �ل��ت��غ��ي��ري�ت يف خ��ارط��ة يف 
�لنا�س عن تغيري يف  �لأو�سط. وعندما يتحدث  �ل�سرق 
كردية  دول��ة  قيام  �حتمال  يتم �حلديث عن  �خل��ارط��ة، 

جديدة. 

تطور�ت
وي�سري �لكاتب لعدد من �لتطور�ت طر�أ خالل �ل�سنو�ت 
�سبيل  �لطرح. وعلى  تعزز هذ�  �لأخ��رية  �خلم�سة ع�سر 

 2003 ع��ام  يف  للعر�ق  �لأمريكي  �لغزو  �ساعد  �مل��ث��ال، 
يف  ج��ي  �آر  ك��ي  �ل��ع��ر�ق  كرد�ستان  حكومة  تاأ�سي�س  على 
�حلزب  زعيم  �ل��ب��ارز�ين،  م�سعود  بقيادة  �لعر�ق،  �سمال 

�لدميقر�طي �لكرد�ستاين كي دي بي. 
�ليوم عرب دعم  �أم��ر�ً مماثاًل يح�سل  �إن  ويقول يتكني 
�ل�سعب  ل��وح��د�ت حماية  �مل��رك��زي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل��ق��ي��ادة 
�لربية يف  �لكردي و�ي بي جي يف ظل م�ساركة قو�تها 
حماربة د�ع�س يف �سوريا. ويعترب و�ي بي جي �لمتد�د 
كي  ب��ي  �ملحظور  �لكرد�ستاين  �لعمال  حل��زب  �ل�����س��وري 
ك��ي ، و�مل��و���س��وع ع��ل��ى �ل��ق��ائ��م��ة �لأم��ري��ك��ي��ة للمنظمات 
�لإرهابية. وقد تاأ�س�س بي كي كي �سر�ً يف تركيا يف عام 
1978، بهدف �قتطاع مناطق من �أربع دول متجاورة، 
تركيا و�إير�ن و�لعر�ق و�سوريا، لتاأ�سي�س دولة كرد�ستان 

�مل�ستقلة.

حكم ذ�تي يف �صوريا
وي��ت�����س��اءل �مل��ح��ل��ل ع��م��ا �إذ� ك��ان��ت ج��ه��ود ب��ي ك��ي ك��ي يف 
�لق�ساء على د�ع�س، تكللت بتحقيق هدفه يف �حل�سول 
على طول  �سوريا، يف منطقة متتد  ذ�ت��ي يف  على حكم 
م��ئ��ات �ل��ك��ي��ل��وم��رت�ت م���ع ت��رك��ي��ا. وم����ن ث���م م���ا �لذي 
�لتناف�س بني بي كي كي وكي دي بي حول  �سيجري يف 
مناطق ي�سكنها �لأكر�د يف �لعر�ق، وجتاور كل من �إير�ن 

وتركيا؟ 
وي�����س��ري ي��ت��ك��ني ل��ك��ون ذل����ك �ل��ت��ن��اف�����س ه���و �ل����ذي دفع 
�ل���ب���ارز�ين لإع��الن��ه �لأخ����ري ع��ن خ��ط��ط ب�����س��اأن �إج���ر�ء 
��ستفتاء لال�ستقالل عن �لعر�ق يف 25 �سبتمرب �ملقبل.  
فقد ر�أت حكومات غربية باأن قيام دولة كردية يف �لعر�ق 
�سيقود فور�ً لقيام دولة مو�لية لإير�ن يف جنوب �لعر�ق، 

•• جنني-رويرتز:

قال �سكان وم�سوؤول �إ�سر�ئيلي �إن �إ�سر�ئيل �أز�لت فجر 
�م�س ن�سبا تذكاريا يف مدينة جنني يحمل ��سم خالد 
نز�ل �لذي تتهمه بالوقوف ور�ء عملية قتل فيها عدد 

من �لإ�سر�ئيليني عام 1974.
�أيام  �أز�لت �لن�سب قبل ع�سرة  وكانت بلدية جنني قد 
�ملدينة  باقتحام  ه���ددت  �ل��ت��ي  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  لطلب  تلبية 
لإز�لته �إن مل تفعل �ل�سلطة �لفل�سطينية. لكن �لبلدية 

�أعادته مكانه بعد ذلك.
لرويرتز  جنني  بلدية  رئي�س  غ��ايل  �أب��و  حممد  وق��ال 
عرب �لهاتف �لبلدية هي من �أعادت �لن�سب �لتذكاري 

�إىل مكانه ولي�س �أي �أحد �آخر.
و�أ�ساف “�لبلدية قامت باإز�لته �سابقا لأنه كان هناك 
و�إز�ل���ة  �ملدينة  باقتحام  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  م��ن  و����س��ح  تهديد 
�ل��ن�����س��ب �ل���ت���ذك���اري. وك����ان ذل���ك يف رم�����س��ان وكانت 
�أكر  �لأرو�ح  على  خوفنا  ك��ان  بال�سبان.  مليئة  �لبلد 
24 �ساعة  من خوفنا على �حلجر فاأزلنا �حلجر ملدة 
يف  �لإ�سر�ئيليني  على  �لفر�سة  نفوت  حتى  و�أرجعناه 

ذلك �لوقت«.
�سيظل  �لن�سب  يحوي  �لذي  �مليد�ن  �إن  قائال  وم�سى 

يحمل ��سم �ل�سهيد خالد نز�ل. وتابع بقوله “�ملو�سوع 
�سيا�سي  �ملو�سوع  تذكاري.  ن�سب  �أو  ميد�ن  ��سم  لي�س 

بحت ويعك�س �لعربدة و�لعنجهية �لإ�سر�ئيلية«.
�أع����م����ال �حلكومة  م��ن�����س��ق  م����ردخ����اي  ي�������وؤ�ف  وق������ال 
هذه  “متت  �لفل�سطينية  �لأر�����س���ي  يف  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
�لإرهابي خالد  للقاتل  �لتذكاري  �لن�سب  �إز�ل��ة  �لليلة 
نز�ل من �أحد ميادين مدينة جنني بعد �أن طلبنا من 

بلدية جنني �إيقاف �لتحري�س يف �سو�رع �ملدينة«.
و�أ�ساف على �سفحته �لر�سمية على في�سبوك “بعدما 
مل تقم �لبلدية بذلك فاإن جي�س �لدفاع حازم لو�سع 
�لإره��اب��ي��ني وقتلة  م��ن خ��الل تخليد  للتحري�س  ح��د 

�لأبرياء كاأنهم �أبطال«.
تزيل  وهي  جلر�فة  �سورة  �لإ�سر�ئيلي  �مل�سوؤول  ون�سر 
�ل��ن�����س��ب وه���و ع��ب��ارة ع��ن ح��ج��ر ك��ت��ب ع��ل��ي��ه “ميد�ن 
�أن  علينا  نحن   .1986-1948 ن��ز�ل  خالد  �ل�سهيد 

نحر�س ورد �ل�سهد�ء من �أجل فل�سطني حرة«.
للجبهة  �مل����رك����زي����ة  ب��ال��ل��ج��ن��ة  ع�������س���و�  ن�������ز�ل  وك�������ان 
عام  �أثينا  يف  و�غتيل  فل�سطني  لتحرير  �لدميقر�طية 

.1986
وع�������ادة م����ا حت���ت���ج �إ����س���ر�ئ���ي���ل م����ع ك����ل �����س���م يطلقه 
��سم  ي��ح��م��ل  ك���ان  �إذ�  م��ع��ل��م  �أي  ع��ل��ى  �لفل�سطينيون 

م��ا ز�ل���ت مت��ان��ع يف �إن�����س��اء ك��ي��ان ك���ردي رغ���م ع���دد من 
�ل�����س��ن��و�ت �خلم�سة ع�سر  �ل��ت��ي مت��ت خ���الل  �مل���ح���اولت 

�لأخرية من �أجل �إ�سعاف جي�سها. 
�لأو�سط  �ل�سرق  خارطة  يف  تغيري  �أي  �أن  يتكني  وي��رى 
�أن  �أح��د�ً  �لأفعال، ل ميكن  ل�سل�سلة من ردود  قد يقود 
يخمن نتيجتها. ولذ� قد تكون �لإجابة على �ل�سوؤ�ل �أن 
“ح�سول ذلك �لتحول غري مرجح “. ولكن من �ملوؤ�سف 
�أن تلك �حلقيقة قد ل تدرك �إل بعد مزيد من �ملعاناة 

و�سفك �لدماء.

مو�طني  ���س��د  �إره��اب��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات  م�����س��وؤول��ي��ة  يتحمل 
�إ���س��ر�ئ��ي��ل«. وذك���رت وك��ال��ة �لن��ب��اء �لفل�سطينية  دول��ة 
�أحدهما  بالر�سا�س �حلي  �أ�سيبا  �أن طفلني  �لر�سمية 
بال�سدر و�لثاين بالفخذ خالل مو�جهات مع �لقو�ت 

�لإ�سر�ئيلية �أثناء �إز�لة �لن�سب.

�لدينية و�ل�سخ�سية.
و�أكدت �أنها “تود روؤية تقدم �أكرب من 
�حلكومة �ل�سود�نية يف هذه �مللفات«.

�إد�رة  �أب���ح���اث  وح�����س��ت ع���دة م��ر�ك��ز 
�لعقوبات  على  �لب��ق��اء  على  ت��ر�م��ب 
�لقلق  �لع��ت��ب��ار  يف  و�سعا  �ملفرو�سة 
ح����ي����ال م���ل���ف ح����ق����وق �لن���������س����ان يف 

�ل�سود�ن.
بالأعمال  �ل��ق��ائ��م  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه، 
�ستيفن  �خل����رط����وم  يف  �لم����ريك����ي 
كوت�سي�س يف حو�ر مع وكالة فر�ن�س 

�لعقوبات  ف��ر���س  و����س��ن��ط��ن  وق����ررت 
�لق���ت�������س���ادي���ة ع���ل���ى �ل���������س����ود�ن عام 
�خل����رط����وم  دع������م  ب�������س���ب���ب   1997
وكان  متطرفة.  جلماعات  �ملفرت�س 
زع��ي��م �ل��ق��اع��دة �أ���س��ام��ة ب��ن لدن يف 
�لعامني  ب��ني  �ل�����س��ود�ن��ي��ة  �لعا�سمة 

1992 و 1996.
حقوق  م��ل��ف  �أن  كوت�سي�س  و�أو����س���ح 
معاجلته  يجب  �ل�سود�ن  يف  �لن�سان 
�حلكومة  م����ع  �و�����س����ع  “بارتباط 

�ل�سود�نية«.

�ل�سهر  هذ�  �سابق من  وقت  بر�س يف 
عن  �لنظر  ت�سرف  مل  و��سنطن  �إن 
هذه �لمور، لكنه �أو�سح �أن �لعقوبات 
لأ�سباب  �خل����رط����وم  ع���ل���ى  ف���ر����س���ت 

خمتلفة متاما.
�ل���غ���ر����س من  �إن  ك��وت�����س��ي�����س  وق�����ال 
�لعقوبات هو �إنهاء �لدعم �ل�سود�ين 

لالإرهاب و�حالل �ل�سالم بد�رفور.
�ن��ه مل تكن �لم��ور �لخرى  و�عترب 
عليه  وب��ن��اء  �لعقوبات  لفر�س  �سببا 

لن تكون لها عالقة برفعها.



السبت   1   يوليو    2017  م   -   العـدد  12058  
Saturday  1   July   2017  -  Issue No   12058عربي ودويل

1808

بريطانيا حتمل �لأ�سد م�سوؤولية هجوم �ل�سارين 
••لندن-رويرتز:

جون�سون  بوري�س  �لربيطاين  �خلارجية  وزير  قال 
�م�س �جلمعة �إنه ل �سك على �لإطالق يف �أن حكومة 
�لرئي�س �ل�سوري ب�سار �لأ�سد م�سوؤولة عن ��ستخد�م 

�أ�سلحة كيماوية يف �سوريا يف �أبريل ني�سان.
و�طلعت  حقائق  تق�سي  فريق  �أع���ده  تقرير  ونقل 
عليه رويرتز عن منظمة حظر �لأ�سلحة �لكيميائية 
با�سم  و�مل��ع��روف  �ملحظور  �لأع�����س��اب  غ��از  �إن  قولها 
�ل�سارين ��ستخدم يف هجوم ب�سمال �سوريا �أ�سفر عن 

مقتل ع�سر�ت.

�للوم على حكومة  و�ألقت وكالت خمابر�ت غربية 
�لأ���س��د يف �ل��ه��ج��وم ل��ك��ن م�����س��وؤول��ني ���س��وري��ني نفو� 

مر�ر� ��ستخد�م مو�د �سامة حمظورة يف �ل�سر�ع.
“حتديد  وق�����ال ج��ون�����س��ون ل�����س��ب��ك��ة ���س��ك��اي ن���ي���وز 
�مل�سوؤولية عن �إلقاء �ل�سارين �ستحال �لآن �إىل �آلية 
�سك  لي�س لدي  لكن  للتاأكد منها  حتقيق م�سرتكة 
�أن �أ�سابع �لتهام ت�سري �إىل نظام  على �لإطالق يف 
�لربيطانية  �حلملة  “�سنو��سل  و�أ���س��اف  �لأ���س��د«. 
لفر�س عقوبات على �مل�سوؤولني عن �لهجوم... من 
ينبغي  �لأب��ري��اء  �سد  كيماوية  �أ�سلحة  ي�ستخدمون 

حما�سبتهم«.

••وا�صنطن-وكاالت:

ل�م�سروع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �أ���س��ار 
�إيب�سن،  د�ي��ف��د  �لتطرف  مكافحة 
�لقومي من  �لأم��ن  �أّن حماية  �إىل 
�لأ�سباب  �سلب  يف  كانت  �لإره����اب 
�ملقاطعة لقطر  �لدول  �لتي دفعت 
�إىل �ّتخاذ �إجر�ء�تها �لدبلوما�سية 

و�لقت�سادية �سّد �لدوحة. 
 ويف �سحيفة “ذ� هيل” �لأمريكية 
مثاًل  �ل��ري��ا���س  �أّن  �إي��ب�����س��ن،  ك��ت��ب 
حماية  بكونها  �ل��ع��ق��وب��ات  ف�����ّس��رت 
خماطر  م�����ن  �ل����ق����وم����ي  ل�����الأم�����ن 
�لأمر  كذلك  و�لتطرف.  �لإره���اب 
ل���ل���دول �لأخ������رى �لتي  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
ذكرت خماوفها على �أمنها �لقومي 
�ملزعزعة  ق��ط��ر  ن�����س��اط��ات  ب�����س��ب��ب 

ل�ستقر�ر �ملنطقة.
�لإعالن فاجاأ �لعديد من �ملر�قبني 
ح����ول �ل����ع����امل، ل���ك���ّن �ل����ق����ر�ر كان 
“نتيجة لتاريخ قطر �لطويل من 
و�لت�سرفات  �خلطرية  �ل�سيا�سات 

عليها  وتعلنها وحتافظ  �لإرهابية 
�حلالية  �لت�سريعات  يف  وتدخلها 

�ملرتبطة مبكافحة �لإرهاب.
ل�ستخد�م تر�مب كل �سالحياته 

ملحاربة  �أّن���������ه  �إي���ب�������س���ن  ي�������س���ي���ف 
�لتطرف و�لإره��اب، �ستحتاج قطر 
لتنفيذ �سيا�ساتها �لعلنية �خلا�سة 
�لإرهابية،  �ل��ن�����س��اط��ات  مبكافحة 
مطالبة  و�ستكون  ك��ام��ل.  وب�سكل 
ب��ال��ت��ع��ي��ني و�حل����ف����اظ و�لإع�������الن 
لت�سنيف  �خل���ا����س  ن��ظ��ام��ه��ا  ع���ن 

�لإرهابيني. 
�ل�سغط  �أّن  �إدر�ك  و��سنطن  وعلى 
�ل�سيا�سات  ل���ت���ب���ّن���ي  ق���ط���ر  ع���ل���ى 
�حلازمة هو �أ�سا�سي ل�سرت�تيجية 
�لإرهاب”.  ملكافحة  وفعالة  قوية 
مل  �ل���ت���ح���رك  “عدم  �إّن  ك���ذل���ك، 
�أن  تر�مب  �إد�رة  وعلى  خ��ي��ار�ً  يعد 
لل�سغط  �سالحياتها  كل  ت�ستعمل 
بالت�سرف  ت���ب���د�أ  ك���ي  ق��ط��ر  ع��ل��ى 
دعمها  وت��وق��ف  م�����س��وؤول  كحليف 

للتطرف.

ونظام  �لتعبري  ح��ري��ة  بينها  م��ن 
عاما  خلم�سني  م�ستقل  ق�سائي 
كجزء من �تفاق �ل�ستعادة، �ل �ن 
م��ت��ز�ي��د� م��ن تال�سي  ه��ن��اك قلقا 
ه���ذه �حل��ري��ات م��ع ت��ز�ي��د �حلزم 

�ل�سيني.
�أيام   3 ت�ستمر  �ل��ت��ي  �سي  وزي����ارة 
هي �لأوىل له منذ توليه �لرئا�سة 
ب��ع��د ثالث  وت���اأت���ي   .2013 ع���ام 
مطالبة  �حتجاجات  على  �سنو�ت 
عليها  �أط���ل���ق  ب��ال��دمي��وق��ر�ط��ي��ة 

حركة �ملظالت �سلت �ملدينة.
�أوق��ف��ت �ل�����س��رط��ة �لأرب���ع���اء عدد� 
م���ن �ل��ن�����س��ط��اء م���ن ب��ي��ن��ه��م قائد 
�لتظاهر�ت �لطالبية جو�سو� وونغ 
بتهمة  لو  نيثان  �ل�ساب  و�لزعيم 
�عت�سامهم  ب��ع��د  �ل���ع���ام،  �لزع�����اج 
على مرمى حجر من مكان �إقامة 

�لرئي�س �ل�سيني و�لوفد �ملر�فق.

عن  كاتباً  �إيب�سن  يتابع  �ملتهورة”. 
�أّن م�سروع مكافحة �لتطرف �أ�سدر 
�سل�سلة من �لدر��سات �لتي �أظهرت 
و�ل�سجل  لقطر  �ل�سلبي  �ل�سلوك 
�لدوحة  و�إيو�ء  لدعم  �ملوّثق جيد�ً 

لالإرهابيني، �أفر�د�ً ومنظمات.
قطر بوجهني

�إّن مركز �لدر��سات �ل�سرت�تيجية 
بال�سكل  ق��ط��ر  ���س��ّن��ف  و�ل���دول���ي���ة 
�مل���ن���ا����س���ب ع���ل���ى �أن����ه����ا م�����الذ �آم����ن 
�مل������رّح������ل������ني من  ل���ل���م���ت���ط���رف���ني 
�إيب�سن  وي���ت���ط���رق  �أخ��������رى.  دول 
ل���در�����س���ة �ل���ب���اح���ث د�ي���ف���د �أن�����درو 
�ل��دف��اع عن  موؤ�س�سة  م��ن  وي��ن��ربغ 
�تهم  ح���ي���ث  �ل����دمي����وق����ر�ط����ي����ات، 
للمجتمع  “وجه  ب���اإظ���ه���ار  ق��ط��ر 

ت�سغط  �أن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  على 
�أك�����ر ع��ل��ى ق��ط��ر ل��ل��ت��ح��رك �سد 

�لتطرف د�خل حدودها. 
وب��ال��ت��ح��دي��د ع��ل��ى و����س��ن��ط��ن �أن 
حت����ث �ل����دوح����ة ع���ل���ى ت���وق���ي���ف �أو 
دولياً  �مل��ط��ل��وب��ني  ج��م��ي��ع  ت��رح��ي��ل 
طالبان  �أع�ساء  جميع  فيهم  مبن 
�إ�سافة  �أر��سيها.  على  �ملوجودين 
توقف  �أن  ق��ط��ر  ع��ل��ى  ذل�����ك،  �إىل 
ك��ل دع���م م��ب��ا���س��ر – م����ايل، مادي 
للمنظمات   – و������س����رت�ت����ي����ج����ي 
لئحة  ع����ل����ى  دول������ي������اً  �مل�������س���ن���ف���ة 
�لتوقف  يت�سمن  وه��ذ�  �لإره����اب. 
للمنظمات  �ل���ف���دي���ات  دف�����ع  ع����ن 
�لإره���اب���ي���ة. ع��ل��ى ق��ط��ر �أي�����س��اً �أن 
للكيانات  لئحة  ل�سياغة  تتحرك 

وتر�مب  ب��وت��ني  يتحدث  �أل  �لأرج����ح 
�أوباما  ب�����ار�ك  وك����ان  �ل��ق��م��ة.  خ����الل 
���س��ل��ف ت���ر�م���ب ق���د �أم�����ر ب���ط���رد 35 
رو�سيا يف �لأي���ام �لأخ���رية م��ن فرتته 
يف  �سلوعهم  يف  لال�ستباه  �لرئا�سية 
عمليات جت�س�س وفر�س عقوبات على 
ي�ستبه  �لرو�سية  للمخابر�ت  وكالتني 
���س��ارك��ت��ا يف ع��م��ل��ي��ات �خرت�ق  ب��اأن��ه��م��ا 
�سيا�سية  مل���ج���م���وع���ات  �إل����ك����رتون����ي����ة 
وقد   .2016 �نتخابات  يف  �أمريكية 
ت��ع��ق��د ح��زم��ة ج���دي���دة م��ق��رتح��ة من 
�لكوجنر�س  يف  رو�سيا  على  �لعقوبات 
�لأمريكي من رغبة تر�مب يف توثيق 
�ل��ع��الق��ات م��ع م��و���س��ك��و. وق���ال مكتب 
بن�س  مايك  �لأمريكي  �لرئي�س  نائب 
�ل���ي���وم �خل��م��ي�����س �إن�����ه ���س��ي�����س��اف��ر �إىل 
يف  �لأ�سود  و�جلبل  وجورجيا  ��ستونيا 
يوليو متوز و�أغ�سط�س �آب يف حماولة 
لطماأنة حلفاء بالده من دول �جلو�ر 

�لرو�سي.

تعد�ده  �إيب�سن  ويكمل  وط��ال��ب��ان. 
�لدعم  ه��ذ�  و�سائل  ع��ن  باحلديث 
�ل��ت��ي �رت��ك��زت على ق��رو���س مالية 
وحتويالت  ف��دي��ات،  دف��ع  مبا�سرة، 

خمتلفة. 
كما ت��وؤوي �ل��دوح��ة 12 ف��رد�ً من 
�ملطلوبني �أو على لئحة �لعقوبات 
باحلد �لأدنى. وعلى �لرغم من �أّن 
�ملتحدة  و�لأمم  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
ع��اق��ب��ت��ا ع��ل��ن��اً �أول���ئ���ك �لأف������ر�د، �أو 
ك���ان ه����وؤلء ع��ل��ى لئ��ح��ة مذكر�ت 
فاإّنهم  ل����الإن����رتب����ول،  �لع���ت���ق���ال 
 – بح�سانة  �لعي�س  على  ق���ادرون 
د�خل  ب���رتف  �حل����الت  بع�س  ويف 

قطر.
مقّر جلامعي �لتربعات

•• وا�صنطن-رويرتز:

دونالد  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  �سيلتقي 
فالدميري  �ل��رو���س��ي  بنظريه  ت��ر�م��ب 
ب��وت��ني �لأ���س��ب��وع �مل��ق��ب��ل ع��ل��ى هام�س 
�أملانيا  يف  �ل��ع�����س��ري��ن  جم��م��وع��ة  ق��م��ة 
�لزعيمني  ب��ني  م��ب��ا���س��ر  ل��ق��اء  �أول  يف 
�للذين �جتمعت �أقد�رهما �ل�سيا�سية. 
�لأبي�س   و�ل��ب��ي��ت  �ل��ك��رم��ل��ني  و�أع���ل���ن 
على  ���س��ل��ت��ق��ي��ان  وب���وت���ني  ت���ر�م���ب  �أن 
�ل�سابع  �ستعقد يف  �لتي  �لقمة  هام�س 
و�لثامن من يوليو متوز يف هامبورج. 
�لقومي  �لأم���������ن  م�������س���ت�������س���ار  وق�������ال 
مكما�سرت  �إت�������س.�آر.  �لأب��ي�����س  للبيت 
لل�سحفيني �إنه مل يتحدد بعد جدول 
�أول  �سيكون  �ل���ذي  �لج��ت��م��اع  �أع��م��ال 

لقاء بني �لزعيمني.
وط���غ���ت ع��ل��ى �ن��ت�����س��ار ت���ر�م���ب غري 
�ل���رئ���ا����س���ة  �ن����ت����خ����اب����ات  �مل����ت����وق����ع يف 
تدخلت  رو�سيا  باأن  مز�عم  �لأمريكية 

�مل�ساعدة  يف  رغ��ب��ة  ير�سل  �ل���دويل 
�لإرهابية،  �ملنظمات  �سّد  باحلرب 
�خللفية  حديقتها  يف  توؤّمن  بينما 
م��ن�����س��ة ل��ل��ت��ب�����س��ري م���ن ن��ف�����س نوع 
�مل��م��ل��وء كر�هية”.  د�ع�����س  ت��ط��رف 
من  ت����ي����ار  �إىل  وي����ن����ربغ  و�أ�������س������ار 
�لأئ��م��ة �مل��ت��ط��رف��ني �ل��ذي��ن دخلو� 
من  بدعم  �لقطرية  �مل�ساجد  �إىل 

�حلكومة.
طويل  �أمريكي  حليف  وه��ي  قطر 
�لدويل  �لتحالف  �مل��دى وع�سو يف 
جمموعات  دع���م���ت  د�ع���������س،  ���س��د 
�إره��اب��ي��ة وم��ت��ط��رف��ة م��ت��ع��ددة من 
�سبه  �ل���ق���اع���دة يف  ت��ن��ظ��ي��م  ب��ي��ن��ه��ا 
�جل������زي������رة �ل����ع����رب����ي����ة، �لإخ���������و�ن 
�لن�سرة  ج���ب���ه���ة  �لإره������اب������ي������ني، 

حيث  �لأمريكية،  �ملركزية  �لقيادة 
�نطالقاً  �ل���دويل،  �لتحالف  ي�سّن 
ب�سكل  د�ع�����س  ���س��ّد  حملته  م��ن��ه��ا، 
بعالقات  قطر  وحتتفظ  رئي�سي. 
ع��م��ل��ي��ات عاملية  و����س��ن��ط��ن يف  م���ع 

ملكافحة �لإرهاب. 
مطالب 

�أّن������ه ب�سبب  �مل���ق���ال  ي��ع��ت��ق��د ك���ات���ب 
ف�سلت  �لع�سكرية،  �لعالقات  ه��ذه 
�متد�د  ع��ل��ى  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات 
قطر  مب��ح��ا���س��ب��ة  م��ت��ع��ددة  �إد�ر�ت 
���س��ل��وك��ه��ا. م���ع ذل����ك، وفيما  ع��ل��ى 
ت��ه��دي��د�ت متز�يدة  ب��ل��دن��ا  ي��و�ج��ه 
ل����الأم����ن �ل���ق���وم���ي م����ن �لإره�������اب 
غ�ّس  باإمكاننا  يعد  مل  و�لتطرف، 
�ل��ط��رف ع��ل��ى ع���دم حت���رك قطر. 

رو�سيا �ملزعزع لال�ستقر�ر.
�أمريكية  خم���اب���ر�ت  �أج���ه���زة  وق���ال���ت 
بريد  ح�����س��اب��ات  �خ���رتق���ت  رو���س��ي��ا  �إن 
تابعة  �سيا�سية  ملجموعات  �إل��ك��رتوين 
ل����ل����ح����زب �ل�����دمي�����ق�����ر�ط�����ي و����س���رب���ت 
ت��ر�م��ب على  مل�����س��اع��دة  حم��ت��وى منها 
�لرئا�سية وهزمية  بالنتخابات  �لفوز 
وتنفي  كلينتون.  ه��ي��الري  مناف�سته 
تر�مب  وي���ق���ول  �لت���ه���ام���ات  رو����س���ي���ا 
مو�سكو.  م���ع  ي��ت��و�ط��اأ  مل  ف��ري��ق��ه  �إن 
�لكوجنر�س  يف  جل����ان  ع����دة  وجت����ري 
�إىل  �إ�سافة  �لأم��ر  يف  حاليا حتقيقات 

ني�سان  �أب��ري��ل  يف  �ل�سورية  للحكومة 
�إن هجوما  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  ق��ال��ت 
وقتل  منها  �نطلق  كيماوية  باأ�سلحة 
مر�ر�  تر�مب  ودع��ا  �ملدنيني.  ع�سر�ت 
�إىل حت�سني �لعالقات مع رو�سيا لكن 
م�سرعني من حزبه �جلمهوري حثوه 

على �حلذر من مو�سكو.
�لرئي�س  �أو���س��ح  كما  مكما�سرت  وق��ال 
�ملتحدة  للوليات  يكون  �أن  ي��ود  ف��اإن��ه 
�أكر  ب��ن��اءة  ع��الق��ات  باأكمله  وللغرب 
م���ع رو���س��ي��ا ل��ك��ن��ه �أو����س���ح �أي�����س��ا �أننا 
�سنفعل ما هو �سروري ملو�جهة �سلوك 

م��ك��ت��ب �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات �لحت������ادي. �أث���ار 
�لأ�سبوع  ه��ذ�  رو�سيا  حفيظة  ت��ر�م��ب 
عندما قال �لبيت �لأبي�س �إن �جلي�س 
�ل�������س���وري ي��ع��د ع��ل��ى م���ا ي���ب���دو ل�سن 
ه��ج��وم ك��ي��م��اوي ج��دي��د وح���ذر �لأ�سد 
وق���و�ت���ه م���ن دف����ع ث��م��ن ب���اه���ظ حال 
�خلارجية  وزي���ر  وح���ذر  ذل���ك.  تنفيذ 
�ل���رو����س���ي ���س��ريج��ي لف�����روف م���ن �أن 
�تخذت  �إذ�  منا�سبا  رد�  �سرتد  مو�سكو 
�إج��ر�ء�ت �سد قو�ت  �ملتحدة  �لوليات 
�حل��ك��وم��ة �ل�����س��وري��ة. ل��ك��ن لف����روف 
�أ�ساف �أنه لن يكون من �ل�سو�ب على 

�ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة �ت��ه��م��ت قطر 
ب���ت���اأم���ني �ل����دع����م �مل������ايل و�مل������ادي 
للمجموعات �ملتطرفة و�لإرهابية. 
وذّكر �إيب�سن بت�سريح م�ساعد وز�رة 
�خلز�نة ل�سوؤون �لإرهاب و�لتمويل 
�ل����س���ت���خ���ب���اري د�ي���ف���د ك���وه���ني يف 
قطر  �سّنف  ح��ني   2014 م��ار���س 
مع  ج�����د�ً  �مل��ت�����س��اه��ل��ة  “�لبيئة  ب���� 
�أّن عدة  ل��درج��ة  �لإره�����اب  مت��وي��ل 
جامعي تربعات بارزين يت�سرفون 
كممثلني حمليني ل�سبكات متويل 
مع ذلك، حافظت  �إرهاب كربى”. 
عالقات  على  و�ل��دوح��ة  و��سنطن 
�لعديد  فقاعدة  وثيقة.  ع�سكرية 
قاعدة  �أك��رب  ت�ست�سيف  �لع�سكرية 
ت�سم  و�ل��ت��ي  �ملنطقة  يف  �أمريكية 

وتو�طاأت  �ملا�سي  �لعام  �لنتخابات  يف 
م���ع ح��م��ل��ت��ه �لن��ت��خ��اب��ي��ة ك��م��ا خيمت 
�ل��ت��ي ق�ساها  �أ���س��ه��ر  ع��ل��ى �خل��م�����س��ة 
�ل��رئ��ا���س��ة. كما  �لآن يف  ت��ر�م��ب ح��ت��ى 
ت��وج��د خ��الف��ات ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن ب�ساأن 
�أوكر�نيا وتو�سع حلف �سمال �لأطل�سي 
و�حلرب �لأهلية يف �سوريا حيث تدعم 
وتقدم  �لأ���س��د  ب�سار  �لرئي�س  مو�سكو 
�ل��دع��م جلماعات  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
معار�سة حتاول �لإطاحة به.  و�أثارت 
ب�سن  م���و����س���ك���و  غ�������س���ب  و�����س���ن���ط���ن 
جوية  قاعدة  على  �ساروخية  هجمات 

•• نيامى-اأ ف ب:

�أعلنت منظمة �لهجرة �لعاملية �ن حو�ىل 600 مهاجر 
من غرب �فريقيا �غيثو� منذ ني�سان �بريل يف �سحر�ء 

�لنيجر بعد �ن تخلى عنهم �ملهربون.
منذ  �ملفقودين  �ل51  �ملهاجرين  �ن  �ملنظمة  و�عتربت 
�ل�سبوع �ملا�سي بعد �ن تركو� يف �ل�سحر�ء يف طريقهم 

�ىل �وروبا عرب ليبيا، ق�سو� على �لرجح.
ق�سو�  �ل51  �مل��ه��اج��رون  ي��ك��ون  �ن  يفرت�س  و�أ���س��اف��ت 

حتى و�ن مل يعر بعد على جثثهم.
منظمة  �طلقتها  �ل��ت��ي  �لن���ق���اذ  عملية  �ن  و�أو���س��ح��ت 
600 مهاجر تركو�  �لهجرة منذ ني�سان �بريل �غاثت 
يف �ل�سحر�ء ثم نقلو� �ىل مركزها يف �سمال �لنيجر يف 
�ملهاجرين يف منطقة  و�غاثة  �طار م�سروعها م�ساعدة 
�غاديز. وجرى �لق�سم �لأخري من هذه �لعملية �لحد 
عندما �نقذ �جلي�س �لنيجريي 24 مهاجر� من غامبيا 

مركز  �ىل  ونقلو�  �ل��ع��اج  و�ساحل  و�ل�سنغال  ونيجرييا 
تر�نزيت تابع للمنظمة.

وكان هوؤلء �سمن جمموعة من 75 مهاجر� �نطلقو� 
يف ثالث �سيار�ت من �غاديز �ىل ليبيا و�بلغو� �ل�سلطات 

بفقد�ن 51 �سخ�سا يرجح �نهم توفو�.
وع�����ادت �ل�����س��ل��ط��ات �ىل �مل���ك���ان �ل����ذي ع���رت ف��ي��ه على 
�لناجني �مال يف �نقاذ �ملزيد منهم لكنها مل تعر عليهم 

ب�سبب عا�سفة رملية كما قالت �ملنظمة.
و�كد فتومي بودو حمافظ بيلما �لثنني لفر�ن�س بر�س 
�ن عمليات �لبحث �لتي نفذتها قو�ت �لمن و�لدفاع يف 
قطر من 65 كلم �سمحت باكت�ساف قرب و�حد عر �ىل 

جانبه على هوية طالب نيجريي.
“بقينا يف �ل�سحر�ء   22 �ل�  وقالت ناجية نيجريية يف 
�سائقنا. �خذ كل  �ي��ام تخلى عنا  �أي��ام. بعد خم�سة   10
لكنه ذهب ومل  �ساعات  بعد  �سيعود  �نه  �غر��سنا قائال 

يعد«.
�سيما  ول  �ل�����س��ني،  �ىل  �إع��ادت��ه��ا 
�ملطالبني  �ملتظاهرين  قمع  بعد 
���س��اح��ة تيان  ب��ال��دمي��وق��ر�ط��ي��ة يف 
�ل   ،1989 يف  ب��ك��ني  يف  �من����ني 
�نه بقي مبناأى عن �لأمور. ويعد 
��ستقبال  يف  �جل��م��ع��ة  ����س��ت��ع��ر����س 
���س��ي ح��دث��ا ن������ادر�. ي��ت��وىل جي�س 
�ل��ت��ح��ري��ر �ل�����س��ع��ب��ي �ل����دف����اع عن 
�لرب  من  �سينيني  وي�سم  �ملدينة 
لأبناء هونغ  ي�سمح  �إذ ل  �ل�سيني 

كونغ �خلدمة يف �جلي�س.
بالتدخل  ول ي�سمح لهذ� �جلي�س 

يف �ل�سوؤون �ملحلية.
وك��ت��ب ع��ل��ى لف��ت��ة خ��ل��ف �جلنود 
�ل�سيا�سة  ل���ه���ذه  ك���ام���ل  ت��ن��ف��ي��ذ 
ونظامان  و�ح����د  ب��ل��د  �ل��ع��ظ��ي��م��ة: 
�لذ�تي  �سبه  �ىل �حلكم  �إ���س��ارة  يف 

�لذي حتظى به هونغ كونغ.
حقوقا  ك����ون����غ  ه����ون����غ  وُم����ن����ح����ت 

�أيها  “مرحبا  وي������ردون  رفاق” 
�ل����ق����ائ����د«. و�����س���ط���ف���ت �لآل����ي����ات 
مبن�سات  �مل��ح��م��ل��ة  �ل��ع�����س��ك��ري��ة 
و�ملروحيات  �ل�����س��و�ري��خ  �ط����الق 
�لطريق  ط����ول  ع��ل��ى  �ل��ع�����س��ك��ري��ة 
و��ستغرق مروره  �سي  �سلكه  �لذي 
مدنيون  ول�����وح  دق����ائ����ق.  ث���م���اين 
�مل�ساهدة  من�سات  على  �حت�سدو� 
قبعات  عليهم  وُوزع���ت  ب��الإع��الم، 
خفيفة  ووجبات  ومياها  ع�سكرية 
و�سط جو حار. وقبل �ل�ستعر��س 
باملمنوعات على  مت تعميم لئحة 
ت�سمنته  م��ا  بع�س  �ل�سحافيني 
ع��ل��ب �ل����ت����ربج، م���زي���ل �ل����رو�ئ����ح، 
�لفيون  �حل���ي���و�ن���ات،  �ل��ن��ب��ات��ات، 

و�لهريوين.
و���س��ادت خم���اوف م��ن حملة قمع 
�ل�سعبي  �لتحرير  جي�س  ينفذها 
بعد  ك����ون����غ  ه����ون����غ  �ل�����س��ي��ن��ي يف 

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

����س��ُت��ق��ب��ل �ل��رئ��ي�����س �ل�����س��ي��ن��ي �سي 
ع�سكري  ب��ع��ر���س  �م�����س  جينبنغ 
ومن�سات  دب����اب����ات  ف��ي��ه  ����س���ارك���ت 
وبهتافات  �ل�������س���و�ري���خ  �إط�������الق 
�جلنود يف ما ي�سبه ��ستعر��س قوة 
لل�سني يف �إطار زيارته �لتاريخية 

�إىل هونغ كونغ.
بعد  ه��ذ�  �لقوة  ��ستعر��س  وياأتي 
�ساركو�  لن�سطاء  �ل�سرطة  �طالق 
موؤيد  �ح���ت���ج���اج���ي  �ع���ت�������س���ام  يف 

للدميوقر�طية.
و�����س����ل �ل���رئ���ي�������س �ل�����س��ي��ن��ي �ىل 
لالحتفال  �خلمي�س  ك��ون��غ  ه��ون��غ 
هذه  ل��ع��ودة  �لع�سرين  ب��ال��ذك��رى 
�ل�سابقة  �لربيطانية  �مل�ستعمرة 

�إىل �ل�سني.
م�سددة  �أمنية  �إج���ر�ء�ت  وفر�ست 

�ملدينة  �أج��ز�ء كبرية من  و�أغلقت 
�لتي تعج باحلركة، ون�سر �للف 
م����ن ع��ن��ا���س��ر �ل�������س���رط���ة لإب���ع���اد 
تعزيز  على  يحتجون  متظاهرين 
�لبالغ  �مل��دي��ن��ة  على  بكني  �سلطة 
ماليني   8 ن���ح���و  ���س��ك��ان��ه��ا  ع�����دد 

�سخ�س.
ت��ف��ق��د �ل��رئ��ي�����س �ل�����س��ي��ن��ي ق���و�ت 
�ل�سيني  �ل�سعبي  �لتحرير  جي�س 
�سباح  ك����ون����غ  ه����ون����غ  ����س���م���ال  يف 
�جلمعة مرتديا بزة �سود�ء �سبيهة 
منت  على  تونغ  ت�سي  م��او  بلبا�س 
�سيارة ع�سكرية مك�سوفة، يف �أكرب 
��ستعادة  م��ن��ذ  ع�����س��ك��ري  ع���ر����س 
�ل�سابقة  �لربيطانية  �مل�ستعمرة 

يف 1997.
ومع عبور �سيارته مبحاذ�ة جنود 
�لقو�ت �لربية و�لبحرية و�جلوية 
يا  “مرحبا  ق���ائ���ال  ���س��ي  ح��ي��اه��م 

�لدوحة باتت مالذً� لالإرهابيني �ملرحلني من دول �أخرى

قطر تهدد �لأمن �لقومي �لأمريكي برعايتها �لإرهاب

هونغ كونغ ت�ستقبل �لرئي�ش �ل�سيني باإ�ستعر��ش �سخم

وفاة 51 مهاجر� و�نقاذ 600 يف �سحر�ء �لنيجر 

خرب�ء: �لقو�عد �ل�سينية يف تر�مب يجتمع مع بوتني للمرة �لأوىل �لأ�سبوع �ملقبل 
�لبحر �جلنوبي �سبه جاهزة 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

لن�سر  ج��اه��زة  باتت  �جلنوبي  �ل�سني  بحر  يف  بكني  تبنيها  �لتي  �لقو�عد 
ما  بح�سب  �سو�ريخ،  قاذفات  �أو  جوية  مقاتالت  غ��ر�ر  على  عليها  �أ�سلحة 

�أعلن مركز در��سات �أمريكي متخ�س�س.
وقامت �ل�سني �لتي تطالب بال�سيادة على �سبه غالبية بحر �ل�سني �جلنوبي 
يف �ل�سنو�ت �لأخرية ببناء جزر ��سطناعية على جرف يف �رخبيل �سرب�تلي 

لدعم مطالبها �حلدودية.
كما �نها بنت مدرجات على ثالثة مو�قع رئي�سية هي فريي كرو�س و�سوبي 
وم�ست�سيف. وقال مركز مبادرة �ل�سفافية �لبحرية يف �آ�سيا �ن �لعمال �لتي 

با�سرت بها بكني يف هذه �ملو�قع على و�سك �لنتهاء.
و�ظهرت �ل�سور �لأخرية �لتي �لتقطت جو� �ن �ل�سني �أنهت �أو باتت على 
لتخزين  ومو�قع  �ل�سو�ريخ  وقاذفات  ل��ل��ر�د�ر�ت  مر�ئب  بناء  �نهاء  و�سك 
�ل���س��ل��ح��ة حت��ت �لر�����س ي��ب��دو �ن���ه م��ع��دة “لذخائر وغ��ريه��ا م��ن �ملعد�ت 
�ل�سا�سية«. وكان �ملركز �أفاد يف كانون �لأول دي�سمرب عن ن�سر مد�فع جوية 

وغريها من �لنظمة �لدفاعية يف �ملن�ساآت �ل�سينية.
�أي وق��ت ن�سر  ب��ات بو�سعها يف  و���س��دد �خل���رب�ء �لم��ريك��ي��ون على �ن بكني 
يف  �ملتحركة  �ل�سو�ريخ  ق��اذف��ات  �و  �جلوية  �ملقاتالت  مثل  ع�سكرية  قطع 
هذه �ملو�قع. وقالو� �ن �لقو�عد �جلوية �لثالث يف �سرب�تلي بالإ�سافة �ىل 
�ملجال  �ستف�سح  �سمال(  بار��سيل،  )�رخبيل  وودي  جزيرة  يف  �خ��رى  قاعدة 

�مام �لطائر�ت �ل�سينية بالعمل على �سبه غالبية بحر �ل�سني �جلنوبي.
�ملنطقة  ت�سمل  ر�د�ر  تغطية  �سرب�تلي  يف  �ملن�ساآت  بف�سل  �ل�سني  ومتلك 
حول  و�ليابان  �ل�سني  بني  خ��الف  ي��دور  نف�سه.  �مل�سدر  بح�سب  بكاملها، 
جم��م��وع��ة م��ن �جل���زر �ل�����س��غ��رية غ��ري �مل��اأه��ول��ة يف ب��ح��ر �ل�����س��ني �ل�سرقي 
�ي�سا  تتنازعه  �لذي  �جلنوبي  �ل�سني  بحر  غالبية  ب�سبه  تطالب  �نها  كما 

�لفيليبني وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايو�ن.

خمتل عقلي يطعن �أملانيتني يف تون�ش
••• تون�س-رويرتز:

قال �مل�سوؤول �لإعالمي مبكتب رئي�س �لوزر�ء �لتون�سي لرويرتز �إن خمتال 
عقليا طعن �م�س �جلمعة �سائحتني �أملانيتني ب�سوق يف مدينة نابل على بعد 
70 كيلومرت� �سرقي �لعا�سمة. و�أ�ساف �ملتحدث مفدي �مل�سدي �أن �إ�سابات 
م�ست�سفى  يف  طبية  لرعاية  تخ�سعان  و�أنهما  خطرية  لي�ست  �ل�سائحتني 
نابل. وقال �سهود لرويرتز �إن رجال يحمل �سكينا طعن �ل�سائحتني قبل �أن 
مي�سك به مو�طنون �سلموه لل�سرطة. وذكر �مل�سدي يف ت�سريحات لرويرتز 

�أن �ملهاجم خمتل عقليا.
وياأتي �لهجوم يف وقت ت�ستعد فيه تون�س لذروة �ملو�سم �ل�سياحي. وتتوقع 
�حلكومة ��ستقبال حو�يل 6.5 مليون �سائح هذ� �ملو�سم �أي �أنها تنتظر منو� 

بنحو 30 باملئة يف �لقطاع �ل�سياحي مقارنة بالعام �ملا�سي.
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�ملوقوف  �ن  �آخ�����ر  م�����س��در  و�أف������اد 
تقييم  له  �ج��ري  �ل43  يف  �رمني 
�لق�سائية  �ل�سلطات  لكن  نف�سي 

قالت �نه مل يكن خممور�.
�لفرن�سي  �لد�خلية  وزي���ر  و�أع��ل��ن 
�ن  ب����ي����ان  ك����ول����وم����ب يف  ج��������ري�ر 
�ل���ت���ح���ق���ي���ق ���س��ي��ك�����س��ف �ل�����دو�ف�����ع 
�حل��ق��ي��ق��ي��ة ل��ل��رج��ل �ل�����ذي ح���اول 
منت  على  م�سجد  موقف  �قتحام 
م�سجد  ع��م��ي��د  و����س���ف  ����س���ي���ارت���ه. 
باري�س �لكبري دليل بوبكر يف بيان 
عملية �ل�سدم بالهجوم �لجر�مي 

وبعمل معاد لالإ�سالم.
�ملر�سد  رئ��ي�����س  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 
�لإ�سالم  م��ع��اد�ة  ملكافحة  �لوطني 
“ما  عبد�هلل زكري لفر�ن�س بر�س 
يربر  يبدو  كريتيه  يف  للتو  ح��دث 
�مل���خ���اوف �ل��ت��ي ع����ربت ع��ن��ه��ا بعد 
فين�سربي  م�سجد  ق���رب  �ل��ه��ج��وم 

يف لندن«.

للمارة قبل �ن يلوذ بالفر�ر . وقال 
�مل�سلمة  �جل��م��ع��ي��ات  �حت���اد  رئ��ي�����س 
كانت  عي�سى  ب��ن  ك��رمي  كريتيه  يف 
�ل�سالة قد �نتهت وكنا يف طريقنا 
للخروج عندما ر�أينا هذه �ل�سيارة 
ت��ت��وج��ه ن��ح��و �مل�����س��ج��د. وت���اب���ع بن 
عي�سى ��سطر م�سلون �ىل تفادي 
�ل�سيارة. لو ح�سل ذلك بعد ثو�ن 

قليلة لكان �لمر ��سو�أ بكثري.
و�أوقف �ل�سائق وهو مالك �ل�سيارة  
دون ح��و�دث يف منزله وو�سع قيد 

�لتوقيف �لحرت�زي.
�لتحقيق  من  قريب  م�سدر  وق��ال 
بتفتي�س  ق��ام��ت  �لم����ن  ق����و�ت  �ن 

منزله م�ساء �خلمي�س.
�أ�سار  �مل���وق���وف  �ن  �مل�����س��در  وت��اب��ع 
�لعتد�ء�ت”  �ىل  م��ب��ه��م  ب�����س��ك��ل 
فرن�سا  ت�سهدها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ادي��ة 
�أوقعت  و�ل��ت��ي   2015 �ل��ع��ام  منذ 

239 قتيال.

•• كريتيه-اأ ف ب:

�حلاجز  ب�������س���ي���ارت���ه  رج�����ل  ����س���دم 
)جنوب  كريتيه  مب�سجد  �ملحيط 
�سرق باري�س( دون ت�سجيل ��سابات 
بتهمة  �ل�����س��رط��ة  ت��وق��ف��ه  �ن  ق��ب��ل 
بح�سب   ، ه���ج���وم  ����س���ن  حم����اول����ة 

م�سوؤولني من �جلالية �مل�سلمة.
وتاأتي عملية �ل�سدم بعد ��سبوعني 
�ساحنة  منت  على  رج��ل  �سدم  من 
�سغرية م�سلني عند خروجهم من 
�مل�سجد بعيد �لإفطار �مام م�سجد 
ب����ارك يف ���س��م��ال �سرق  ف��ي��ن�����س��ربي 

لندن ما �أوقع ع�سرة جرحى.
باري�س  ���س��رط��ة  م��دي��ري��ة  وق���ال���ت 
رباعية  �سيارة  على منت  رج��ال  �ن 
�لتي  م��ر�ر� �حلو�جز  �لدفع �سدم 
كريتيه  م�سجد  حل��م��اي��ة  و���س��ع��ت 
جتاوزها  م��ن  يتمكن  مل  وع��ن��دم��ا 
ر�سيفا  و�����س����دم  �����س����ريه  و������س����ل 

�أوكر�نيا ت�سبط معد�ت 
رو�سية �إلكرتونية

•• كييف-رويرتز:

�أوكر�نيا يف  �لدولة يف  �أمن  قال جهاز 
�إنه �سبط معد�ت  �أم�س �جلمعة  بيان 
�أيار ويونيو  ��ستخدمها رو�س يف مايو 
حزير�ن ل�سن هجمات �إلكرتونية على 

�أوكر�نيا ودول �أخرى.
�أجهزة  �سباط  “�سادر  �لبيان  وذك���ر 
��ستخدمت يف  �ل��ق��ان��ون خ���و�دم  �إن��ف��اذ 
�سنته  �ل�����ذي  �لإل�����ك�����رتوين  �ل���ه���ج���وم 
و�أ�ساف  رو�سية”.  خم��اب��ر�ت  �أج��ه��زة 

�لبيان �أن �لتحقيقات جارية.
و�نت�سر �لهجوم �لذي بد�أ من �أوكر�نيا 
�إىل �أنحاء �لعامل يوم �لثالثاء وعطل 
�آلف �لأجهزة وت�سبب يف �إغالق مو�نئ 

وم�سانع و�سركات يف نحو 60 دولة.
باإلقاء  �أوك��ر�ن��ي��ون  �سيا�سيون  و���س��ارع 
با�سم  متحدثا  لكن  رو�سيا  على  �للوم 
�ل��ت��ي ل  �لكرملني رف�����س �لت��ه��ام��ات 

�أ�سا�س لها.

��سرت�ليا تو�سع نطاق 
�لهجمات �لإلكرتونية 

•• �صيدين-رويرتز:

�أم�س  ب��ارز  ����س��رت�يل  ق��ال م�سوؤول 
�أول  ���س��ك��ل��ت  ب������الده  �إن  �جل���م���ع���ة 
�لإنرتنت  ع��ل��ى  ع�����س��ك��ري��ة  وح����دة 
�لهجمات  ن��ط��اق  ت��و���س��ي��ع  ب��ه��دف 
�لإلكرتونية على �لأعد�ء �لأجانب 
�ل�����دول�����ة  ت���ن���ظ���ي���م  مب�����ا يف ذل�������ك 

�لإ�سالمية.
�مل�ساعد  �ل��وزي��ر  تيهان  د�ن  وق���ال 
ل���رئ���ي�������س �ل�����������وزر�ء ب���������س����اأن �أم����ن 
ملبورن  يف  لل�سحفيني  �لإن��رتن��ت 
“هذ� نتيجة تغري طبيعة �ل�سر�ع 

يف هذ� �لع�سر«.
�لتي  �جل��دي��دة،  �ل��وح��دة  و�ستتيح 
�أطلق عليها ق�سم حرب �ملعلومات، 
على   �لإلكرتونية  �لهجمات  زي��ادة 
د�ع�����س و�ل��ت��ي ق��ال رئي�س �ل���وزر�ء 
�إنها  �ملا�سي  �لعام  ترنبول  مالكوم 
�إ�سعاف  يف  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل  ت�����س��اه��م 
قب�سة �لتنظيم يف �لعر�ق و�سوريا.
�ل�سرت�لية  �ل���دف���اع  ق���وة  وذك����رت 
تدعم  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �لهجمات  �أن 
�ل�����س��رب��ات �جل���وي���ة وغ���ريه���ا من 
�ل��ت��ي ت�سارك  �لأن�����س��ط��ة �حل��رب��ي��ة 
يف دور ��سرت�ليا يف �لتحالف �لذي 
ويحارب  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ت��ق��وده 

تنظيم د�ع�س .
و�أ�ساف تيهان �أن �لوحدة �جلديدة 
�لدفاع  �أي�سا عن  �ستكون م�سوؤولة 
�ل�سرت�لية  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  ع��ن 

�سد �لهجمات �لإلكرتونية.
ظ���ل موجة  �ل���ت���ح���رك يف  وي����اأت����ي 
م��ن �ل��ه��ج��م��ات �لإل��ك��رتون��ي��ة على 
ب��ي��ن��ه��ا هجوم  �ل����ع����امل  م�������س���ت���وى 
�أوكر�نيا  من  �لأ�سبوع  هذ�  �نطلق 
فريو�س  ه��ج��م��ات  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
�أي��ار �لتي �أثرت  و�ن��اك��ر�ي يف مايو 
مئة  نحو  كمبيوتر يف  �أجهزة  على 

دولة.

ت�سخمها  رغ���م  �سعيفة  �أغلبيته 
بالنظر �ىل طغيان عدم �لحرت�ف 
على �لكتلة ون�سبة �لمتناع، �أر�سى 
ن���ظ���ام ع���م���ل غ����ري م�������س���ب���وق على 
مع  رئي�س  فهناك  �سركة:  �ساكلة 
�ل�سابة  وك������و�دره  �إد�رت������ه  جم��ل�����س 
و�سيطة  وهياكل  �لتكنوقر�ط  من 
ت��ق��ري��ب��ا. وه����ذ� ت�سور  م�����س��ح��وق��ة 
متالئم  �لأمريكية  �لطريقة  على 

مع �حد جذور �ملاكرونية«.
من جانبه لحظ �ملوؤرخ كري�ستيان 
�ىل  “يعود  م��اك��رون  �ن  دي��ل��ب��ورت 
�خلام�سة  �جل���م���ه���وري���ة  ج�������ذور 
وي�����س��ت��خ��دم ك���اف���ة ق���و�ع���ده���ا مع 
رئا�سة عمودية ورئي�س وزر�ء �أ�سبه 
ب�سمام. وهذ� يثري ��ستغر�بنا لننا 
فيها  �لأدو�ر  ك��ان��ت  ف���رتة  �سهدنا 
ملتب�سة، لكن هكذ� هي �لأمور هذ� 

�أعماقهم هو وريث هذ� �لتاريخ مع 
ح�سيلته �ملت�ساربة«.

لكن هل �ن هذ� �لتمركز لل�سلطات 

ب��ك��ام��ل جاللتها  �ل��رئ��ا���س��ة  �ر���س��اء 
لكنه حتدث �ي�سا عن عمل متو�زن 
مع �حلكومة، لكنه �سريعا ما �ر�سى 

خ�سوعا بدل من �لتو�زن.
�ل�سرت�كي  �لرئا�سي  �ملر�سح  وندد 
عرب  �جلمعة  �آم���ون  بينو�  �ل�سابق 
بحكم  ل���ي���ب���ري�����س���ي���ون  ���س��ح��ي��ف��ة 
ت�سلطي مفرط يف �ملركزية ومركز 
�لذي  بيد رجل و�حد هو ماكرون 

و�سفه باأنه ليرب�يل مت�سلط.
�لق�سر  ب��ني  م�ست�سار�   12 يعمل 
�حلكومة  رئ��ا���س��ة  وم��ق��ر  �لرئا�سي 
رئي�س  ي��ف��رط  �ن  ت��ف��ادي  يتيح  م��ا 

�لوزر�ء يف �ل�ستقاللية.
ولحظ بريينو �ن �لرئا�سة تابعت 
يف  �ل��ق��وى  ت��وزي��ع  �سديد  باهتمام 

�لربملان.
�لرئي�س �لذي يدرك  “�ن  و�أ�ساف 

�لمريكيني  �ل���روؤ����س���اء  وح���ي  م��ن 
ووح���ي �أوب���ام���ا ح��ت��ى يف م��ا يخ�س 

�ل�سورة �لر�سمية«.
�ل��دول��ة �ل�سابق  �ن��ت��ق��د وزي���ر  ك��م��ا 
تيريي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل  للتعليم 
ت���غ���ري���دة �لف���ت���ت���ان  م�����ان�����دون يف 
�ىل  تلميح  يف  �لأمريكي  بالنموذج 
�لتي  للرئي�س  �لر�سمية  �ل�����س��ورة 
كما  متاما  مكتبه  �أم��ام  فيها  يقف 

هي �سورة بار�ك �وباما.
وي������رى �مل���ح���ل���ل غ����ي ����س���ورم���ان يف 
بعنو�ن  لوموند  �سحيفة  يف  مقال 
�ملاكرونية  �ن  عادل؟”  “م�ستبد 
بامل�ستبد  فرن�سي  ل�سغف  رم��ز  هي 
ب��ون��اب��رت �ىل ديغول،  �ل��ع��ادل م��ن 

بحثا عن �ملنقذ.
م���اك���رون  �مي���ان���وي���ل  “�ن  وت����اب����ع 
يف  ملكيني  �لفرن�سيني  يعد  �ل��ذي 

�سعبية  م���ن  ي��ق��ل��ل  �ن  ���س��اأن��ه  م���ن 
ماكرون؟ ت�سري �ل�ستطالعات �ىل 

مو�قف مت�ساربة.

ماكرون مي�سك بكل �ل�سلطات و�ملعار�سة تنتقد
�أ�سئلة و�أجوبة مع �سحافيني.

��ستحوذ  �ل��وط��ن��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ة  ويف 
ح����زب م���اك���رون �جل��م��ه��وري��ة �ىل 
�لأمام وحلفاوؤه �لأربعاء على كافة 
مقاعد مكتب �ملجل�س يف حني كان 
�حد  بتخ�سي�س  يق�سي  �لتقليد 

�ملقاعد للمعار�سة.
�لباحث  ب��ريي��ن��و  ب��ا���س��ك��ال  وع���ل���ق 
�ل�سيا�سية  �ل���ب���ح���وث  م���رك���ز  يف 
�لرتكيز  ه���ذ�  م��ث��ل  �ن  �سيفيبوف 
لل�سلطة بيد �لرئا�سة �لتي متار�س 
و���س��اي��ت��ه��ا ع��ل��ى رئ��ي�����س �ل������وزر�ء 
و�حل����ك����وم����ة و�حل��������زب �لأغ���ل���ب���ي 
يج�سد  �ل����وط����ن����ي����ة،  و�جل���م���ع���ي���ة 
بد�أت  �ل��ت��ي  �مل��اك��رون��ي��ة  خ�سائ�س 

ترت�سم.
و��ساف �نه يف كتابه “ثورة” و�سح 
�إعادة  يريد  �نه  ماكرون  �ميانويل 

جل�سة  م��ق��اط��ع��ت��ه��م  �ل�����س��ي��وع��ي��ون 
�لربملان �لثنني.

�ل�سيوعي لن  ن���و�ب �حل���زب  وق���ال 
لتزكية  فر�ساي  ق�سر  �ىل  نذهب 
�مللك �لرئا�سي وتاأييد عرقلة عمل 

�لربملان .
هذه  ت�����س��ب��ح  �ن  م����اك����رون  وق������رر 
�ل��ط��ري��ق��ة �ل���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة �ل��ت��ي مل 
نيكول  �ل���رئ���ي�������س���ان  �ل���ي���ه���ا  ي���ل���ج���اأ 
���س��ارك��وزي وف��رن�����س��و� ه��ولن��د �ل 
مرة و�حدة، تقليد� �سنويا متخليا 
�ملعهودة  �لتلفزيونية  �ملقابلة  عن 
يف  �لفرن�سي  �لوطني  �لعيد  ليوم 

14 متوز يوليو.
وع��ل��ق م��ق��رب��ون م��ن �ل��رئ��ي�����س بان 
م��اك��رون �ل���ذي ت���وىل �حل��ك��م قبل 
�لرئي�س  روؤى  ب���ان  ون�����س��ف  ���س��ه��ر 
ت�����س��ت��وع��ب��ه��ا ح�سة  �ن  م���ن  �أع���ق���د 

•• باري�س-اأ ف ب:

تركزت  �لأخ���رية  �لن��ت��خ��اب��ات  بعد 
�لرئي�س  بيد  فرن�سا  يف  �ل�سلطات 
تر�جع  م����ع  م����اك����رون  �مي���ان���وي���ل 
نفوذ  و�ت�����س��اع  �ل����وزر�ء  رئي�س  دور 
�ل���ربمل���ان فيما  ح���زب م���اك���رون يف 
ي����رى حم��ل��ل��ون �أن���ه���ا ب���د�ي���ة عهد 

�ملاكرونية.
�لرئي�س  هيمنة  ع��ل��ى  م��وؤ���س��ر  ويف 
�سيخاطب ماكرون �لثنني �لربملان 
لعر�س �لتوجهات �لكربى لوليته 
وذلك ع�سية �لبيان �ل�سيا�سي �لعام 
�دو�ر فيليب �لذي  لرئي�س وزر�ئ��ه 

�أف�سح له يف �ملجال.
�لرتتيب  ه��ذ�  �ملعار�سة  و�نتقدت 
“فرن�سا  ح����رك����ة  ن�������و�ب  و�ع����ل����ن 
و�لنو�ب  مت�سدد  ي�سار  �ملتمردة” 

�سيارة ت�سدم �حلاجز �ملحيط مب�سجد يف فرن�سا 

�لرئي�ش �لفرن�سي يطلق �لقوة �مل�سرتكة يف بامكو غدً�
عا�سمة مايل يف �سباط فرب�ير.

�مل��ب��ادرة دع��م �لحتاد  وتلقت ه��ذه 
�لف��ري��ق��ي و�لحت�����اد �لأوروب������ي - 
�ل������ذي وع�����د ب���ت���ق���دمي م��ب��ل��غ 50 
مليون يورو - ثم يف 21 حزير�ن 
�لدويل  �لمن  دعم جمل�س  يونيو 
�ل����ذي رح����ب ب��اإن�����س��اء ه����ذه �لقوة 

وقو�مها خم�سة �آلف رجل.
�ملنطقة  يف  �ل��ق��وة  ه��ذه  و�ستن�سم 
�لتي  �لفرن�سية  ب��رخ��ان  ق���وة  �ىل 
منطقة  يف  �جل����ه����ادي����ني  ت����ط����ارد 
يف  �مل��ت��ح��دة  �لمم  وبعثة  �ل�ساحل 
�كد  و�خلمي�س  )مينو�سما(.  مايل 
�لثاين من متوز  �ن قمة  �لليزيه 
م��رح��ل��ة جديدة  ���س��ت�����س��ك��ل  ي��ول��ي��و 

دولية هدفها تو�سيع نطاق �لدعم 
وبلجيكا،  وهولند�  �ملانيا  لي�سمل 
وكذلك دعما ملمو�سا من �لوليات 
�لنيجر  يف  ت��ن�����س��ر  �ل���ت���ي  �مل��ت��ح��دة 

طائر�ت من دون طيار.
�لفرن�سية  �لرئا�سة  ق�سر  و��ساف 
لتكون  ي���ل���زم  م����ا  ب���ك���ل  “�سنقوم 
ه���ذه �ل���ق���وة ج���اه���زة م��ي��د�ن��ي��ا مع 
�ق���رت�ب ب��د�ي��ة �خل��ري��ف. يف ذلك 
بالتمويل  �ل���ب���دء  مي��ك��ن  �ل���وق���ت، 
�لأوروب���������ي، وب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة هذ� 
نرغب  �ملقبل  �لعام  بد�ية  �أو  �لعام 
�ىل  م�����س��ري�  �آخرين”.  ت��دخ��ل  يف 
لقاء قريب للم�ساهمني �ملحتملني 

�لأوروبيني.

�لتي  �مل�سرتكة  �ل��ق��وة  �إط���الق  م��ع 
�ستتعقب �لرهابيني عرب �حلدود. 
و�أو���س��ح ل��ه��ذه �لن��ط��الق��ة �ستعزز 
قوة برخان دعمها وت�ساهم يف ن�سر 
�لعمليات  وت��ن��ف��ي��ذ  ق���ي���ادة  م���ر�ك���ز 
ب�سكل منهجي عند تخوم  �ملباغتة 

مايل وبوركينا فا�سو و�لنيجر.
و���س��ي��ع��ل��ن م�����اك�����رون �لأح��������د عن 
�أ�سا�سا  ويت�سمن  �لدعم  هذ�  �سبل 
معد�ت ولي�س عديد� �إ�سافيا لقوة 

برخان، وفقا لالإليزيه.
مليون  �خلم�سني  مبلغ  ك���ان  و�ذ� 
ي��������ورو �ل��������ذي وع������د ب�����ه �لحت������اد 
�لأوروبي ي�سمح ببدء �لتمويل، فان 
�إط��الق ديناميكية  فرن�سا تامل يف 

•• باماكو-اأ ف ب:

�لفرن�سي  �ل����رئ����ي���������س  ي���������س����ارك 
�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون غ��د�ً �لح��د يف 
باماكو يف قمة دول �ل�ساحل تاأكيد� 
جلهود فرن�سا يف دعم قوة م�سرتكة 
ملكافحة  �خل���م�������س  �ل���������دول  م�����ن 
�لإره������اب، ه��ي م��وري��ت��ان��ي��ا ومايل 
وت�ساد.  فا�سو  وبوركينا  و�لنيجر 
وح��ي��ال ت��ده��ور �ل��و���س��ع يف و�سط 
فا�سو  بوركينا  م��ن  �لقريبة  م��ايل 
و�لنيجر �للتني ت�سهد�ن بدورهما 
�عمال عنف �إرهابية، قررت �لدول 
م�سروع  �إع������ادة حت��ري��ك  �خل��م�����س 
�ن�����س��اء ه���ذه �ل��ق��وة خ���الل ق��م��ة يف 

وق���ال م���ر�د ع�����و�ودة م��ن حتالف 
مطار  يف  ل���ل���ه���ج���رة  ن����ي����وي����ورك 
نيويورك �ن عيون �لعامل �ساخ�سة 

�ىل �لوليات �ملتحدة.
ق���ال���ت رم����ى عي�سى  م���ن ج��ه��ت��ه��ا 
�لعربية  نيويورك  مديرة جمعية 
تعيد  �لإد�رة  “هذه  �لم��ريك��ي��ة 

لكن  زف�����ايف  ي��ح�����س��رو�  �ن  و�أود 
لالأ�سف لن يتمكنو� من �ملجيء .

�ل�سلطات  ت���ري���د  ل  ب���ال���ت���اأك���ي���د 
�لتي  للفو�سى  تكر�ر�  �لمريكية 
وقعت يف 27 كانون �لثاين يناير 
�لن�سخة �لوىل من  لدى تطبيق 

�ملر�سوم.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

م���ن ���س��ي�����س��م��ح ل���ه �ل����دخ����ول �ىل 
�سيتم  وم����ن  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات 
�ب��ع��اده؟ دخ��ل��ت �ل��ق��ي��ود �جلديدة 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �ىل  ل��ل��دخ��ول 
�لهجرة  ���س��د  �مل��ر���س��وم  مب��وج��ب 
�لذي ��سدره دونالد تر�مب حيز 
�لتنفيذ و��ساع قلقا بني م�سافري 
�لتي  و�جل��م��ع��ي��ات  �ملعنية  �ل���دول 

تعنى بالالجئني.
وب��ع��د خ��م�����س��ة ����س��ه��ر م���ن توقيع 
تر�مب هذ� �ملر�سوم �ملثري للجدل 
�لعديدة  �ل��ق�����س��ائ��ي��ة  و�مل����ع����ارك 
لتطبيقه،  �د�رت���ه  خا�ستها  �ل��ت��ي 
�ل�سفر  حظر  �سريان  ر�سميا  ب��د�أ 
�ملر�سوم وذلك  بهذ�  �ملعنيني  على 
�أجازت �ملحكمة �لمريكية  بعدما 
هذ�  تطبيق  �ل�سبوع  ه��ذ�  �لعليا 

�حلظر ولكن ب�سورة جزئية.
و�ملر�سوم �لذي يفرت�س �أن مينع 
دخ������ول �إره����اب����ي����ني �أج�����ان�����ب �ىل 
حظر�  يفر�س  �ملتحدة،  �لوليات 
دول  �ست  رعايا  �سفر  على  موؤقتا 

تاأ�سرية دخول، فاأجابت �ل�سلطات 
�لمريكية بالنفي، حتى لو مت دفع 
�لختيار  وعملية  �حل��ج��ز.  ث��م��ن 
يف  �ل�سفار�ت  م�ستوى  على  �ستتم 
�خلارج وتتوقع �حلكومة �ن يكون 
ل��ه��ا وق���ع حم���دود ع��ل��ى �لر��سي 

�لمريكية.

حتديد مفهوم �ل�سرة. لقد توىل 
بالتايل ل  تربيتي  جدي وجدتي 
ميكنني �ن �ت�سور �عتبارهما من 

خارج �ل�سرة«.
و�ساأتزوج.  خمطوبة  �نا  و�أ�سافت 
ل��ي�����س فقط  ����س���وري���ا  �����س���رت���ي يف 
و�لدي بل �ي�سا �عمامي و�خو�يل 

�ير�ن،  ليبيا،  )�سوريا،  �إ�سالمية 
�ليمن(  �ل�������س���وم���ال،  �ل�������س���ود�ن، 
�نحاء  ج��م��ي��ع  م����ن  و�ل���الج���ئ���ني 

�لعامل، �ىل �لوليات �ملتحدة.
فان  �لتنفيذي  �لم���ر  ومب��وج��ب 
�لدول  رع��اي��ا  ك��ل  ي�سمل  �حل��ظ��ر 
�ل�����س��ت وج��م��ي��ع �ل��الج��ئ��ني، لكن 
ق�������س���اة �مل���ح���ك���م���ة �ل���ع���ل���ي���ا ح����دو� 
تطبيقه  ح�سر  ع��رب  نطاقه  م��ن 
بالأفر�د �لذين ل ميلكون عالقة 
كيان  �و  �سخ�س  مع  �سدقية  ذ�ت 

يف �لوليات �ملتحدة .
�لير�ين  وزير �خلارجية  و�عترب 
تغريدة  يف  ظ��ري��ف  ج���و�د  حممد 
�لمريكي  �ل�سفر  حظر  ق��ر�ر  �ن 
�ملتحدة متنع  “�لوليات  �جلديد 
�لآن �جل��د�ت من روؤي��ة �حفادهن 
يف ��ستعر��س خمز حقا للعد�ئية 

�لعمياء جتاه �لير�نيني«.
ب�����اأن م���ن ياأتي  �ل��ق�����س��اة  و����س���رح 
�لقريبة  عائلته  م��ن  ف��رد  ل��زي��ارة 
�لطالب  وكذلك  دخ��ول��ه،  �سيجاز 
�أمريكية  ج��ام��ع��ة  ي���دخ���ل  �ل�����ذي 
�و �مل��وظ��ف �ل���ذي وج���د ع��م��ال يف 

�خلّطاب و�أزو�ج �لخو�ت وزوجات 
�لخوة.

وم�����س��اء �خل��م��ي�����س ط��ل��ب��ت ولية 
�لقا�سي  م��ن  �لم��ريك��ي��ة  ه����او�ي 
دي��ري��ك و�ت�����س��ون ت��و���س��ي��ح مدى 
�ل�سرة  مفهوم  وحتديد  �ملر�سوم 
مدعي  �ع��ل��ن  ب��ي��ان  ويف  �لقريبة. 
ع�����ام ه�������او�ي د�غ����ال�����س ����س���ني يف 
�لقريبة  �ل���س��رة  م��ف��ه��وم  ه����او�ي 
�ل�سخا�س  م���ن  �ل��ع��دي��د  ي�����س��م��ل 
ق��������ررت �حل����ك����وم����ة �ل���ف���در�ل���ي���ة 
�ملعادلة.  ه���ذه  م���ن  ����س��ت��ب��ع��اده��م 
قد  �ل��ق��ي��ود  ه����ذه  �ن  و�����س���ار �ىل 

تنتهك قر�ر �ملحكمة �لعليا.
ه��ي��ئ��ات �لعمال  م�����س��ت��وى  وع��ل��ى 
و�ل���ع���الق���ات �مل��ه��ن��ي��ة ي��ج��ب على 
تكون  �ن  �ل�سدقية  ذ�ت  �لعالقة 
ر�سمية وموثقة �سرط ت�سكلها يف 
م�سار معتاد، ولي�س لغر�س �لنفاد 
�لربقية  ب��ح�����س��ب  �مل���ر����س���وم،  م���ن 

�لدبلوما�سية.
ك��م��ا ب����درت ت�������س���اوؤلت م���ن �سياح 
�إن ك��ان �حلجز  �ل��دول �ل�ست  من 
يف ف��ن��دق ي��ك��ف��ي ل��ل��ح�����س��ول على 

�سركة حملية و�ل�ستاذ �ملدعو �إىل 
موؤمتر يف �لوليات �ملتحدة.

ذ�ت  “عالقة  ع����ب����ارة  و�أث�����������ارت 
�خل�������رب�ء  �رت������ب������اك  �سدقية” 
كيف  ت�ساءلو�  �لذين  �لقانونيني 
�����س����وري مثال  ل����الج����ىء  مي���ك���ن 
�إثباتات على �سلة م�سبقة  توفري 

له مع �لوليات �ملتحدة.
�سبكتها  �إىل  موجهة  برقية  ففي 
�حلكومة  �أو�سحت  �لدبلوما�سية 
قريبة،  ع��ائ��ل��ة  ب��ع��ب��ارة  مق�سدها 
�لعبارة  ه�����ذه  �ن  �ىل  م�������س���رية 
ت�سمل �ل��و�ل��دي��ن و�ل���د� �ل���زوج �و 
�لزوجة  �و  و�ل��زوج  �أي�سا  �لزوجة 
و�لطفال �سغار� كانو� �و بالغني، 
�لب������ن،  وزوج���������ة  �لب�����ن�����ة  وزوج 
و�لخ����وة و�لخ����و�ت، ���س��و�ء كانو� 

�أ�سقاء �و ل.
�مل�����س��وؤول��ني نتوقع �ن  وق���ال �ح��د 

جتري �لمور من دون م�ساكل.
ل  �لقريبة  �لعائلة  ف��ان  بالتايل 
ت�سمل �لأجد�د و�لأحفاد و�لأعمام 
و�لأخ����و�ل و�ب��ن��اء ك��ل م��ن �لخوة 
و�لأع���م���ام و�خل����الت ����س��اف��ة �ىل 

مر�سوم تر�مب ب�ساأن �لهجرة يدخل حيز �لتنفيذ

�لأمم �ملتحدة تدعو
 لوقف �لتهجري من �ملو�سل 

•• جنيف-رويرتز:

لوقف  �لتدخل  �إىل  �جلمعة  �م�س  �لعر�قية  �حلكومة  �ملتحدة  �لأمم  دعت 
�لتهجري �لو�سيك لكثريين ي�ستبه يف �رتباطهم بتنظيم د�ع�س �لإرهابي من 
مدينة �ملو�سل. وقال �ملتحدث با�سم �لأمم �ملتحدة حلقوق �لإن�سان روبرت 
كولفيل �إن مئات �لأ�سر تلقت خطابات تهديد حتدد مهلة للمغادرة مبوجب 

�تفاقات ع�سائرية وهو ما و�سفه باأنه ي�سل �إىل حد �أعمال �لنتقام.
�لعر�قية  �حلكومة  “ندعو  جنيف  يف  لل�سحفيني  ت�سريحات  يف  و�أ���س��اف 
للتحرك لوقف مثل هذ� �لتهجري �لو�سيك �أو �أي نوع من �لعقاب �جلماعي 

وتعزيز �لنظام �لق�سائي �لر�سمي لتقدمي �جلناة للعد�لة«.

�إ�سابة �سابني بر�سا�ش جي�ش �لحتلل �ل�سر�ئيلي 
عقب �إز�لة ن�سب تذكاري يف �ل�سفة �لغربية

•• رام اهلل-)اأ ف ب(:

جي�س  مع  �ندلعت  مو�جهات  خ��الل  �جلمعة  �ملطاطي  بالر�سا�س  و�أرب��ع��ة  �حل��ي  بالر�سا�س  �سابان  �أ�سيب 
�لحتالل �ل�سر�ئيلي بعد �إز�لة جر�فات �إ�سر�ئيلية ن�سبا تذكارياً لقيادي فل�سطيني ع�سكري يف مدينة جنني 
يف �ل�سفة �لغربية. وقال رئي�س بلدية جنني حممد �أبو غايل لوكالة فر�ن�س بر�س �ن �أحد �ل�سبان �إ�سابته 
خطرية ل�سابته بطلق ناري يف �ل�سدر. و�حتج �سبان فجر �جلمعة عقب قيام جر�فات �إ�سر�ئيلية تر�فقها 
“دخلت  غايل  �أب��و  وق��ال  حزير�ن/يونيو.  منت�سف  و�سع  تذكاري  ن�سب  باإز�لة  ��سر�ئيلية،  ع�سكرية  �آليات 
�جلر�فات �لإ�سر�ئيلية �سباح هذ� �ليوم وقامت باإز�لة �لن�سب �لتذكاري لل�سهيد خالد نز�ل«. وعلق �جلي�س 
�ل�سر�ئيلي لفتة بالعربية عند �ملوقع بعد �إز�لة �لن�سب كتب عليها “متت �إز�لة هذ� �لن�سب ب�سبب �لتحري�س 

وتخليد لالرهابي خالد نز�ل �لذي يحمل م�سوؤولية عمليات �إرهابية �سد مو�طني دولة ��سر�ئيل«.
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تر�مب يوؤكد �أن لدى بلده خيار�ت عدة ب�ساأن كوريا �ل�سمالية�ملوفد �لمريكي لدى �لتحالف �لدويل يزور �نقرة
•• وا�صنطن- )اأ ف ب(:

قال �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب �جلمعة خالل لقائه نظريه �لكوري 
�جلنوبي مون جي �ن يف �لبيت �لأبي�س �ن لديه �لعديد من �خليار�ت ب�سان 

كوريا �ل�سمالية، بح�سب مر��سل فر�ن�س بر�س.
ومن �ملتوقع �أن يبحث �لرجالن و�سائل وقف �لرب�مج �لبال�ستية و�لنووية 
�ملتحدة  �لوليات  بني  جتارية  �تفاقية  حول  و�لتفاو�س  �ل�سمالية،  لكوريا 
فر�س  �لأوىل،  للمرة  �خلمي�س  ت��ر�م��ب  �إد�رة  و�علنت  �جلنوبية.  وك��وري��ا 
عقوبات على بنك د�ندونغ �ل�سيني، �ملتهم بالقيام ب�سفقة ل�سالح �ل�سركات 

�لعاملة يف جمال تطوير �ل�سو�ريخ �لبال�ستية.
و�أكد تر�مب �أي�سا �سرورة تعزيز �لتجارة بني �لبلدين �حلليفني.

و��ساف “نحن ب�سدد �إعادة �لتفاو�س حول �تفاقية �لتجارة �لتي �ستكون، 
كما �آمل، من�سفة للجانبني” م�سري� �إىل �أن عالقاته مع �لرئي�س �لكوري 

�جلنوبي جيدة للغاية.
بدوره، �أكد �لأخري �أن �لرئي�س �لأمريكي كان �أول من �ت�سل مهنئا بفوزه، 

و�سدد على �لعالقات �لقوية بني �لبلدين.
�أم��ريك��ي يف ك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة مب��و�ج��ه كوريا  �ل���ف ج��ن��دي  ن��ح��و  وينت�سر 
�ل�سمالية �لتي ت�ساعف �لتجارب �ل�ساروخية �لتي بلغ عددها خم�سا منذ 
حمل  على  ق��ادر  للقار�ت  عابر  ���س��اروخ  لتطوير  �سعيها  يف  م��ون،  تن�سيب 

روؤو�س نووية ل�سرب �لر��سي �لأمريكية.
ويوؤيد �لرئي�س �لكوري �جلنوبي �حلو�ر مع كوريا �ل�سمالية �ذ� و�فقت على 

جتميد برناجمها �لنووي.

•• انقرة-)اأ ف ب(:

لتنظيم  �ملناه�س  �ل���دويل  �لتحالف  ل��دى  �لم��ريك��ي  �مل��وف��د  ي���زور 
�ل���دول���ة �ل���س��الم��ي��ة ب��ري��ت م��اك��غ��ورك �جل��م��ع��ة �ن��ق��رة �ل��ت��ي تنظر 
م�سادر  وف��ق  �لك���ر�د،  و�ملقاتلني  و��سنطن  بني  �لعالقات  �ىل  بقلق 

دبلوما�سية.
و�سيلتقي ماكغورك م�سوؤول يف �خلارجية �لرتكية كما ذكر م�سوؤول 
تفا�سيل  دون  م��ن  هويته  ك�سف  ي�ساأ  مل  �لرتكية  �لدبلوما�سية  يف 

��سافية عن جدول �عمال �ملحادثات.
ونقل �لعالم �لرتكي �ن �ملوفد �لمريكي �سيلتقي �ي�سا م�سوؤولني يف 
وز�رة �لدفاع. وكان وزير �خلارجية �لرتكي مولود ت�ساو�س �وغلو دعا 

يف 18 �يار/مايو �ىل ��ستقالة ماكغورك متهما �ياه بدعم �ملقاتلني 
�ل�سوريني و�لنف�ساليني �لك��ر�د �لت��ر�ك �لذين تعتربهم  �لك��ر�د 

وردت و��سنطن بتجديد دعمها ملوفدها. �نقرة “�رهابيني”. 
�ملحلية  �لقوة  هم  �ل�سوريني  �لك��ر�د  �ملقاتلني  �ن  و��سنطن  وتعترب 
�ل��وح��ي��دة �ل���ق���ادرة ع��ل��ى �ل��ت�����س��دي ل��ل��ج��ه��ادي��ني وت���زوده���م ��سلحة 
�م��ت��د�د حلزب  �مل��ج��م��وع��ات  �ن ه��ذه  ت��رى  �ل��ت��ي  ��ستياء تركيا  رغ��م 
�نقرة وحلفائها  من جانب  “�رهابيا”  �لكرد�ستاين �مل�سنف  �لعمال 

�لغربيني.
وز�ر ماكغورك �سمال �سوريا �لربعاء و�خلمي�س حيث �لتقى �ع�ساء 
تتوىل  �ن  على  �ملدينة  �سوؤون  تدير  �لتي  �لطبقة  �ملحلي يف  �ملجل�س 

�ي�سا �د�رة �سوؤون �لرقة بعد طرد �جلهاديني منها.

•• جنيف-بريوت-اأ ف ب:

لالجئني  �لعليا  �ملفو�سية  �أعلنت 
لجئ  مليون  ن�سف  نحو  �أن  �م�س 
�إىل منازلهم  ع���ادو�  ���س��وري  ون���ازح 
منذ بد�ية �لعام �جلاري، معظمهم 
�لطمئنان  �أو  ذوي��ه��م  ع��ن  للبحث 

على ممتلكاتهم.
�أن���ه���ا لحظت  �مل��ف��و���س��ي��ة  وق���ال���ت 
“�جتاها كبري� للعودة �لعفوية �إىل 

ود�خل �سوريا يف �لعام 2017«.
�لفائت،  �لثاين يناير  ومنذ كانون 
�أل��ف �سخ�س نازح   440 ع��اد نحو 
يف �سوريا ملنازلهم يف حلب، وحماة، 
�أفاد  م��ا  ح�سب  ودم�سق،  وحم�س، 
با�سم  �لناطق  ماهي�سيت�س  �أندريه 

�ملفو�سية �ل�سحافيني يف جنيف.
كما ع��اد نحو 31 �أل��ف لج��ئ من 
�ل�����دول �مل����ج����اورة، م���ا ي���رف���ع عدد 
لديارهم  ع���ادو�  �ل��ذي��ن  �لالجئني 
منذ �لعام 2015 �إىل 260 �ألفا.

�أن هذ�  �إىل  �أ�سار  لكن ماهي�سيت�س 
عدد  �إىل  ن�سبة  ب�سيطاً  ق�سما  يعد 
�لالجئني �ل�سوريني �لبالغ نحو 5 

ماليني �سخ�س.
�ملفو�سية  با�سم  �ل��ن��اط��ق  و�أو���س��ح 
تدفع  �لتي  �لرئي�سية  �ل�سباب  �أن 
هي  للعودة  و�لنازحني  �لالجئني 
�لبحث عن ذويهم، �لطمئنان على 
مم��ت��ل��ك��ات��ه��م، ويف ب��ع�����س �حل���الت 
�لتح�سن �حلقيقي �و �ملفرت�س يف 
�لأو�ساع �لأمنية يف بع�س مناطق 

�لبالد.
�ملبكر  م��ن  �إن���ه  ماهي�سيت�س  وق���ال 
�حلكم �إذ� ما كانت �لعودة مرتبطة 
�لعنف منذ  �مللحوظ يف  بالرت�جع 

�ت��ف��ق��ت ت��رك��ي��ا يف �مل��ب��اح��ث��ات �لتي 
مع  مايو  �أي��ار  يف  ��ستانا  يف  عقدت 
حليفي �سوريا، �إير�ن ورو�سيا، على 
�إن�ساء �ربع مناطق خلف�س �لتوتر 

يف �سوريا يحظر فيها �لطري�ن.
وه�������ذ� �ل�����س����ب����وع، �أخ�������رب �مل���وف���د 
�خلا�س لالمم �ملتحدة �ىل �سوريا 
جمل�س  م��ي�����س��ت��ور�  دى  ���س��ت��اف��ان 
�لم����ن �ن���ه م��ن��ذ �ل���ر�ب���ع م��ن �أي���ار 
بو�سوح،  �لعنف  “�نخف�س  م��اي��و 
�ل�سوريني  �أرو�ح  م��ن  م��ئ��ات  جن��ت 

�لتقدم  “مع  �أن���ه  �إىل  �أ���س��ار  لكنه 
فان  �لعائدين”،  �أع��د�د  يف  �لكبري 
�لوكالة �لممية تزيد من عملياتها 

د�خل �سوريا لتلبية �حتياجاتهم.
وخالل �كر من �ست �سنو�ت، قتل 
يف هذه �حلرب �أكر من 320 �ألف 
�أك��ر من ن�سف  ن��زح  �سخ�س، كما 
�ل�سوريني من منازلهم �إ�سافة �ىل 
�لتحتية  و�لبنى  �لقت�ساد  تدمري 
��ستعاد  �أخ���رى،  جهة  م��ن  للبالد. 
�ل�سيطرة  �لإرهابي  د�ع�س  تنظيم 

�ربعني  نحو  ت�سلل  بعد  و�مل�سلب، 
م��ت��ط��رف��اً م��ت��ن��ك��ري��ن ب����زي ق���و�ت 
وخا�سو�  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة،  �سوريا 
�لنخبة  ق�������و�ت  م�����ع  م����و�ج����ه����ات 
�ل�������س���وري���ة، وه�����م جم���م���وع���ة من 
�ملقاتلني �لعرب تدعمهم و��سنطن 
وي��ق��ات��ل��ون ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ق���و�ت 

�سوريا �لدميوقر�طية يف �لرقة.
طائر�ت  �ن  �لرحمن  عبد  و�و�سح 
�ل���ت���ح���ال���ف �ل����ت����ي ����س���ن���ت غ������ار�ت 
�ل�ستباك  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى  ك��ث��ي��ف��ة 

م���ن �مل�����وت، ع����ادت �حل���ي���اة يف عدة 
مدن �ىل طبيعتها على نحو ما«.

�إل �أن ماهي�سيت�س حذر رغم �زدياد 
��ستانا  مب��ب��اح��ث��ات  �ملت�سل  �لأم����ل 
�أن  �إل  �لأخ��رية ومباحثات جنيف، 
�لتي  �لأو�ساع  �أن  تعتقد  �ملفو�سية 
�أمان  يف  �ل��الج��ئ��ني  ب��ع��ودة  ت�سمح 

وكر�مة مل تتوفر بعد.
لل�سكان  �ل���و����س���ول  �أن  و�أ�����س����اف 
���س��وري��ا ل يز�ل  �ل��ن��ازح��ني د�خ����ل 

حتديا رئي�سيا.

•• الرقة-رويرتز:

ي��ف�����س��ر ���س��ج��ل ���س��ني �إب���ر�ه���ي���م يف 
�لرئي�س  �سيا�سة  �ملت�سددين  قتال 
�لأم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��ر�م��ب �لتي 
من  �أمثالها  ت�سليح  على  تنطوي 
�لأك�����ر�د �ل�����س��وري��ني خ���الل �سعيه 
د�ع�س  ت��ن��ظ��ي��م   ع���ل���ى  ل��ل��ق�����س��اء 
�أي�سا  ي������ربز  ل���ك���ن���ه  �لإره�������اب�������ي 

�ملخاطر.
ت�ستخدم  ك��ي��ف  �سقيقها  ع��ل��م��ه��ا 
ب��ن��دق��ي��ة ك��ال���س��ن��ي��ك��وف ح��ني كان 
و�سجعتها  ع����ام����ا   15 ع���م���ره���ا 
و�ل���دت���ه���ا ع��ل��ى �ل��ك��ف��اح م���ن �أجل 
�حلكم  على  �سوريا  �أك��ر�د  ح�سول 
�إن��ه��ا قتلت  �ل��ذ�ت��ي. وت��ق��ول �سني 
�ل�سالح  حملت  منذ  �سخ�سا   50
�ل��د�ئ��رة منذ  �ل�سورية  يف �حل��رب 
تنظيم  ف���ح���ارب���ت  ����س���ن���و�ت  ����س���ت 
�لقاعدة يف �لبد�ية ثم عربت �إىل 
هناك يف  �لأك��ر�د  مل�ساعدة  �لعر�ق 

�لت�سدي لتنظيم د�ع�س.
وتقود  ع���ام���ا   26 �لآن  ع��م��ره��ا 
تالحق  �م��������ر�أة   15 م����ن  وح������دة 
معقله  �لرقة  يف  �ملت�سدد  �لتنظيم 
�ل��رئ��ي�����س��ي، ف��ت��ج��وب ����س���و�رع كان 
ي�سيطر عليها �ملت�سددون ذ�ت يوم 
مت�سط  بينما  �سغرية  �ساحنة  يف 
مقاتالت �أخريات مباين متهدمة 

للتاأكد من خلوها من �أي �سر�ك.
وجن���������ح���������ت ق�����������������و�ت �������س������وري������ا 
تت�سدرها  �ل��ت��ي  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�لكردية  �ل�سعب  حماية  وح���د�ت 
�ل�سورية يف ��ستعادة �أجز�ء عديدة 
من �لبلدة �لو�قعة يف �سمال �سوريا 

منذ بد�أت حملتها هذ� �ل�سهر.
وه��ذ� �لأ���س��ب��وع ق��ال وزي��ر �لدفاع 

وطائر�ت  �لنتحاريني  م�ستخدماً 
ة و�لأن���ف���اق. وي��ح��ظ��ى حي  ُم�����س��رَيّ
�لتنظيم  خ�����س��ره  �ل���ذي  �ل�سناعة 
باأهمية  ي��ون��ي��و  ح���زي���ر�ن   12 يف 
��سرت�تيجية بح�سب عبد �لرحمن 
ل��ك��ون��ه ع��ل��ى مت���ا����س م��ب��ا���س��ر مع 
يتح�سن  �ل��ت��ي  �ل��ق��دمي��ة  �مل��دي��ن��ة 

فيها �ملتطرفون.
ومت���ك���ن �ل��ت��ن��ظ��ي��م �خل��م��ي�����س من 
�ل�������س���ي���ط���رة ع���ل���ى ����س���ت���ة م���و�ق���ع 
�ل�سناعة  ح���ي���ي  يف  �لأق�������ل  ع���ل���ى 

على حي �ل�سناعة �لو�قع يف �سرق 
للمدينة  و�مل��ح��اذي  �ل��رق��ة  مدينة 
هجوماً  ���س��ن��ه  غ������د�ة  �ل����ق����دمي����ة، 
معاك�ساً على مو�قع مقاتلني عرب 
�أفاد  م��ا  وف��ق  و����س��ن��ط��ن،  تدعمهم 

�ملر�سد �ل�سوري حلقوق �لن�سان.
وق����ال م��دي��ر �مل��ر���س��د ر�م����ي عبد 
�ل��رح��م��ن ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س 
�ل�سيطرة  د�ع�����س  تنظيم  ����س��ت��ع��اد 
كامل  ب�سكل  �ل�����س��ن��اع��ة  ح��ي  ع��ل��ى 
معاك�ساً  ه����ج����وم����اً  ����س���ن���ه  غ�������د�ة 

�لأم���ري���ك���ي ج��ي��م�����س م��ات��ي�����س �إن 
�سوريا  ق��و�ت  ت�سلح  ق��د  و��سنطن 
ملعارك  ����س��ت��ع��د�د�  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
لكنها  د�ع�����س  تنظيم  �سد  ق��ادم��ة 
تعد  مل  �ل��ت��ي  �لأ�سلحة  �ست�سرتد 

هذه �لقو�ت يف حاجة لها.
�أمريكي طلب عدم  وقال م�سوؤول 
�خل��ط��ة هي  ه���ذه  �إن  ����س��م��ه  ن�سر 
�أبرز �أركان برنامج مل يكتمل بعد 
لإعادة �ل�ستقر�ر ل�سوريا و�سعته 

�إد�رة تر�مب.
تثري  �أن  يف  ي��ك��م��ن  �خل��ط��ر  ل��ك��ن 
تلعب  ح��رب  يف  ج��دي��د�  ��سطر�با 
�أكرب  �أدو�ر�  خ��ارج��ي��ة  ق���وى  فيها 

من �أي وقت م�سى.
�لوليات  ب���ني  �ل��ع��الق��ة  و�أث������ارت 
�ل�سعب  حماية  ووح���د�ت  �ملتحدة 
�لكردية غ�سب تركيا جارة �سوريا 
�سمال  �ل�����س��م��ال��ي��ة وع�����س��و ح��ل��ف 
�لأطل�سي �لتي تقول �إن �لوحد�ت 
�متد�د حلزب �لعمال �لكرد�ستاين 
�ل������ذي ت�����س��ن��ف��ه ك����ل م����ن �أن���ق���رة 
ب�سبب  �إرهابية  وو��سنطن جماعة 

مترده على �لدولة �لرتكية.
�سوريا  �إىل  ق��و�ت  تركيا  و�أر���س��ل��ت 
د�ع�س  م��ه��اج��م��ة  م��ن��ه��ا  لأ����س���ب���اب 
بالإ�سافة �إىل منع وحد�ت حماية 
�ل�سعب، �لتي ت�سيطر على مناطق 
�لأك��������ر�د يف ���س��م��ال ����س���وري���ا، من 
�لعرب  ي�����س��ك��ن��ه��ا  م��ن��ط��ق��ة  دخ�����ول 
و�لرتكمان مما مينحها �ل�سيطرة 

على �حلدود بالكامل.

با�سم  �مل���ت���ح���دث  حم���م���ود  ن�����وري 
�أن �لهدف  وحد�ت حماية �ل�سعب 
هو د�ع�س قائال “نحارب تنظيما 

�إرهابيا عامليا«.
�ملعركة  ميد�ن  يف  �لن�سر  و�أ�سبح 
�ل�سيطرة  بعد  �مل��ن��ال  قريب  �أم���ر� 
�أكرب  �ملو�سل،  �أج���ز�ء  معظم  على 

معاقل �لتنظيم �ملت�سدد بالعر�ق.
لكن �مل�سوؤول �لأمريكي وم�سوؤولني 
�آخ���ري���ن ط��ل��ب��ا �أي�����س��ا ع����دم ن�سر 
�إىل عقبات كوؤود  �أ�سارو�  ��سميهما 
ت��ع��رت���س ���س��ب��ي��ل �ل����س���ت���ق���ر�ر يف 
�لأمريكية  �لإد�رة  وتعمل  �سوريا 

على عالجها.
وقال �مل�سوؤولون �لثالثة �إن �إعادة 
مليار�ت  ���س��ت��ح��ت��اج  �ل���رق���ة  ب���ن���اء 
�لدولر�ت وم�ستوى غري م�سبوق 
جماعات  ب����ني  �ل���ت�������س���وي���ات  م����ن 
تنا�سب بع�سها �لعد�ء منذ فرتة 
�لقو�ت  �أن  �أحدهم  وذك��ر  طويلة. 
�لرئي�س  ت�ساند  �ل��ت��ي  �لإي��ر�ن��ي��ة 
�أي  ترتقب  �لأ���س��د  ب�سار  �ل�سوري 

عر�قيل ميكن �أن تنتهزها.
ويقود �لأكر�د �لهجوم على �لرقة 
ت��ت��وىل قوة  �أن  �مل���زم���ع  ل��ك��ن م���ن 
�لرئي�سي  ق��و�م��ه��ا  �ل��ع��رب  ي�سكل 
حفظ �لأمن يف �ملدينة �لتي ميثل 
�نتهاء  بعد  �سكانها  �أغلبية  �لعرب 

�لهجوم.
و�لعرب  �لأك������ر�د  ي��ق��ات��ل  وب��ي��ن��م��ا 
د�ع�����س من  ���س��د  ج��ن��ب  �إىل  جنبا 
على  �ملناف�سة  حت��ت��دم  �أن  �مل��ت��وق��ع 
�لأر�س مع �نح�سار د�ئرة �لتنظيم 

�ملت�سدد.
وق��������ال و�ح��������د م�����ن �مل�������س���وؤول���ني 
�لأم���ري���ك���ي���ني ن��ل��ق��ي ب��اأن��ف�����س��ن��ا يف 

خ�سم فو�سى �أخرى ل نفهمها .

�لربيطاين لقائد �لتحالف �لذي 
ت���ق���وده �ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة �سد 
�سفافية  ه���ن���اك  د�ع�������س  ت��ن��ظ��ي��م 
م��ط��ل��ق��ة ب���ني ت��رك��ي��ا و�ل����ولي����ات 

�ملتحدة يف هذ� �ملو�سوع.
لكن �إذ� ما �أخذنا بتعليقات مقاتلي 
�لوحد�ت، لن يكون نزع �سالحهم 
وق��ال��ت قنا�سة  �ل�����س��ه��ل.  ب���الأم���ر 
لن  د�ع�����س  مل��و�ق��ع  �سالحها  توجه 
�لقنا�سة  وذك��رت  �أ�سلحتنا.  نلقي 
فقط  �لأول  ����س��م��ه��ا  ذك����رت  �ل��ت��ي 
للدفاع  نحتاجها  بركانورين  وهو 

عن �أنف�سنا.
�أخرى  مقاتلة  �ل����ر�أي  وو�ف��ق��ت��ه��ا 
ت�����دع�����ى م�������رمي حم����م����د وق����ال����ت 
ل  �لأك����رب  ع��دون��ا  ه��و  “�إردوغان 

ميكننا ت�سليم �أ�سلحتنا«.
�أن  �أم�����ري�����ك�����ي  م�����������س�����وؤول  وذك��������ر 
ع���ل���ى وجه  ت���ع���رف  و�����س���ن���ط���ن ل 
�ل��ت��ح��دي��د ح��ج��م �لأ���س��ل��ح��ة �لتي 
بحوزة وحد�ت حماية �ل�سعب لأن 
بع�س �لعرب �ن�سمو� �إليها بعدما 
و�أخ���������ذو�  جماعاتهم  �ن��ه��زم��ت 
معهم �أ�سلحة كانت و��س������نطن قد 

قدمتها لهم.
و�أ�ساف �مل�سوؤول “�لولء�ت تتغري 
كما تتغري خطوط �ملعركة و�أحيانا 

تتبع م�سارها«.
��ستعادة  ع���ن  �����س����وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد� 
�أول  م��ات��ي�����س يف  ق����ال  �لأ����س���ل���ح���ة 
�مل�ساألة  عن  له  علنية  ت�سريحات 
�أكد  بينما  بو�سعنا”،  ما  “�سنفعل 

�ملعار�سة �لكردية �مل�سلحة قابلتهم 
روي��رتز �إن ل �سلة لهم بالإرهاب 
�لرئي�س  وج��ه  يف  �سيقفون  لكنهم 
�ل���رتك���ي رج����ب ط��ي��ب �إردوغ�������ان. 
“تركيا حت��ارب��ن��ا... كل  و�أ���س��اف��ت 

من �سيقاتلنا �سنقاتله«.
تهدئة  ع���ل���ى  و�����س���ن���ط���ن  وت���ع���م���ل 
�ل���ت���وت���ر�ت ب�����س��ب��ب ع��الق��ت��ه��ا مع 
�لتي  �ل�����س��ع��ب  ح���م���اي���ة  وح�������د�ت 
ت�����س��ان��ده��ا رو����س���ي���ا �أي�������س���ا. وق���ال 
�مليجر جرن�ل روبرت جونز �لنائب 

ح���م���اي���ة �ل�����س��ع��ب ق����د ت�����س��ق��ط يف 
�لعمال  ح���زب  �أي�����دي  يف  �ل��ن��ه��اي��ة 

�لكرد�ستاين غري مربرة.
وق����ال خ��ال��د ع��ي�����س��ى مم��ث��ل حزب 
�لكردي،  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �لحت����اد 
لوحد�ت  �ل�سيا�سي  �جل��ن��اح  وه���و 
ح��م��اي��ة �ل�����س��ع��ب، يف �أوروب�����ا نحن 
�لقومية  �ل��دول��ة  من��وذج  �سحايا  
�إنتاج  �إع��ادة  ولي�س لدينا رغبة يف 

هذ� �لنموذج.
وقالت �سني �إبر�هيم وغريها من 

قو�ت  وح���ذرت  �ل��ك��ردي��ة.  �ل�سعب 
�سوريا �لدميقر�طية من �حتمال 
مفتوحة  مو�جهات  بظهور  كبري 

وقوية.
»�سنفعل ما بو�سعنا«

ي��ق��ول زع��م��اء �أك����ر�د ���س��وري��ا �إنهم 
ي���ري���دون ح��ك��م��ا ذ�ت��ي��ا ع��ل��ى غر�ر 
�لعر�ق ولي�س  �أك��ر�د  به  يتمتع  ما 
��ستقالل �أو تدخال يف �سوؤون دول 
�لتحذير�ت  وي��ع��ت��ربون  �جل����و�ر. 
�ل���رتك���ي���ة ب������اأن �أ����س���ل���ح���ة وح�����د�ت 

وق���ال���ت �أن���ق���رة ي����وم �لأرب����ع����اء �إن 
�أهد�فا لوحد�ت  مدفعيتها دمرت 
تعر�ست  �أن  بعد  �ل�سعب  حماية 
قو�ت حملية مدعومة من تركيا 

للهجوم.
وذك�����������رت ج�����م�����اع�����ات م���ع���ار����س���ة 
�أر�سلت  �أن��ق��رة  �إن  تركيا  تدعمها 
يف �لآون����ة �لأخ����رية ت��ع��زي��ز�ت �إىل 
�أث��ار قلق قو�ت �سوريا  �سوريا مما 
تكون  �أن  م����ن  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة 
حماية  وح���د�ت  ملهاجمة  تخطط 

رد  م��ن  تتمكن  مل  �خلمي�س  م��ن��ذ 
�نطلق  �لتي  �لنقاط  �ىل  �لتنظيم 
مقاتلي  ت��ر�ج��ع  �ىل  م�سري�  منها 
�سوريا  وق��������و�ت  �ل���ن���خ���ب���ة  ق�������و�ت 
�مل�سلب،  ح��ي  �ىل  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة 
حت�سني  ع����ل����ى  ي���ع���م���ل���ون  ح����ي����ث 

خطوطهم �لدفاعية.
و�ف��اد تنظيم د�ع�س يف بيان ن�سره 
�مو�جهات  على تطبيق تلغر�م عن 
�لأ�سلحة”  �أن���و�ع  مبختلف  عنيفة 

يف حيي �ل�سناعة و�مل�سلب.
وت����اأت����ي �����س���ت���ع���ادة �ل��ت��ن��ظ��ي��م حلي 
�ل�سناعة غد�ة متكن قو�ت �سوريا 
�لدميوقر�طية �ملوؤلفة من ف�سائل 
كردية وعربية من قطع �آخر منفذ 
للتنظيم من �لرقة بعد �سيطرتها 
جنوب  �لو�قعة  �ل��ق��رى  كافة  على 

نهر �لفر�ت.
وتخو�س هذه �لقو�ت منذ �ل�ساد�س 
من حزير�ن يونيو معارك �سر�سة 
د�خ���ل �ل��رق��ة ب��دع��م م��ن �لتحالف 
�لدويل بقيادة و��سنطن بعد �أ�سهر 

من �ملعارك يف حميطها.
ومع خ�سارتها حي �ل�سناعة، باتت 
�أحياء  ث��الث��ة  ع��ل��ى  �لآن  ت�سيطر 
ب��ال��ك��ام��ل ه���ي �مل�����س��ل��ب م���ن جهة 
و�ل�سباهية  و�ل��روم��ان��ي��ة  �ل�����س��رق 
ت�سيطر  ك��م��ا  �ل����غ����رب.  ج��ه��ة  م���ن 
ع���ل���ى �أج��������ز�ء م����ن �ح����ي����اء �أخ�����رى 
و�لربيد   و�لقاد�سية  حطني  بينها 

وبتاين.
تدور  ��ستباكات  �ملر�سد عن  و�أف��اد 
�ملدينة  يف  �جلبهات  خمتلف  على 
�جلمعة ترت�فق مع تنفيذ طائر�ت 
مناطق  ع���ل���ى  غ�������ار�ت  �ل���ت���ح���ال���ف 

�ل�ستباك.

ن�صف مليون نازح �صوري يعودون �إىل ديارهم 

د�ع�ش يعيد �سيطرته على حي �ل�سناعة يف �سرق �لرقة 

م�صوؤول �أمريكي: نلقي باأنف�صنا يف فو�صى �أخرى ل نفهمها

�سر�عات جديدة تهدد �سوريا بعد هزمية د�ع�ش

مقتل 22 �سخ�سا يف ��ستباكات 
بجمهورية �أفريقيا �لو�سطى

•• اأبيدجان-)رويرتز(:
و�سحفي  �ل��ربمل��ان  يف  ع�سو  ق��ال   
 22 �إن  �جل���م���ع���ة  �م���������س  حم���ل���ي 
���س��خ�����س��ا ع���ل���ى �لأق��������ل ق���ت���ل���و� يف 
�أيام  ث��الث��ة  م��دى  على  ��ستباكات 
زميو  ببلدة  م�سلحة  ف�سائل  ب��ني 
�أفريقيا  �سرق جمهورية  يف جنوب 

�لو�سطى.
وب�����د�أت �ل���س��ت��ب��اك��ات ب��ني جماعة 
وميلي�سيا  �ل���ع���رق���ي���ة  �ل����ف����ولين 
م�����س��ل��ح��ة يف وق������ت م���ت���اأخ���ر ي���وم 
�لأرب��ع��اء. و��ستمر �إط��الق �لنار يف 

�ليوم �لتايل و�م�س �جلمعة.

�سفرية �أمريكا تنتقد تقاع�ش جمل�ش �لأمن حيال �إير�ن  �لهند قلقه من طريق تبنيه �ل�سني على حدودها 
•• نيودلهي-اأ ف ب:

ع��ل��ى ه�سبة  بينهما  ع��ل��ى �حل����دود  �ل�����س��ني  تبنيه  ب��ط��ري��ق  �أم�����س  �ل��ه��ن��د  ن����ددت 
�لبلدين.  �أمنية بني  �نه يثري خماوف  �لهيماليا معتربة  ��سرت�تيجية يف جبال 
و�أعلنت وز�رة خارجية �لهند يف بيان �ن نيودلهي قلقة �إز�ء �لأعمال �لأخرية �لتي 
تنفذها �ل�سني و�أبلغت �حلكومة �ل�سينية �ن مثل هذه �لأعمال ميكن �ن ت�سكل 
و�دي  يقع  �لهند.  على  خطرية  �أمنية  تبعات  مع  �لقائم  للو�سع  ملمو�سا  تغيري� 
وتعرتف  �لهندية  �سيكيم  ولي��ة  و�سرق  بوتان  من  �لغربي  �جلانب  على  �سومبي 
ه�سبة  من  �ل�سرقي  �جلنوبي  �لق�سم  �ما  �ل�سني،  �ىل  بانتمائه  �لدولية  �لأ�سرة 
على  ب��وت��ان  ت�سدد  وب��ك��ني.  تيمفو  ب��ني  خ��الف  في�سكل مو�سوع  �جلبلية  دوك���الم 
�سرورة ت�سوية م�سالة �ل�سيادة يف هذه �ملنطقة. يف �ملقابل، توؤكد �ل�سني �ن منطقة 
دوكالم �لتي تطلق عليها ��سم دونغالنغ جزء من �ر��سيها ولها �حلق يف �لقيام 
باأ�سغال فيها. ول تقيم بوتان و�ل�سني عالقات دبلوما�سية ويتم �لتو��سل بينهما 
عادة عرب نيودلهي. وكانت تيمفو طلبت من �ل�سني �لربعاء وقف �أعمال ت�سييد 
�لطريق منددة بانتهاك لالتفاق . كما نددت �ل�سني �لثالثاء بتوغل ع�سكريني 

هنود على �أر��سيها يف حماولة لوقف �أ�سغال ت�سييد �لطريق.

•• االأمم املتحدة -رويرتز:

نيكي  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  �مل��ت��ح��دة يف  �ل��ولي��ات  �ن��ت��ق��دت �سفرية 
هيلي جمل�س �لأمن �لدويل لتقاع�سه عن �لقيام باأي ت�سرف 
�لعقوبات  م��ر�ر� وعمد�  �نتهكت  �إنها  قالت  �لتي  �إي��ر�ن  �سد 

�ملفرو�سة عليها.
وقالت هيلي �أمام �ملجل�س �أخفق جمل�س �لأمن حتى يف �تخاذ 

�حلد �لأدنى من �خلطو�ت للرد على هذه �لنتهاكات. 
نت�سامح مع  ل��ن  �أن��ن��ا  لإي���ر�ن  نظهر  �أن  “علينا...  و�أ���س��اف��ت 

تكربها �ل�سافر على قر�ر�ت �لأمم �ملتحدة«.
جيفري  �ملتحدة  ب��الأمم  �ل�سيا�سية  �ل�سوؤون  م�سوؤول  و�أب��ل��غ 
�لثالث  �ل�����س��ن��وي  ن�سف  �ل��ت��ق��ري��ر  ب�����س��اأن  �ملجل�س  فيلتمان 
فيما  جوتريي�س  �أنطونيو  �لدولية  للمنظمة  �لعام  لالأمني 
يتعلق بتنفيذ �لعقوبات و�لقيود �ملتبقية �ملن�سو�س عليها يف 

�لقر�ر رقم 2231.
�إي��ر�ن تنتهك  �أن  “يو�سح تقرير �لأم��ني �لعام  وقالت هيلي 
�ل�سوؤ�ل هو ماذ�  2231 لذ� ف��اإن  ق��ر�ر جمل�س �لأم��ن رقم 

�سيفعل جمل�س �لأمن حيال ذلك؟«.
�إير�ن.  �أي حترك �سد  باملجل�س  دول��ة ع�سو  �أي  ومل تقرتح 
ويقول دبلوما�سيون �إن رو�سيا و�ل�سني �للتني حتظيان بحق 
�ملزيد من  بفر�س  �لأرج��ح  على  تقبالن  لن  �لفيتو  �لنق�س 

�لإجر�ء�ت. 
و�سككت رو�سيا �أم�س �خلمي�س يف بع�س �لنتائج �لتي ت�سمنها 

تقرير جوتريي�س.
�لبحرية  م�����س��ادرة  �إىل  �إ���س��ارة  يف  للمجل�س  فيلتمان  وق���ال 
�آذ�ر  مار�س  �لهندي يف  �ملحيط  �سمال  لأ�سلحة يف  �لفرن�سية 
هذه  م�سدر  �أن  و�ث��ق��ة  �ملتحدة  �لأمم  �إن  �ملا�سي  �ل��ع��ام  م��ن 

�لأ�سلحة �إير�ين و�أنه قد مت �سحنها من �إير�ن.

�أي�سا  �لتقرير  وتطرق 
�إىل قيام �إير�ن باإطالق 
�ساروخ بالي�ستي يف 29 

يناير كانون �لثاين.
وق�������������ال ج����وت����ريي���������س 
�أدع���������و  �ل�����ت�����ق�����ري�����ر  يف 
�لإير�نية  �جل��م��ه��وري��ة 
�إط��������الق  جت����ن����ب  �إىل 
�ل�سو�ريخ  ه����ذه  م��ث��ل 

�لبالي�ستية �لتي ميكن �أن 
تزيد �لتوتر. كان بان جي مون �لأمني �لعام �ل�سابق لالأمم 
لل�سو�ريخ  �إي������ر�ن  �إط�������الق  �إن  ع����ام  منذ  ق�����������ال  �ملتحدة 

�لبالي�ستية ل يتما�سى مع �لروح �لبناءة لالتفاق �لنووي.
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عربي ودويل
مذيعان هاجمهما تر�مب ي�سككان يف �أهليته للرئا�سة

•• وا�صنطن- )اأ ف ب(:

دونالد  �لمريكي  �لرئي�س  هاجمهما  �مريكيان  مذيعان  �سكك 
تر�مب بتعليقات �سخ�سية يف �سلوكه ومدى �هليته ليكون رئي�سا. 
�للذ�ن  بريجن�سكي،  ميكا  و�ملذيعة  �سكاربورو  جو  �ملذيع  وكتب 
يقدمان �لربنامج �لخباري مورننغ جو على قناة �م ��س �ن بي 
�سي ذ�ت �لتوجه �لي�ساري، مقال ر�أي يف �سحيفة و��سنطن بو�ست 
�ل�سهري�ن  �ملذيعان  وق��ال  ج��ي��د�.  لي�س  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  بعنو�ن 
ب�سب  لالهانة”  يتعر�سا  ومل  ي�سدما  “مل  �أنهما  مقالتهما  يف 
�سلوكه  �ل�سخ�سية �سدهما. وكتبا قلقنا حيال  تر�مب  تعليقات 
�أم��ر� �سخ�سيا. وق��ال يف مقالتهما قادة  �جلامح �كرب من كونه 

�لرجل  ه��ذ�  ك��ان  ما  �إذ�  ما  �أنف�سهم  ي�ساألون  وحلفاوؤها  �مريكا 
�لرجل  �أن  متاأكد�ن  لكننا  �سكوكنا،  لدينا  رئي�سا.  ليكون  �ه��ال 
وكان  برناجمنا.  م�ساهدة  ملو��سلة  �لعقلية  �لأهلية  لديه  لي�س 
�أن  �سمعت  تويرت  على  ح�سابه  على  �خلمي�س  كتب  ق��د  ت��ر�م��ب 
ب�سوء.  ع��ن��ي  وحت���دث  �لتقييم  �سعيف  ���س��و  م��ورن��ي��ن��غ  ب��رن��ام��ج 
م��ار� لغو ثالث  �إىل  �أتيا  و�ملعتوه جو  ميكا  “�ملجنونة  و�أ�ساف 
ليال على �لتو�يل و�أ�سر� على �لن�سمام يل. كانت تنزف ب�سدة 
من �سربة يف �لوجه. و�نا قلت ل. ويف مقاليهما، و�سف �ملذيعان 
�لثنائي  وكتب  �لكاذيب«.  من  “�سل�سلة  باأنها  تر�مب  تغريد�ت 
�أنهما  �أمر م�سحك، م�سيفان  روؤيتنا. هذ�  �أنه رف�س  هو يزعم 
ذهبا �إىل منتجع تر�مب يف فلوريد� بدعوة منه وحتدثا بلطف 

�ملذيعان  �ل�سابق وزوجته ميالنيا. و�نتقد  �لعقار�ت  مع عمالق 
و�سف تر�مب لوجه �ملذيعة بريجن�سكي. وقال بغ�س �لنظر عن 
هو�س تر�مب �لذي ل ينتهي بالن�ساء، فان وجه ميكا كان �سليما. 
وقال �سكاربورو وبريجن�سكي �إنه من �ملزعج �ن ي�ستمر تر�مب يف 
هجومه �مل�ستمر بحق �لن�ساء و�لذي �سمل �لهجوم على �سحافية 
�إن  عنها  تر�مب  ق��ال  �لتي  كيللي  ميجن  �ل�سابقة  نيوز  فوك�س 
�لدم يخرج من عينيها ومن �ينما كان بعدما �د�رت حو�ر� بني 
موظفي  كبار  �أن  �إىل  �ملذيعان  و����س��ار  �لرئا�سة.  �ىل  �ملر�سحني 
�لبيت �لبي�س حذر�هما من �أن �سحيفة “نا�سيونال �نكو�يرر” 
“تخطط لن�سر مقال �سلبي عنا �إذ� مل ننا�سد �لرئي�س وقف ن�سر 

�ملقال. لقد جتاهلنا طلبهما �لبائ�س«.

غوتريي�ش يف �سوي�سر� لعطاء دفعة 
ملفاو�سات �ل�سلم حول قرب�ش

•• كران-مونتانا )�صوي�رسا(-)اأ ف ب(:

و�سل �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �نطونيو غوتريي�س �إىل منتجع كر�ن مونتانا �ل�سوي�سري �جلمعة 
لإعطاء دفعة للمحادثات �ملحورية حلل �أزمة قرب�س �ملق�سمة منذ �أكر من �أربعة عقود.

�ملحللون  يعتربها  و�لأت��ر�ك  �ليونانيني  �لقبار�سة  بني  جديدة  مفاو�سات  جولة  �لربعاء  و�نطلقت 
�ملتو�سط  �لبحر  �سرق  �لو�قعة  �جلزيرة  �سطري  توحيد  لإع��ادة  �تفاق  لإب��ر�م  �لف�سل”  “�لفر�سة 
نفذه  �نقالب  رد� على  �ل�سمايل،  �لرتكي �سطرها  �جتاح �جلي�س  1974 عندما  و�ملق�سمة منذ عام 

قوميون من �لقبار�سة �ليونانيني لإحلاق �جلزيرة باليونان.
“مهمة  ق���ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  �لطرفني  م��ن  �سيطلب  غوتريي�س  �أن  �ملفاو�سات  م��ن  قريب  م�سدر  و�أف���اد 

وجريئة” يف �ملفاو�سات.

•• عوا�صم-وام، والوكاالت:

وبريطانية،  عاملية  ب��ن��وك  �أوق��ف��ت 
بالريال  �لتعامل  �جل��م��ع��ة،  �أم�����س 
حول  فروعها  جميع  يف  �لقطري 
با�سم  م���ت���ح���دث  وق������ال  �ل�����ع�����امل.  
�إن  �سكوتلند«  �أوف  ب��ن��ك  »روي�����ال 
عمالءه مل يعد مبقدورهم بيع �أو 

�سر�ء �لريال �لقطري يف فروعه. 
بدوره، قال م�سدر، �أم�س �جلمعة، 
�أوقف  �ل��ع��امل��ي  ب��ارك��ل��ي��ز«  »ب��ن��ك  �إن 
ت����د�ول �ل���ري���ال �ل��ق��ط��ري لعمالء 

فروعه. 
�ىل ذلك، د�سن مو�طنون ون�سطاء 

�لتي  �ل���ع���امل،  م���ن دول  ع���دد  م���ن 
تعاين �سعوبها من �لإرهاب �لعاملي 
�ل��ن��م�����س��اوي��ة فيينا  �ل��ع��ا���س��م��ة  م��ن 
�لعاملية  �حل��م��ل��ة  �جل��م��ع��ة،  �أم�������س 
�لقطري  �ل���ت���م���وي���ل  مل���ن���اه�������س���ة 
���س��ي��ت��م خ���الل���ه���ا رفع  ل�����الإره�����اب 
تعوي�سات  وطلب  ق�سائية  دعاوى 
م���ن �ل���دوح���ة ل��ت�����س��ب��ب��ه��ا يف وق���وع 

�لبيان  و�أ�سار  �لدولية.   �لقانونية 
تهدف  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل��م��ل��ة  �أن  �إىل 
�لقطري  �لتمويل  مناه�سة  �إىل 
�حل���ك���وم���ي �ل���ر����س���م���ي ل����الإره����اب 
�ملتطرفة  و�مل����م����ار�����س����ات  �ل���ع���امل���ي 
�لعامل  يف  �إره��اب��ي��ة  تنظيمات  م��ن 
�لدعم  لها  وق��دم��ت  قطر  مولتها 
ويعي�س  و�ل���ل���وج�������س���ت���ي  �مل���������ادي 

ب�سكل  وغ����ريه����ا  �مل���ت���ح���دة  �لأمم 
�لجتماعي  �لأث����ر  ت��و���س��ح  مكثف 
و�لتطرف  ل�����الإره�����اب  و�ل���ث���ق���ايف 
�ملجتمع  ع��ل��ى  ق��ط��ر  م���ن  �مل���م���ول 

�لعاملي وكيف ميكن مو�جهتهما. 
�ستعد  �حل��م��ل��ة  �أن  �ل��ب��ي��ان  وذك����ر 
�لتقارير �مل�سورة و�ملوثقة وغريها 
عن  م��وؤمل��ة  ق�س�ساً  �ستعر�س  �لتي 

�سحايا نتيجة متويلها لالإرهاب. 
و�لن�سطاء،  �مل���و�ط���ن���ون  و�أو�����س����ح 
يف ب��ي��ان ت��اأ���س��ي�����س �حل��م��ل��ة خالل 
�أمام  �ل�سلمية  ووقفتهم  جتمعهم 
قامو�  �أنهم  فيينا،  يف  قطر  �سفارة 
بتبني ق�سايا للعديد من �ل�سحايا 
و�سجلوها ووثقوها وذلك بالتعاون 
�ل�ست�سارية  �مل���ك���ات���ب  �أح������د  م����ع 

�ملو�ثيق و�ملعاهد�ت �لأممية. 
�أن  �إىل  �ل��ت��اأ���س��ي�����س��ي  �ل��ب��ي��ان  ون����وه 
�لتمويل  ملناه�سة  �لعاملية  �حلملة 
�ل��ق��ط��ري ل���الإره���اب ���س��رتك��ز على 
�لإرهاب  ملحاربة  �لدولية  �جلهود 
و�لتطرف �لعنيف عالوة على �إنتاج 
بر�مج �إعالمية وتثقيفية وتنظيم 
دول���ي���ة خ��ا���س��ة مبحافل  �أن�����س��ط��ة 

�إىل  ق��ي��اد�ت��ه��ا يف �ل���دوح���ة، لف���ت���اً 
خلطاب  ���س��ت��ت�����س��دى  �حل��م��ل��ة  �أن 
عززته  �ل��ذي  و�لكر�هية  �لتطرف 
قطر �إعالمياً �سد ثقافة �لتعددية 
�جلماعات  خمتلف  بني  و�لت�سامح 
يف  تعي�س  �ل��ت��ي  و�لدينية  �لإث��ن��ي��ة 
�ل���ع���امل م��ن��ت��ه��ك��ة ب��ذل��ك �لإع����الن 
�ل���ع���امل���ي حل���ق���وق �لإن���������س����ان وكل 

�أ�سخا�س وجماعات عانت من عنف 
من  �مل��م��ول��ة  �ملتطرفة  �جل��م��اع��ات 
ع��دد من  تنظيم  ع��ن  ف�ساًل  قطر 
و�لثقافية  �حلقوقية  �لن�ساطات 
مبو��سيع  �ملتعلقة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
منظمات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �حل��م��ل��ة 
�لإرهاب  تناه�س  دولية  ومبادر�ت 

�لعاملي. 
�أحد  �أن  �لتاأ�سي�سي  �ل��ب��ي��ان  و�أك����د 
�أهم �أهد�ف �حلملة هو ن�سر ثقافة 
�لتنوع و�لتعدد و�لت�سامح و�ل�سالم 
و�لتطرف  �لتع�سب  م��و�ج��ه��ة  يف 
�للذين �نت�سر� يف �ل�سنو�ت �لأخرية 

بفعل �لتمويل �لقطري. 

•• الغو�س-اأ ف ب:

ت�����زي�����د ه����ج����م����ات ب�����وك�����و ح������ر�م 
وت�����دف�����ق ن���ي���ج���ريي���ني ع���ائ���دي���ن 
م���ن �ل���ك���ام���ريون �ل�����س��غ��ط على 
خميمات �لالجئني �ملكتظة ��سال 
بح�سب  نيجرييا،  �سرق  �سمال  يف 
�ل��ت��ي حت����ذر من  �مل��ت��ح��دة  �لمم 
�ىل  للمدنيني  �لق�سري�����ة  �لعودة 

بالدهم.
لدى  طبيب  �ورجينغيني  و�وبينا 
�ليوني�سف ين�سط يف مدينة بانكي 
قرب �حلدود مع �لكامريون حيث 
ز�د عدد �ل�سكان من 32 �لفا �ىل 

45 �لفا خالل ��سهر.
وه���و ���س��م��ن ف��ري��ق ط��ب��ي �سغري 
يعالج كافة �لمر��س من �ملالريا 
�ىل ��سابات �حلرب وحالت �سوء 

�لتغذية يف خميم �لنازحني.
وقال لفر�ن�س بر�س يف �ت�سال من 
لأكر  و�ح���د�  “طبيبا  �ن  بانغي 
�ل��ف �سخ�س �سرب من   40 م��ن 

�جلنون«.
و�����س���اف �ن �ل��و���س��ع م�����س��اب��ه بل 
��سو�أ يف �سمال �سرق �ملنطقة كلها. 
�ملخيمات  بع�س  �ن  “�درك  وتابع 
تفتقر �ىل �طباء. هناك حتديات 

عديدة«.
نيجرييا  لج���ئ���ا   889 وو����س���ل 
يف  ميناو�و  خميم  من  بانكي  �ىل 
�لكامريون يف 17 من �جلاري ما 
لالجئني  �لعليا  �ملفو�سية  حمل 

وق�������ال �����س����ان ب����ي����ار �ن�����ه �أ����س���ل���وب 
�ذ�  بالقول  �ل�سيا�سي  �لكامريون 
�سمنتم �من منطقتكم ��ستعيدو� 

�سكانكم .
�ملفو�سية  وق��ع��ت  م��ار���س  �ذ�ر  يف 
و�لكامريون  ون��ي��ج��ريي��ا  �ل��ع��ل��ي��ا 
�تفاقا ي�سع عملية عودة طوعية 

لالجئني.
ياوندي  م��ر�ق��ب��ني  بح�سب  ل��ك��ن   
�لأمني  للو�سع  خ�سو�سا  قلقة 
على  �لهجمات  وت��رية  زي���ادة  بعد 

�ر��سيها.
�ل�سبوع �ملا�سي قتل �ستة ��سخا�س 
يف ه���ج���وم �ن���ت���ح���اري م������زدوج يف 
�ل�سمال(  )�ق�������س���ى  ك���ول���وف���ات���ا 
ق���رب �حل�����دود �ل��ن��ي��ج��ريي��ة �لتي 

��ستهدفت مر�ر� يف �ملا�سي.
�لكامريونية  �ل�سلطات  وت��ع��رب 
بني  متمردين  لت�سلل  �لقلق  عن 
وتتهم  �ل��ن��ي��ج��ريي��ني  �ل��الج��ئ��ني 
ن���ي���ج���ريي���ا ب����ع����دم ����س���م���ان �م���ن 

�حلدود.
تدهور  �ن  �ورج��ي��ن��غ��ي��ن��ي  وي����رى 
����س���م���ال  يف  �لم������ن������ي  �ل�����و������س�����ع 
�ل�����ك�����ام�����ريون دف������ع مب����زي����د من 

�لنيجرييني �ىل �لرحيل.
�لكامريون  �ن  �لو��سح  وقال من 
�ل����الج����ئ����ون  ي�����ع�����ود  �ن  ت�����ري�����د 

�لنيجرييون �ىل ديارهم.
 و�أ����س���اف �ب���ذل ق�����س��ارى جهدي 
لإن�����ق�����اذ �ك�����رب ع�����دد مم���ك���ن من 

�لأرو�ح .

�ىل دق ناقو�س �خلطر.
وع��رب فيليبو غ��ر�ن��دي ع��ن قلقه 
�لكبري لعودة هوؤلء و��سفا �ياها 

باأنها ل حتتمل.
يف  �ن��ه  �ملفو�سية  �ك��دت  �خلمي�س 
جتميع”  “مت  �لخ�������رية  �لي�������ام 
�ساحنات  �ست  يف  نيجرييا   887
�لكامريون  �ىل  ق�����س��ر�  ون���ق���ل���و� 
مهياأة  غ���ري  خ��ط��رية  ظ����روف  يف 

ل�ستقبالهم.

تتوقف  �لعنف مل  �عمال  �ن  رغم 
بهاري  حم��م��د  �ل��رئ��ي�����س  ي���وؤك���د 
حر�م  ب��وك��و  �ن  بانتظام  و�د�رت����ه 

هزمت .
بوكو  هاجمت  �لعام  مطلع  ومنذ 
ع�سكرية  وق���و�ع���د  ج��ن��ود�  ح����ر�م 
وقتلت ع�سر�ت �ملدنيني يف عمليات 
�ن���ت���ح���اري���ة و�����س���ت���ه���دف���ت م�����ر�ر� 
مايدوغوري  �ل�سهر  ب��د�ي��ة  منذ 

عا�سمة ولية بورنو.

بوكو حر�م  ي�ستمر مقاتلو  وليال 
��سلحتهم  م���ن  �ل���ن���ار  �ط����الق  يف 

وترهيب �ل�سكان �ملتح�سنني.
�لعليا  �مل��ف��و���س��ي��ة  مم��ث��ل  وق�����ال 
�نطونيو  ج����وزي����ه  ن��ي��ج��ريي��ا  يف 
�ملا�سي  �ل�������س���ه���ر  ك����ان����ه����ان����دول 
لالجئني  ق�سرية  ع����ودة  �سهدنا 
ن��ي��ج��ريي��ني م���ن �ل���ك���ام���ريون مل 

تكن مرتقبة.
�لرج����ح  ع��ل��ى  “تلقو�  و������س����اف 

وخميم بانكي كاملخيمات �لخرى 
ع���ر����س���ة ل��ه��ج��م��ات ب���وك���و ح����ر�م 

و��ستهدفه �نتحاريون مر�ر�.
�ملدينة  ج������در�ن  د�خ�����ل  و�مل��خ��ي��م 
�مل��دم��رة وي��ع��ج��ز �ل��ن��ا���س �خلروج 
�ملتمردين  وج������ود  ب�����س��ب��ب  م���ن���ه 
ويعتمدون ��سا�سا على �مل�ساعد�ت 

�لن�سانية للعي�س.
و�مل����ي����اه ك��م��ا �مل���الج���ئ ن������ادرة ول 
�مل�����د�ر������س.  �ىل  �لولد  ي���ذه���ب 

•• لندن-اأ ف ب:

يف  �ملي�سور  �حل��ي  و�سيل�سي،  كن�سينغتون  بلدية  تو�جه 
لندن، حملة �نتقاد�ت و��سعة ب�سبب مطالبتها بتخفي�س 
 80 قتل  حيث  غرينفيل،  ب��رج  ترميم  �أع��م��ال  تكاليف 

�سخ�ساً يف حريق يوم 14 حزير�ن يونيو �جلاري.
�سغوطا  مار�ست  و�سيل�سي  كن�سينغتون  بلدية  وك��ان��ت 
�أ�سغال  �ملتعهدة  �ل�سركة  على   2014 يوليو  مت��وز  يف 
جّيد  �سعر  على  للح�سول  �حلريق  قبل  �ملبنى  ترميم 
�سحيفة  عليها  ح�سلت  �إل��ك��رتون��ي��ة  ر���س��ائ��ل  بح�سب   ،
�جلمعة.  ون�سرت  �سي”  بي  “بي  وتلفزيون  “تاميز” 
تكاليف  بخف�س  ت�سمح  �لتي  �لثالثة  �خل��ي��ار�ت  وب��ني 
�مل�ساكن  تدير  �لتي  �لعامة  �لهيئة  �خ��ت��ارت  �لرتميم، 
بدًل  �ألومنيوم  �ألو�ح  ��ستخد�م  �لبلدية  �لجتماعية يف 
�أق��ّل مقاومة  �أق��ّل كلفًة لكنها  من و�جهة �لزنك، وهي 
��سرتليني  ج��ن��ي��ه  �أل����ف   293 ل��ت��وف��ري  وذل����ك  ل��ل��ن��ار، 

)333 �ألف يورو(.
�مل�سّنعة  غرينفيل  برج  و�جهة  �أل��و�ح  تكون  �أن  وُيرّجح 
�لتي  ه��ي  بال�ستيك،  و�لبوليثيلني  �لأل��وم��ن��ي��وم  م��ن 
�أّج���ج���ت �حل��ري��ق �ل����ذي �ل��ت��ه��م �مل��ب��ن��ى ل��ي��ل 13 -14 

حزير�ن يونيو �جلاري.
�لإثنني  “�أركونيك”،  �لأم��ريك��ي��ة  �ل�����س��رك��ة  و�أع��ل��ن��ت 
وقف مبيعات هذ� �لنوع من �للو�ح �ذ� كان �سي�ستخدم 

�ملباين يف  ملئات  ��سُتخدم  �أن��ه  وُيرّجح  �ساهقة.  مبان  يف 
من  �لربيطانية  �ل�سلطات  وحلظت  �مل��ت��ح��دة.  �ململكة 
�لأبر�ج  من  �ملئة  يف   100 �أي  مبنًى،   137 �أن  جهتها 
مطابقة  لي�ست  �لآن،  ح��ت��ى  عليها  �ل��ك�����س��ف  مت  �ل��ت��ي 

للمو��سفات �مل�سادة للحر�ئق.
بت�سببها  �ملتهمة  و�سيل�سي  كن�سينغتون  بلدية  وتلّقت 
�ل��ن��اج��ني من  �ن��ت��ق��اد�ت لذع���ة ل�ستبعادها  ب��احل��ادث، 
�لبلدي  �ملجل�س  �جتماع  عن  �لإع��الم  وو�سائل  �حلريق 

م�ساء �خلمي�س.
و�نتقد رئي�س بلدية لندن �سادق خان بلدية كن�سينغتون 
ل���الإج���اب���ة على  ل���ه  ف��ر���س��ة  �أول  ف���ق���ال يف  و���س��ي��ل�����س��ي، 
�لت�ساوؤلت، قرر �ملجل�س �لبلدي ��ستبعاد �سكان �ملنطقة 
�ملنطق،  يتخطى  �لأم��ر  هذ�  �أن  معترب�ً  و�ل�سحافيني، 
�إمنا هذ� جنون. و��ستنكر ع�سو �ملجل�س �لبلدي �ملنتمي 
�سّماه  ما  �أتكن�سون،  روب��رت  �ملعار�س  �لعمال  حزب  �ىل 
نيكول  �ملحافظ  �ملجل�س  رئي�س  ودع��ا  �ل��ذري��ع،  �لف�سل 

باجي-بر�ون �إىل �لإ�ستقالة من من�سبه.
وع��ّي��ن��ت رئ��ي�����س��ة �حل��ك��وم��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة ت��ريي��ز� ماي 
�لإ�ستئناف  حم��ك��م��ة  يف  ���س��اب��ق��ا  ق��ا���س��ي��ا  �خل��م��ي�����س 

�لربيطانية مارتن مور-بيك، لفتح حتقيق باحلادثة.
وت�ستمّر عملية �لبحث عن ما تبقى من �أ�سالء يف �ملبنى 
ر�سمية  �آخ��ر ح�سيلة  وبلغت  �لعام.  �آخ��ر  �ملحرتق حتى 

ل�سحايا �حلريق 80 قتيال، لكنها قد ت�سهد �رتفاعا.

ت�سهد هجمات عديدة من جماعة 
ث���الث �سنو�ت  ب��وك��و ح����ر�م م��ن��ذ 
�زمة  �إد�رة  م�سوؤولية  تتبادلن   -

�لالجئني.
من  �ك����ر  �رغ�����م  م���ار����س  �ذ�ر  يف 
 85 ��سل  م��ن  نيجريي   2600
�لكامريون  �سمال  �ىل  �لفا جلاأو� 
م�����ن �جل�����ه�����ادي�����ني، على  ه����رب����ا 
�لعودة �ىل بالدهم بح�سب �لمم 

�ملتحدة.

معلومات مفادها �ن �لو�سع جيد 
يف نيجرييا وميكنهم �لعودة«.

حملة  �لفور  على  “�طلقنا  وتابع 
�حلقيقي.  ب��ال��و���س��ع  لإب��الغ��ه��م 
�ل��ع��ودة بعد لأنكم  مل يحن وق��ت 
�نف�سكم  جت��دون  ت��ع��ودون  عندما 

يف خميم حمدود �خلدمات«.
وقال يان �سان بيار من جمموعة 
�ل�ست�سارية  �سيكيوريتي  م��ودرن 
�لتي   - و�ل��ك��ام��ريون  نيجرييا  �ن 

�ملخيمات �لنيجريية حتت �ل�سغط �أمام تدفق �للجئني 

بنوك بريطانية وعاملية توقف �لتعامل بالريال �لقطري

تد�سني �حلملة �لعاملية ملناه�سة متويل قطر للإرهاب

�أمريكا حتذر �سركات �لطري�نتوفري �ملال �أحد �أ�سباب حريق برج لندن 
 من �لإخلل بقو�عد �لأمن

•• نيويورك-رويرتز:

قال م�سوؤول كبري يف وز�رة �لأمن �لد�خلي �لأمريكية �إن 
خطوط �لطري�ن �لتي لن متتثل لقر�ر �أمريكي جديد 
�ل��رح��الت �جلوية  �لأم���ن على م��نت  �إج����ر�ء�ت  بتعزيز 
�لدولية �ملتجهة �إىل �لوليات �ملتحدة قد ت�سبح عر�سة 

ل�سحب تر�خي�س ت�سيري رحالتها �جلوية للبالد.
و�أكد �مل�سوؤول �أن �حلكومة �لأمريكية لن تتوىل متويل 
�لتد�بري �لأمنية �جلديدة �لتي �أعلن عنها يوم �لأربعاء 
وزير �لأمن �لد�خلي جون كيلي مما يعني �أن �لتكاليف 
و�لدول  و�ملطار�ت  �لطري�ن  كاهل خطوط  على  �ستقع 

�لتي توجد بها.
و�أ�ساف �أن �سركات �لطري�ن �لتي ل تلتزم بقو�عد وز�رة 
�لأمن �لد�خلي �جلديدة قد ت�سبح عر�سة للغر�مة �أو 
�لأمريكي  �ل�سماح بدخولها للمجال �جلوي  �حلد من 
ت�سيري  رخ�����س��ة  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل�سلطات  ت�سحب  ق��د  ب��ل 

رحالتها �جلوية للبالد ب�سكل كامل.
�إىل �حليلولة  وت��ه��دف �لإج�����ر�ء�ت �لأم��ن��ي��ة �جل��دي��دة 

�لكمبيوتر  �أجهزة  حمل  على  حظر  نطاق  تو�سيع  دون 
�ملحمول وغ��ريه��ا م��ن �لأج��ه��زة �لإل��ك��رتون��ي��ة �لكبرية 
يف م��ق�����س��ور�ت �ل���ط���ائ���ر�ت. وت��خ�����س��ى ���س��رك��ات طري�ن 
�أمريكية و�أوروبية �أن يت�سبب تو�سيع �حلظر يف م�ساكل 

لوجي�ستية كبرية ويحد من �ل�سفر.
حمل  حظر  �آذ�ر  م��ار���س  يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  و�أع��ل��ن��ت 
�أجهزة �لكمبيوتر �ملحمول د�خل �ملق�سورة يف �لطائر�ت 
بينها  دول  ثماين  يف  مطار�ت  ع�سر  من  �إليها  �لقادمة 

م�سر و�ل�سعودية و�لكويت وقطر وتركيا. 
وجاء �حلظر و�سط خماوف من �إمكانية و�سع قنبلة يف 

�أجهزة �إلكرتونية حُتمل على منت طائر�ت.
وقال �مل�سوؤول �أم�س �خلمي�س �إن �لقر�ر �جلديد �ملتعلق 
�إىل  ي�ستند  لكنه  تهديد حم��دد  على  رد�  لي�س  ب��الأم��ن 
�إىل  �ل�سلطات  دفعت  �لتي  �مل��خ��اب��ر�ت  معلومات  نف�س 

�إ�سد�ر حظر �لأجهزة �لإلكرتونية.
�أم�����ام �سركات  وت��ت��ي��ح �لإج���������ر�ء�ت �جل���دي���دة ف��ر���س��ة 
باملتطلبات  �أوف���ت  �إذ�  �لقائمة  م��ن  للخروج  �ل��ط��ري�ن 

�لأمنية �جلديدة.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  1  يوليو 2017 العدد 12058

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  1  يوليو 2017 العدد 12058

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ : 2017/01/15 �ملودعة حتت رقم :266474     
با�س��م : ملك �لأحذية للتجارة

وعنو�نه : �س ب 30937، �ل�سارقة، �أ ع م                
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س 
�لو�ق�عة بالفئة   : 25

و�سف �لعالمة : هي عبارة عن كلمة biofoot  مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية وباللون 
�أو  o �لثاين على �سكل دلئرة باللون �لأبي�س ويوجد بد�خلها �سكل قدم  �لأبي�س، حيث جاء �حلرف 

حذ�ء باللون �لأ�سود
�ل�س��رت�طات   : دون �سرط

�لقت�ساد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لق�سم  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلك  على  �عرت��س  لديه  فعلى من 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  1  يوليو 2017 العدد 12058

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ : 2017/01/5 �ملودعة حتت رقم :  266009 
با�س��م : �أندو كونت �ند�سرتيز ليمتد                                               

وعنو�نه: مكتب رقم 1، قطعة �أر�س رقم 266� فيلج �لتي � �سارع كومبهوج � تالوكا � هاكاجنال � منطقة 
كولهابور � 416109، مهار��سرت� � �لهند

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملن�سوجات ومنتجات �لن�سيج غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، �أغطية �لفر��س و�ملو�ئد

�لو�ق�عة بالفئة   :24
و�سف �لعالمة : هي عبارة عن �حلرفني �لأبجديني IC  مكتوبني بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية 
�لالتينية  باللغة   Indo Count ع��ب��ارة  مكتوب  منهما  �لأمي���ن  �جل��ان��ب  وعلى  �لأ���س��ود  وباللون 

وباللون �لأ�سود.
�ل�س��رت�طات   : دون �سرط 

�لقت�ساد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لق�سم  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلك  على  �عرت��س  لديه  فعلى من 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  1  يوليو 2017 العدد 12058

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ : 2017/01/5 �ملودعة حتت رقم :  266031 
با�س��م : �أندو كونت �ند�سرتيز ليمتد                                               

وعنو�نه: مكتب رقم 1، قطعة �أر�س رقم 266� فيلج �لتي � �سارع كومبهوج � تالوكا � هاكاجنال � منطقة 
كولهابور � 416109، مهار��سرت� � �لهند

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
جتميع جمموعة من �لب�سائع ملنفعة �لغري وبالتحديد �ملن�سوجات ومنتجات �لن�سج و�أغطية �لأ�سرة 

و�ملو�ئد لتمكني �لزبائن من ��ستعر��س و�سر�ء تلك �ملنتجات ب�سهولة.
�لو�ق�عة بالفئة   :35

و�سف �لعالمة : هي عبارة عن �حلرفني �لأبجديني IC  مكتوبني بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية 
�لالتينية  باللغة   Indo Count ع��ب��ارة  مكتوب  منهما  �لأمي���ن  �جل��ان��ب  وعلى  �لأ���س��ود  وباللون 

وباللون �لأ�سود.
�ل�س��رت�طات   : دون �سرط 

�لقت�ساد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لق�سم  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلك  على  �عرت��س  لديه  فعلى من 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  1  يوليو 2017 العدد 12058

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ : 2017/01/5 �ملودعة حتت رقم :  266013 
با�س��م : �أندو كونت �ند�سرتيز ليمتد                                               

وعنو�نه: مكتب رقم 1، قطعة �أر�س رقم 266� فيلج �لتي � �سارع كومبهوج � تالوكا � هاكاجنال � منطقة 
كولهابور � 416109، مهار��سرت� � �لهند

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملن�سوجات ومنتجات �لن�سيج غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، �أغطية �لفر��س و�ملو�ئد

�لو�ق�عة بالفئة   :24
و�سف �لعالمة : هي عبارة عن �حلرفني �لأبجديني IC  مكتوبني بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية 
�لالتينية  باللغة   Indo Count ع��ب��ارة  مكتوب  منهما  �لأمي���ن  �جل��ان��ب  وعلى  �لأ���س��ود  وباللون 
وباللون  �لالتينية  باللغة   Complete Comfort ع��ب��ارة  حتتها  ومكتوب  �لأ���س��ود،  وباللون 

�لأ�سود.
�ل�س��رت�طات   : دون �سرط 

�لقت�ساد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لق�سم  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلك  على  �عرت��س  لديه  فعلى من 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  1  يوليو 2017 العدد 12058

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ : 2017/01/5 �ملودعة حتت رقم :  266023 
با�س��م : �أندو كونت �ند�سرتيز ليمتد                                               

وعنو�نه: مكتب رقم 1، قطعة �أر�س رقم 266� فيلج �لتي � �سارع كومبهوج � تالوكا � هاكاجنال � منطقة 
كولهابور � 416109، مهار��سرت� � �لهند

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
جتميع جمموعة من �لب�سائع ملنفعة �لغري وبالتحديد �ملن�سوجات ومنتجات �لن�سج و�أغطية �لأ�سرة 

و�ملو�ئد لتمكني �لزبائن من ��ستعر��س و�سر�ء تلك �ملنتجات ب�سهولة.
�لو�ق�عة بالفئة   :35

و�سف �لعالمة : هي عبارة عن �حلرفني �لأبجديني IC  مكتوبني بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية 
�لالتينية  باللغة   Indo Count ع��ب��ارة  مكتوب  منهما  �لأمي���ن  �جل��ان��ب  وعلى  �لأ���س��ود  وباللون 
وباللون  �لالتينية  باللغة   Complete Comfort ع��ب��ارة  حتتها  ومكتوب  �لأ���س��ود،  وباللون 

�لأ�سود.
�ل�س��رت�طات   : دون �سرط 

�لقت�ساد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لق�سم  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلك  على  �عرت��س  لديه  فعلى من 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  1  يوليو 2017 العدد 12058
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املال والأعمال
�أ�سهم تتجه لت�سجيل �أ�سو�أ �أد�ء �سهري يف عام 

•• ميالنو-رويرتز:

��ستقرت �لأ�سهم �لأوروبية يف �لتعامالت �ملبكرة  �م�س �جلمعة لكنها تتجه لإنهاء تعامالت 
يونيو حزير�ن بت�سجيل �أكرب خ�سارة �سهرية خالل عام و�سط �سعف �ملعنويات ب�سبب �ملخاوف 
�ملتعلقة بت�سديد �ل�سيا�سة �لنقدية. وبحلول �ل�ساعة 0718 بتوقيت جرينت�س ��ستقر �ملوؤ�سر 
يف  �لقيادية  �لأ�سهم  موؤ�سر  ز�د  بينما  يذكر  تغيري  دون  �لأوروب��ي��ة  لالأ�سهم   600 �ستوك�س 
 0.3 �ل��ربي��ط��اين   100 ت��امي��ز  فاينن�سال  �مل��وؤ���س��ر  و�نخف�س  باملئة   0.1 �ل��ي��ورو  منطقة 
باملئة. وخ�سر �ملوؤ�سر �ستوك�س �أكر من �ثنني باملئة منذ بد�ية يونيو حزير�ن بعد مكا�سب 
��ستمرت �أربعة �أ�سهر بدعم من �نح�سار �ملخاوف �ل�سيا�سية يف منطقة �ليورو وحت�سن �لآفاق 
�لقت�سادية. لكن �سدور تعليقات متيل �إىل �لت�سديد �لنقدي من م�سوؤولني ببنوك مركزية 
هذ� �لأ�سبوع �أثارت موجة بيع و��سعة وفر�ست �سغوطا ب�سفة خا�سة على �لأ�سهم �مل�ستفيدة 

من تدين �أ�سعار �لفائدة و�أ�سهم �سركات �لت�سدير.

�لدولر يتجه لأ�سو�أ �أد�ء ف�سلي يف 7 �سنو�ت 
•• لندن-رويرتز:

�أد�ء  �أ�سعف  ت�سجيل  ���س��وب  �لأم��ري��ك��ي  �ل���دولر  يتجه 
ف�سلي له يف �سبع �سنو�ت �إذ مل ي�سهد تعافيا يذكر �أمام 
غريه من �لعمالت �لرئي�سية بعد �أ�سبوع �سهد تعليقات 
متيل �إىل �لت�سديد من م�سوؤولني ببنوك مركزية هزت 
باملئة   0.2 نحو  �ل��دولر  وز�د  �لكربى.  �لعملة  �أ���س��و�ق 
�أوروب��ا لكنه يظل  �ملبكرة يف  �لتعامالت  �ليورو يف  �أم��ام 
�حلايل  �ل��رب��ع  ب��د�ي��ة  منذ  باملئة  ت�سعة  نحو  منخف�سا 

و�ثنني باملئة يف هذ� �لأ�سبوع وحده.
�لعملة  �أد�ء  ي��ق��ي�����س  �ل����ذي  �ل������دولر  م��وؤ���س��ر  و����س��ت��ق��ر 
مقارنة  �لرئي�سية  �لعمالت  م��ن  �سلة  �أم���ام  �لأمريكية 

�أم�س  �لأمريكية  �لتعامالت  �إغ���الق  عند  م�ستو�ه  م��ع 
 0.2 �نخف�ست  �لأمريكية  �لعملة  �أن  غري  �خلمي�س. 

باملئة �أمام �لني.
�ل����دولر �ل��ك��ن��دي دع��م��ا يف ت��ع��ايف �لنفط لينزل  ووج���د 
كندي  دولر   1.30 م�ستوى  ع��ن  �لأم��ري��ك��ي  �ل����دولر 
ل��ل��م��رة �لأوىل م��ن��ذ ي��ن��اي��ر ك��ان��ون �ل��ث��اين ح��ي��ث ي�سع 
�مل�ستثمرون يف �عتبارهم �أن ن�سبة �حتمال رفع �لفائدة 

�لكندية يف 12 يوليو متوز تبلغ 70 باملئة.
وجتاوز �جلنيه �ل�سرتليني �أي�سا م�ستوى 1.30 دولر 
�أعلى م�ستوياته يف  �ليوم �جلمعة مقرتبا من  �أمريكي 
�لفائدة  �أ���س��ع��ار  �أن  على  م��ر�ه��ن��ات  ب��دع��م  �أ���س��ه��ر  ت�سعة 

�لربيطانية قد ترتفع يف �لأ�سهر �ملقبلة.

�أطول �نخفا�ش بالقدرة �ل�سر�ئية يف بريطانيا منذ �ل�سبعينات 

�رتفاع موؤ�سر �لقطاع �ل�سناعي �ل�سيني 

�خلام �لعماين ينخف�ش �إىل 46.52 دولر 

بكني ت�سجب �لعقوبات �لأمريكية على بنك �سيني 

يف  للخام  �ليومي  �لت�سوية  �سعر  متو�سط  هو  �لعماين 
يونيو  م��دى  على  جرينت�س  بتوقيت   0830 �ل�ساعة 

حزير�ن ل�سهر �أقرب ��ستحقاق.
وت�سري �حل�سابات �إىل �أن �سعر �لبيع �لر�سمي خلام دبي، 
�خلام  �سعر  للربميل عن  دولر   0.05 بخ�سم  �ملحدد 
�لعماين يف بور�سة دبي للطاقة، �سيبلغ 46.47 دولر 

للربميل يف �أغ�سط�س �آب.

�ستيفن منوت�سني   �لأم��ري��ك��ي  �خل��ز�ن��ة  وزي���ر  و�أع��ل��ن 
فر�س عقوبات على م�سرف بنك �أوف د�ندونغ بتهمة 
خطوة  يف  �ل�سمالية،  ك��وري��ا  حل�ساب  �أم���و�ل  تبيي�س 
بيونغ  نظام  على  �ل�سغط  �إىل  ترمي  م�سبوقة  غ��ري 
لي�ست  �ل�سني  �أن  �لأم��ري��ك��ي  �ل��وزي��ر  و�أو���س��ح  ي��ان��غ، 
�أي�ساً  ت�سمل  �لتي  �لعقوبات  بهذه  بتاتاً  م�ستهدفة 

�سخ�سني �سينيني و�سركة نقليات.
ت�ستهدف  ل  �لعقوبات  �أن هذه  على  منوت�سني  و�سدد 
�لعمل  �سنو��سل  �ل��ط��رق،  م��ن  طريقة  ب���اأي  �ل�سني 
�أن �لوليات �ملتحدة عازمة  معهم �ل�سينيني ، موؤكد�ً 
�أن  �إىل  �ل�سمالية  ك��وري��ا  مت��وي��ل  م�����س��ادر  قطع  على 

حت�سن �لت�سرف.
وبح�سب وز�رة �خلز�نة، فاإن هذه 
على  رد�ً  �ت���خ���ذت  �ل��ع��ق��وب��ات 
�للتفاف �ملتو��سل من جانب 
كوريا �ل�سمالية على �لعقوبات 
�إ�سافة �إىل تطويرها  �لدولية 

�أ�سلحة دمار �سامل.
وتتهم �لوز�رة �لبنك �ل�سيني 
لن�ساط  و���س��ي��ط��اً  ي��ع��م��ل  ب���اأن���ه 
م��ايل غري قانوين من جانب 
ت�سهيل  عرب  �ل�سمالية  كوريا 
حت���وي���ل م���الي���ني �ل�������دولر�ت 
حل�������س���اب ����س���رك���ات ت���ع���م���ل يف 
بال�ستية،  ����س���و�ري���خ  ت��ط��وي��ر 
�ل��ع��ق��وب��ات مل يعد  ومب��وج��ب 
�ل�سيني  ل���ل���م�������س���رف  ي���ح���ق 
�ملالية  �ملنظومة  م��ع  �لتعامل 

�لأمريكية. 

•• �صنغافورة-رويرتز:

 تفيد ح�سابات �أجرتها رويرتز من و�قع بيانات بور�سة 
للخام  �لر�سمي  �لبيع  �سعر  �أن  �جلمعة  للطاقة  دب��ي 
�إىل  4.03 دولر  �آب �سينخف�س  �أغ�سط�س  �لعماين يف 

46.52 دولر للربميل.
�خلام  من  �آب  �أغ�سط�س  ل�سحنات  �لر�سمي  �لبيع  �سعر 

•• بكني-اأ ف ب:

�لأمريكية  �لعقوبات  �جلمعة  �أم�����س  �ل�سني  �سجبت 
غري �مل�سبوقة على بنك �أوف د�ندونغ �ل�سيني لتهامه 

بالتعامل مع كوريا �ل�سمالية. 
كانغ  ل���و  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  ب��ا���س��م  �مل���ت���ح���دث  وق�����ال 
�إىل و���س��ع حد  ن��دع��و �جل��ان��ب �لأم��ري��ك��ي  لل�سحايف: 
تفادي  بهدف  �مل�ساألة  هذه  حول  �خلاطئة  لتحركاته 
“لقد  وتاب������ع  �أخ���رى،  تعاون  جم��الت  على  تاأثريها 
�لأحادية  �لعقوبات  نعار�س  �أن��ن��ا  ع��دة  م��ر�ت  �سددنا 
�س�امل  ب�س�������كل  طبقت  بكني  �أن  م�سيف������اً  �جلانب”، 
بيونغ  ح��ول  �ل���دويل  �لأم���ن  جمل�������س  ق���ر�ر�ت  ك�������ل 

يانغ.

•• لندن-رويرتز:

�أظ��������ه��������رت ب������ي������ان������ات ح���ك���وم���ي���ة 
�مل�ستهلكني  �أن  �جل���م���ع���ة  �أم���������س 
�ل���ربي���ط���ان���ي���ني �����س����ه����دو� �أط������ول 
قدرتهم  يف  �ن���خ���ف���ا����س  م����وج����ة 
�لقرن  �سبعينيات  منذ  �ل�سر�ئية 
�لع�سرين، لكن هناك موؤ�سر� على 
بع�س  �كت�سب  رمب��ا  �لقت�ساد  �أن 

�لزخم يف �لآونة �لأخرية.
وت��ع��ط��ي �لأرق��������ام �ل�������س���ادرة عن 
�لوطنية  �لإح�����������س�����اء�ت  م��ك��ت��ب 
�لذين  للم�ستهلكني  قامتة  �سورة 
ي���و�ج���ه���ون �ل�������س���دم���ة �مل����زدوج����ة 
�ل��ن��اجت��ة ع��ن ت��ب��اط��وؤ من��و �لأجور 
و�رت���ف���اع �ل��ت�����س��خ��م �ل����ذي يرجع 
�نخفا�س  ر�أ����س���ه���ا  ع��ل��ى  لأ����س���ب���اب 
ق��ي��م��ة �جل��ن��ي��ه �ل���س��رتل��ي��ن��ي منذ 
�ل��ت�����س��وي��ت ل�����س��ال��ح �خل�����روج من 

�لحتاد �لأوروبي.
�لوطنية  �لإح�ساء�ت  مكتب  وقال 
�إن �لدخل �لقابل لالإنفاق، �ملعدل 
يف �سوء �لت�سخم، �نخف�س للربع 
�ل��ث��ال��ث ع��ل��ى �ل���ت���و�يل وع���ز� ذلك 
دفع  ت���وق���ي���ت  �إىل  م���ن���ه  ج�����زء  يف 

�ل�سر�ئب. 
�أ�سو�أ  �لن��خ��ف��ا���س  م��وج��ة  ومت��ث��ل 
�ل�سبعينات  موجة من نوعها منذ 
�أدنى  �إىل  �لدخ��ار  معدل  وهبطت 
 1.7 �لإط��الق عند  م�ستوى على 

يف �ملئة.
�ملركزي  ب��ن��ك �جن��ل��رت�  وي��رتق��ب 

�ل�سابقة  �ل��ت��ق��دي��ر�ت  ع��ن  ت��غ��ي��ري 
يف  �نخفا�سا  جزئيا  يعو�س  ومب��ا 

�لربع �لأخري.
و�أ�ساف �أن عجز ميز�ن �ملعامالت 
�إىل  ز�د  �ل����ربي����ط����اين  �جل�����اري�����ة 
يف  ��سرتليني  جنيه  مليار   16.9
�لثاين  ك��ان��ون  يناير  ب��ني  �ل��ف��رتة 
 3.4 ي����ع����ادل  مب����ا  �آذ�ر  وم����ار�����س 
باملئة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل 
�لربع  يف  باملئة   2.4 م��ن  �رتفاعا 

�لأخري من �لعام �ملا�سي.
وي���رج���ع �ل�����س��ب��ب �ل��رئ��ي�����س��ي ور�ء 
�أد�ء  ���س��ع��ف  �إىل  �ل��ع��ج��ز  �رت����ف����اع 
�مل���ي���ز�ن �ل��ت��ج��اري ل��ربي��ط��ان��ي��ا يف 
�لعجز  ك���ان  و�إن   ،2017 مطلع 
متو�سط  م����ن  ق��ل��ي��ال  �أق������ل  ج�����اء 
مليار   17.3 �ل��ب��ال��غ  �ل��ت��وق��ع��ات 
�أج�����رت�����ه  ������س����ت����ط����الع  ج���ن���ي���ه يف 
�خلرب�ء  م��ن  ع���دد  لآر�ء  روي����رتز 

�لقت�ساديني.
ويف �إطار تفا�سيل �لنمو �لإجمايل 
2017، قال  �أو�ئ��ل  لالقت�ساد يف 
�إن  �ل��وط��ن��ي��ة  �لإح�������س���اء�ت  مكتب 
بوترية  �مل�����س��ت��ه��ل��ك��ني من���ا  �إن����ف����اق 
 ،2016 �أو�خ��ر  مع  مقارنة  �أبطاأ 
مع  مقارنة  �ملئة  يف   0.4 لريتفع 

0.7 باملئة يف �لربع �لر�بع.
و�نخف�س �لدخل �حلقيقي �لقابل 
�أ�سا�س  �ملئة على  1.4 يف  لالإنفاق 
ربع �سنوي وهو ثالث هبوط على 
�لربع  منذ  تر�جع  و�أك��رب  �لتو�يل 

�لأول من 2013.

لبنك �ليابان عما �إذ� كان �سيناق�س 
��سرت�تيجية �خلروج من �ل�سيا�سة 
يف  �سيبد�أ  ومتى  �ملي�سرة  �لنقدية 

ذلك.
�أ�سعار  �أن  �أم�����س  ب��ي��ان��ات  و�أظ��ه��رت 
�ليابان  يف  �لأ�سا�سية  �مل�ستهلكني 
�أيار  م��اي��و  يف  باملئة   0.4 �رت��ف��ع��ت 

م��ق��ارن��ة م���ع م�����س��ت��و�ه��ا ق��ب��ل عام 
ل��رتت��ف��ع ل��ل�����س��ه��ر �خل���ام�������س على 
�ملركزي  �ل��ب��ن��ك  وت��ع��ط��ي  �ل���ت���و�يل 
ب��ع�����س �لأم�����ل ب����اأن ي�����وؤدي حت�سن 
�لت�سخم  رف�����ع  �إىل  �لق���ت�������س���اد 
تدريحيا �سوب هدفه �لبالغ �ثنني 

باملئة.
�لأو�سع  توبك�س  �ملوؤ�سر  و�نخف�س 
�ليوم  لينهي  ب��امل��ئ��ة   0.8 ن��ط��اق��ا 

عند 1611.90 نقطة.

بوترية  ب��ري��ط��ان��ي��ا من���ا  �ق��ت�����س��اد 
�سهرية بلغت 0.2 يف �ملئة يف �أبريل 
ني�سان مبا يقل قليال عن م�ستو�ه 
يف مار�س �آذ�ر. لكن منو �لقطاع يف 
ني�سان  �أب��ري��ل  �أ���س��ه��ر حتى  ث��الث��ة 
بلغ 0.2 يف �ملئة �رتفاعا من 0.1 
باملئة يف �لثالثة �أ�سهر �لأوىل من 

�لعام.
��ستثمار�ت  �إن  �مل���ك���ت���ب  وق�������ال 
على  ب��امل��ئ��ة   0.6 ز�دت  �ل�����س��رك��ات 
�لأ�سهر  يف  ���س��ن��وي  رب����ع  �أ����س���ا����س 
دون   2017 من  �لأوىل  �لثالثة 

على  باملئة   0.7 �لبالغة   2016
�أ�سا�س ربع �سنوي.

�ملركزي  �جن���ل���رت�  ب��ن��ك  وي��ت��وق��ع 
 0.4 �إىل  �ل��ن��م��و  وت���رية  ت��زي��د  �أن 
باملئة يف �لربع �لثاين، بالرغم من 
�لنتائج غري �حلا�سمة لالنتخابات 
�ل�سهر،  ه��ذ�  �أجريت  �لتي  �لعامة 
وق���ال �إن���ه ق��د ي��ب��د�أ يف رف��ع �أ�سعار 
�ل���������س����ادر�ت  ز�دت  �إذ�  �ل����ف����ائ����دة 

و�ل�ستثمار يف �لأ�سهر �ملقبلة.
�لوطنية  �لإح�ساء�ت  مكتب  وقال 
على  �ملهيمن  �خل��دم��ات  قطاع  �إن 

�لقت�ساد  ت�����س��ارع  ع��ل��ى  م��وؤ���س��ر�ت 
�ل��ع��ام يف  ه��ذ�  ب��د�ي��ة �سعيفة  بعد 
لتحديد  فيه  ي�سعى  �ل��ذي  �لوقت 
للمرة  �لفائدة  �أ�سعار  زيادة  موعد 

�لأوىل يف ع�سر �سنو�ت.
�لوطنية  �لإح�ساء�ت  مكتب  و�أك��د 
باملئة   0.2 من����ا  �لق���ت�������س���اد  �أن 
كانون  يناير  بني  �لفرتة  يف  فقط 
�آذ�ر م��ق��ارن��ة مع  �ل��ث��اين وم��ار���س 
�ل�سابقة، لي�سجل  �لأ�سهر �لثالثة 
ب��ذل��ك ت��ب��اط��وؤ ح����اد� م��ق��ارن��ة مع 
وترية �لنمو يف �لربع �لأخري من 

�لتي  �لتي�سري  �ل�سديدة  �لنقدية 
تبنتها �لبنوك �ملركزية يف بالدها، 
موؤ�سر�ت  ظ���ه���ور  ف�����اإن  ث���م  وم����ن 
يخيف  م���ن���ه���ا  �لن�������س���ح���اب  ع���ل���ى 
تلميح  م��ع  و�أ���س��اف  �مل�ستثمرين. 
هذه �لبنوك �ملركزية �إىل �لت�سديد، 
من �ملرجح �أن يكون �ل�سوؤ�ل �لتايل 

تد�ول  جل�سة  ويف  �ل��ث��اين.  �ل��رب��ع 
ربحت  �لتي  �لأ�سهم  حتملت  �أم�س 
يف �لآونة �لأخرية �لوطاأة �لكربى 
مل���وج���ة �ل���ب���ي���ع ح���ي���ث ه���ب���ط �سهم 
 1.8 و�سوين  باملئة   2.8 نينتندو 
باملئة. و�سهدت �أ�سهم بع�س �سركات 
�لتكنولوجيا �لأخرى موجة بيع �إذ 
باملئة   2.1 �أدفانتي�ست  �سهم  ن��زل 

وبانا�سونيك 1.7 باملئة.
�لقلق  �لأ�سهم  م�ستثمري  وينتاب 
ب�����س��اأن رف���ع �أ���س��ع��ار �ل��ف��ائ��دة على 
م�ستوى �لعامل مع �سدور تعليقات 
من  �ل��ن��ق��دي  �لت�سديد  �إىل  مت��ي��ل 
�ل��ب��ن��ك �مل���رك���زي �لأوروب������ي وبنك 
كند�  وب����ن����ك  �مل�����رك�����زي  �جن����ل����رت� 
�مل���رك���زي دف��ع��ت �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن �إىل 

مر�جعة ت�سور�تهم.
وقال يو�سينوري �سيجيمي �خلبري 
بالأ�سو�ق  �مل��ع��ن��ي  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي 
ج��ي��ه.ب��ي مورجان  ل���دى  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لأ�سهم  “�أ�سو�ق  �لأ���س��ول  لإد�رة 
يف �لعامل وجدت دعما يف �ل�سيا�سة 

•• طوكيو-رويرتز:

لالأ�سهم  ن���ي���ك���ي  �مل����وؤ�����س����ر  ه���ب���ط 
يف  م�ستوياته  �أدن���ى  �إىل  �ليابانية 
�أ���س��ب��وع��ني �م�������س �جل��م��ع��ة و�سط 
خماوف من �نتهاء حقبة �لتمويل 
�ملركزية  �ل��ب��ن��وك  م��ن  �ل��رخ��ي�����س 

�لأوروبية قريبا.
30 م��وؤ���س��ر� م��ن بني  ن��زل  وبينما 
�لفرعية  �ل���ق���ط���اع���ات  م���وؤ����س���ر�ت 
 ،33 عددها  �لبالغ  توبك�س  ملوؤ�سر 
على  �لتكنولوجيا  �سركات  �سجلت 
بعد  �سعيفا  �أد�ء  �خل�سو�س  وج��ه 
�لليلة  نا�سد�ك  ملوؤ�سر  حاد  هبوط 

�ملا�سية قو�س �ملعنويات.
و�ن�����خ�����ف�����������س �مل�������وؤ��������س�������ر ن���ي���ك���ي 
عند  ليغلق  باملئة   0.9 �لقيا�سي 
20033.43 نقطة بعدما تر�جع 
 19946.51 �إىل  �سابق  وق��ت  يف 
م�ستوياته  �أدن����ى  م�سجال  ن��ق��ط��ة 

منذ 16 يونيو حزير�ن.
خالل  باملئة   1.9 �مل��وؤ���س��ر  و�سعد 
مكا�سبه  ث���ال���ث  م�����س��ج��ال  �ل�����س��ه��ر 
وز�د  �ل�����ت�����و�يل.  ع���ل���ى  �ل�������س���ه���ري���ة 
مدى  ع��ل��ى  ب��امل��ئ��ة   5.9 �مل���وؤ����س���ر 

•• بكني-اأ ف ب:

�ل�سناعي  �لن�ساط  موؤ�سر  تخطى 
�ل�سيني �لتوقعات ل�سهر يونيو �إل 
�ن حمللون حذرو� من �ن �لنتائج 
�جلمعة  عنها  �علن  �لتي  �ملفاجئة 
تناق�س تباطوؤ ثاين �كرب �قت�ساد 

يف �لعامل.
ي�سهد  وق����ت  يف  �لع������الن  وي����اأت����ي 
�لقت�ساد �ل�سيني تر�جعا يف وترية 
�لنمو مع فر�س �ل�سلطات �سو�بط 

�لأ�سهر �لثالثة �لأوىل منو� �على 
�ن  �ل  باملئة،   6،9 مع  �ملتوقع  من 
تباطوؤ�  توقع  زد”  �ن  “�يه  مركز 
للربع  ب��امل��ئ��ة   6،7 �ىل  ل��ل��ن�����س��ب��ة 

�لثاين �بريل-يونيو .
و�ل��ت��ب��اط��وؤ �مل�����س��ج��ل ي��ن��درج �سمن 
م��ن��ح��ى ط��وي��ل �لم����د م���ع �نتقال 
�ل�����س��ني م���ن �ق��ت�����س��اد ق���ائ���م على 
و�ل��ت�����س��دي��ر �ىل نظام  �ل���س��ت��ث��م��ار 
�لنفاق  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  �ق��ت�����س��ادي 

�ل�ستهالكي.

�لكويت توؤكد دعمها �لتام ملنظمة 
» يونيدو« للق�ساء على �لفقر يف �لعامل

•• فيينا-وام:

�لأمم  ملنظمة  �لكامل  �لدعم  �لكويت حر�سها على مو��سلة تقدمي  دولة  �أك��دت 
و�ل�ساملة  �ل�سناعية  �لتنمية  “ وت�سجيع  “ يونيدو  �ل�سناعية  للتنمية  �ملتحدة 
 “ �لكويتية  �لأنباء  وذك��رت وكالة  �لفقر.  �أج��ل �لق�ساء على  �لعامل من  يف دول 
كونا “ �أن ذلك جاء يف كلمة �ألقاها مدير عام �لهيئة �لعامة لل�سناعة يف �لكويت 
�لتنمية  ملجل�س   45 �ل�  �لجتماع  �أعمال  �أم��ام  �ليوم  تقي  عبد�لكرمي  بالتكليف 
�إىل زيادة  �ملنظمة  ودعا تقي   . �لنم�ساوية فيينا  �لعا�سمة  �ملنعقد يف  �ل�سناعية 
عن  نتجت  و�لتي  �لدولية  بالتجارة  �ل�سارة  �ملمار�سات  مو�جهة  على  �لرتكيز 
�أغلب  �أ�سو�ق  منها  تعاين  �لتي  �لإغ��ر�ق  و�أهما ظاهرة  �لدولية  �لتجارة  حترير 
�لدول �ل�ساعدة. وقال �إن ظاهرة �إغر�ق �لأ�سو�ق لتز�ل متثل �ل�سبب �لرئي�سي 
�ملنظمة  قيام  �سرورة  على  م�سدد�   . �ل��دول  لقت�ساديات  عديدة  م�ساكل  خللق 
بو�سع عدد من �لرب�مج و�مل�ساريع �خلا�سة �لتي من �ساأنها �إيجاد حلول عملية 
�إحلاق  يف  تت�سبب  قد  و�لتي  �ل�سارة  �ملمار�سات  هذه  معاجلة  يف  ت�سهم  وو�قعية 
�أ�سر�ر ج�سيمة بالقطاع �ل�سناعي للدول . وتقدم يف هذ� �لطار مبقرتح بو�سع 
�آليات ملعرفة �ل�سعر �ملنا�سب يف �سوق �لبلد �مل�سدر وحتديد �أ�سلوب منا�سب ملقارنة 
�لأ�سعار. ولفت تقي �إىل �أن �لهدف �لرئي�سي �لذي بنيت عليه منظمة “ يونيدو 
“ يقوم على تعزيز وت�سريع �لتنمية �ل�سناعية يف �لدول �لنامية و�لبلد�ن �لتي 
متر �قت�ساد�تها مبرحلة �نتقالية �إ�سافة �إىل تعزيز �لتعاون �ل�سناعي �لدويل. 
من  �لن�سحاب  �لأع�ساء  �ل��دول  بع�س  �عتز�م  ب�ساأن  �لكويت  روؤي��ة  �إىل  وتطرق 
�ملنظمة . موؤكد� �أهمية �لوقوف على �أ�سباب �لن�سحاب ملعاجلتها وجتنب خروج 
�أهمية  ت��وؤك��د  �لكويت  دول���ة  �إن  وق���ال  �ملنظمة.  م��ن ع�سوية  �ل���دول  م��ن  �مل��زي��د 
�أف�سل للجميع لإميانها باأهمية هذه �ملنظمة  ��ستمر�رية عمل �ملنظمة مل�ستقبل 
يف خلق ��ستقر�ر �قت�ساد عاملي متو�زن وحتقيق �لأمن �لجتماعي . و�أعرب عن 
�إمكانية جيدة لتعزيز �لتعاون �ملثمر  ثقة دولة �لكويت باأن هذ� �لجتماع ميثل 
و�لبناء ما يحقق �ل�ستفادة �ملثلى من �لإمكانيات و�لأن�سطة �لتي تقدمها �ملنظمة 
�أه��د�ف �لتنمية �جلديدة �لتي حتتم على �جلميع �لعمل يف  للم�سي قدما نحو 

�إطار مبتكر وجماعي وعاملي لتحقيقها.

�سنو�ت من  بعد  �لق��رت����س  ح��ول 
�ع��ت��م��اد ���س��ي��ا���س��ة �ل���س��ت��ث��م��ار عرب 
�ل���س��ت��د�ن��ة م��ا �ج���ج �مل��خ��اوف من 
ح�سول �زمة مالية ميكن �ن تكون 

لها �نعكا�سات عاملية.
لالإح�ساء  �لوطني  �ملكتب  و�ع��ل��ن 
�ن موؤ�سر مديري �ل�سر�ء �ل�سيني 
�ويل  م���وؤ����س���ر  وه����و  �آي(  �م  )ب����ي 

و�لتي بلغت 51،2 باملئة و�ظهرت 
على  ع�����س��ر  �حل����ادي  لل�سهر  من���و� 
“�يه  �أبحاث  مركز  �ن  �إل  �لتو�يل 
�لرت����ف����اع  �ن  م����ن  ح�����ذر  زد”  �ن 

�مل�سجل مل يكن و��سع �لنطاق.
�لرتفاع  �ن  ب��ي��ان  �مل��رك��ز يف  وق���ال 
�لإنتاج  زي��ادة  �أ�سا�سي  ب�سكل  �سببه 
�خفت  ج��دي��دة  فرعية  وم��وؤ���س��ر�ت 

 51،7 ���س��ج��ل  �لت�سنيع  لأع���م���ال 
توقعات  ت��خ��ط��ى  �ن�����ه  �ي  ب���امل���ئ���ة 
بت�سجيل  نيوز  لبلومربغ  �ح�ساء 
51 باملئة. وكل �رقام تتخطى 50 
�لأرق����ام  بينما  من���و�  تعترب  ب��امل��ئ��ة 

دونها ت�سري �ىل �لنكما�س.
وج�����اءت �رق�����ام �مل��وؤ���س��ر �أع���ل���ى من 
�ملا�سي  �ل�����س��ه��ر  �مل�����س��ج��ل��ة  �لرق�����ام 

�نتعا�سا غ��ري م��ت��و�زن يف ع��دد من 
�ل��ق��ط��اع��ات«. وت��اب��ع �مل��رك��ز “حتى 
�ل�سر�ء  مديري  موؤ�سر  �رتفاع  مع 
حزير�ن  يف  �مل���ت���وق���ع  م���ن  ب��اع��ل��ى 
يونيو ل مفر من فان ت�سجيل منو 
�ملحلي يف  �لناجت  لإجمايل  معتدل 

�لربع �لثاين.
و����س���ج���ل �لق���ت�������س���اد �ل�����س��ي��ن��ي يف 

نيكي يهبط لأدنى م�ستوى يف �أ�سبوعني
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العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
 اعـــــــالن       

�سيف خمي�س  �ل�سيد/   : و�لت�سديقات- خورفكان   �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا  �يل  تقدم 
حممد علي �ل�سعيف - �جلن�سية : �لإمار�ت  وطلب �لت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته 
�لبالغة 50%  يف �ل�سم �لتجاري لفاييت خلياطة وتطريز �لعبايات ، ن�ساط �لرخ�سة خياطة �ملالب�س 
�لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  و�ملرخ�س   - �لن�سائية  �ملالب�س  تطريز   ، �لعبايات  وتطريز  خياطة   - �لن�سائية 
�لتنمية  د�ئ��رة  بتاريخ 2011/1/19 يف  �ل�سادر  �لقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة مهنية رقم 611077 
�ل�سيد/ حممد �سابر   : بياناته �عاله وهو  �ملذكور  �لرخ�سة  �سريكه يف  �لقت�سادية بخورفكان. �ىل 
علي حممد يو�سف علي �سوركري ، �جلن�سية : بنغالدي�س وبذلك وبذلك يكون �ل�سيد/ حممد �سابر 
علي حممد يو�سف علي �سوركري - مالك للرخ�سة �ملذكورة �عاله باأكملها بن�سبة 100%  ليكن معلوما 
للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4011   

�ملنذر : �ل�سيد/ �سيف بن حممد بن عبد�هلل �ل�سام�سي  ، �إمار�تي �جلن�سية ، وميثله بالتوقيع �ل�سيد/ 
ها�سم �بو �لقا�سم عبد�للطيف عبد�لغفار - مبوجب وكالة م�سدقة من �لكاتب �لعدل بدبي برقم 
2014/1/132951  بتاريخ 2014/7/26 م   - �لعنو�ن : دبي ، �لرب�ساء �لوىل - بناية ي�س بزن�س �سنرت 

- مقابل �لكادميية �لمريكية - �لطابق �لول - مكتب رقم  - 110 - � ع م  هاتف : 044478808
�ملنذر �ليها : �سن جفت �سولو�سنز للتجارة �لعامة - �س ذ م م / و�ل�سيد/ �يهاب حممود �سيد �لنجار 
�لإم��ار�ت �لعربية  - وعنو�نهما : دبي - �لرب�ساء 1 - بناية ي�س بزن�س �سنرت - مكتب رقم 403 - 

�ملتحدة - ت : 0555502705 
درهم   29.375 قيمتها  و�لبالغ  �لي��ج��ار  م��ت��اأخ��ر�ت  كامل  دف��ع  ب�سرورة  �ليها  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  يخطر 
و�لخالء �لفوري يف مدة �ق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�لخالء �لفوري ودفع ر�سوم 
، و�ل فاننا �سنقوم بالجر�ء�ت �لقانونية و�سوف تتحملون كافة �تعاب �ملحاماة و�لر�سوم  �لتاأخري 

و�مل�ساريف 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3986   

�ملنذر : �سركة �درويت �ستار للتجارة �لعامة - ذ م م - ميثلها �ملحامي / ح�سن �لعبدويل 
�ملنذر �ليها : �سركة �لريامي للزجاج و�لأملنيوم - ذ م م )جمهول حمل �لقامة( 

درهم   25.640 وق��دره  ذمتها  يف  �ملرت�سد  �ملبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليها  �ملنذر  �مل��ن��ذرة  تنذر 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �لتجارية  �لفو�ئد   مع   ) �ربعون  و  و�ستمائة  �لفا  وع�سرون  )خم�سة 
ب�سد�د  تقوم  �ن  على  بينهما  فيما  جتارية  تعامالت  ج��ر�ء  وذل��ك  �ملحاماة  �تعاب  ومقابل 
�ملديونية خالل مدة �ق�ساها خم�سة �يام من تاريخ ��ستالمها هذ� �لنذ�ر و�ل �ست�سطر 
�ملنذرة �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �سد �ملنذر �ليها للز�مها ب�سد�د مبلغ �ملديونية مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3752   

�ملنذر :  �ل�سيد/ ح�سني قيطا�س باقر �لفار�سي ، �إمار�تي �جلن�سية  
�لعنو�ن : دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

ت : 0504447797 
�ملنذر �ليه : �ل�سيد/ �بر�هيم علي �ساهني حممد �لطاهري  ، �إمار�تي �جلن�سية 

وعنو�نه : دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ت : 0557040000 

يوم من   15 �ق�ساه  �مل�ستحقة يف موعد  �ملبالغ  دفع  ب�سرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر،  يخطر 
يف  �لت�سرف  وقيد  �ل�سركة  عن  �لتنازل  �ج���ر�ء�ت  و��ستكمال  �لن��ذ�ر  ه��ذ�  ن�سر  تاريخ 

�ل�سجل �لتجاري يف موعد �ق�ساه 15 يوم من تاريخ �لنذ�ر. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4005   

�ملنذر : رعنا ح�سن ،  عنو�نه : دبي- �نرتنا�سيونال �سيتى- �حلى �لفرن�سي بناية رقم 
P20 حمل رقم 14 ت : 0557038944 - 0555564669 

�ملنذر �ليه : �سمر �نرتنا�سيونال �سريفي�س�س جرن�ل تريدينج - جمهول حمل �لقامة 
X حمل رقم 06( و �سد�د  ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة �لخالء �لتام للعقار )18 
قيمة �ليجار �مل�ستحقة بال�سافة �ىل فاتورة �لكهرباء و�ملاء وذلك كله يف مدة �ق�ساها 
�سهر من تاريخ ن�سر هذ� �لع��الن   و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لج��ر�ء�ت �لقانونية 
�لتي حتفظ حقه يف �ملطالبة ب�سد�د كامل �لقيمة �ليجارية وم�ساريف �لكهرباء و�ملياه 
مبا فى ذلك �للجوء �ىل�ل�سلطات �ملخت�سة و�جلهات �لق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل 

�ملنذر �ليه بكافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي مبا فيها �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3985   

�ملنذرة : �سركة �أدرويت �ستار للتجارة �لعامة - ذ م م - ميثلها �ملحامي / ح�سن �لعبدويل 
�ملنذر �ليها : �سركة وحدة �ملعادن �ل�سناعية لال�سغال �ملعدنية للمباين - موؤ�س�سة فردية  ميثلها 

�ساحبها / عامر عبد  �لو�حد عبد�لرحيم حممد كلنرت - جمهول حمل �لقامة 
تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتها وقدره )30.060 درهم ثالثون 
�لف و�ستون درهم( مع �لفو�ئد �لتجارية و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة وذلك جر�ء 
تعامالت جتارية فيما بينهما على �ن تقوم ب�سد�د �ملديونية خالل مدة �ق�ساها خم�سة �يام من 
تاريخ ��ستالمكم هذ� �لنذ�ر و�ل �ست�سطر �ملنذرة �تخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �سد �ملنذر 
�ليها للز�مها ب�سد�د مبلغ �ملديونية خالل مدة �ق�ساها خم�سة �يام من تاريخ ��ستالمكم هذ� 
�لنذ�ر و�ل �ست�سطر �ملنذرة �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �سد �ملنذر �ليها للز�مها ب�سد�د 

مبلغ �ملديونية مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

لدى الكاتب العدل بدبي 
انذار عديل 2017/3951 

�ملنذرة : �سركة �حلبتور لل�سيار�ت - �س ذ م م 
عنو�نها / �سارع بور�سعيد - ديرة - مبنى �سركة �حلبتور لل�سار�ت 

هاتف رقم : 043941444  - هاتف متحرك : 0501116448 
بوكالة / عمرو �حمد  عبد�لغني مرعي رقم : 2017/1/945 

�سد  �ملنذر �ليها : مارينا �و�ستا في�سوك 
عنو�نها : �إمارة دبي - �لرب�ساء �لوىل - بناية ميكاليف - �مام �سوبرماركت �مليايا - بنف�س بناية �سالون كاذ� دي - 

بيال - �لطابق �لثالث - �سقة 303 - هاتف رقم 0505803550  
�ملو�سوع : فانه ومبوجب هذ� �لنذ�ر نخطركم ب�سرعة �سد�د �ملبلغ �سالف �لذكر وقدره 32.693 درهم )فقط �ثنان 
وثالثون �لف و�ستمائة وثالثة وت�سعون درهم( وذلك خالل خم�سة )5( �يام عمل من تاريخ ��ستالمكم  لهذ� �لنذ�ر 
، ويف حالة عدم �ل�سد�د �سوف تتخذ �ملنذرة كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �سدكم لتح�سيل حقوقها وحتميلكم كافة 
حفظ  مع   ، ��سر�ر  من  �ملنذر  حلق  عما  �ملنا�سب  و�لتعوي�س  ذلك  عن  �لناجت  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  �لر�سوم 

كامل حقوق �ملنذرة �لخرى. 
املنذر 
�سركة �حلبتور لل�سيار�ت   

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
 يف الدعوى رقم 2017/867 جتاري كلي 
�ملدعى عليها : بر�تيك للتجارة �لعامة - �س ذ م م  2- �ساكيت جينتال �سوبا�س �سانت جيند�ل

3- �سوبا�س �ساند جور�لل جند�ل  
بر�تيك للتجارة �لعامة �س ذ م م )�لعنو�ن( : �إمارة دبي - �لر�أ�س - ديرة - �سارع �لحمدية - �سكه 31 - مبنى / 
قطعة رقم 258/112 - �سقة / حمل رقم 2 - بالقرب من فندق �جلزيرة - هاتف متحرك رقم 6506390 -050  
هاتف رقم 2266545 04 - �س ب رقم 125720       �ساكيت جينتال �سوبا�س �سانت جيند�ل )�لعنو�ن ( - �إمارة دبي 
- بور�سعيد - ديرة - �سارع بني يا�س - مبنى برج �سنرتيون �ستار - �سقة / مكتب رقم 305  - بالقرب من م�سجد 
خليفة �لتاجر - هاتف 2561538-04  هاتف متحرك 6506390-052 - �س ب : 125720    �سوبا�س �ساند جور� لل 
جند�ل - )�لعنو�ن( - �إمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - �سارع �لحمدية - مبنى / قطعة رقم 258/112  - بالقرب 

من قندق �جلزيرة - هاتف 2266545-04 - هاتف متحرك : 6587491-055  �س ب : 125720 -  
يرجى �حل�سور �ىل �جتماع �خلربة �ملقرر مبكتب �خلبري �مل�سريف  �ملدون �دناه وذلك يف متام �ل�ساعة �حلادية 
قبل  من  عليكم  �ملرفوعة  �لدعوى  يف  دفوعكم  لبيان  وذل��ك    2017/7/3 �ملو�فق  �لثنني  ي��وم  �سباح  من  ع�سره 
�ل��دور �لأول مكتب رقم  م�سرف �لهالل - �س م ع   بيت �ملعرفة لتدقيق �حل�سابات - بناية �ل�سم�س �مل�سيئة - 
112،  هاتف رقم 042830100 - فاك�س رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل �لطاير 

لل�سيار�ت - �لقرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

اعالن اجتماع خربة

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
 يف  الق�سية  رقم  2017/72 جتاري كلي 

�ل�سيد/ وليد عبا�س عثمان علو�ن �حلربي )�ملدعي عليه( يف �لدعوى رقم 2017/72 جتاري 
كلي - بناء علي تكليف حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لد�ئرة �لتجارية �لكلية بندبي خبري� 
م�سرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله �ملرفوعة من �ل�سادة / بنك �بوظبي �لتجاري )�ملدعي( 
�و وكيال معتمد� ميثلكم وتقدمي ما  �سدكم وعليه يرجى ح�سوركم يف جل�سة �خلربة 
�ملو�فق 2017/7/6  يف  متام  يوم �خلمي�س  وذلك  �لدعوى  لديكم من م�ستند�ت تخ�س 
�ل�ساعة  12.00 ظهر� يف مقر مكتب �خلبري : عبد�ملجيد �ملرزوقي و�لكائن �إمارة �بو ظبي - 

�سارع حمد�ن - بناية �لعني �لهلية للتاأمني - �لطابق 8 - مكتب رقم 802  
ت : 026274177    ف : 026274188  موبايل : 0506111421   

اخلبري امل�سريف
عبداملجيد حممد املرزوقي                  

اإعــــــــالن بالن�ســــــر 
العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

 اعالن ن�سرا        
�إىل �ملدعي عليه /�ملز�يا �حلديثة لطباعة وت�سوير �مل�ستند�ت ميثلها حمدة �سامل 
و�سليمة �لنادويل ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث �أن �ملدعي/ �بر�هيم حممد 
تنفيذ     2017/65 بالرقم  �يجارية  دعوى  �أقام �سدكم  قد  علي عبد�هلل �حلو�سني 
لدى جلنة ف�س  �ملنازعات �ليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�سي ح�سوركم 
�سخ�سيا �أو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف مدة 15 يوم من 
تاريخ �لإعالن . ويف حالة تخلفكم عن �حل�سور �أو عدم �إر�سال وكيل عنكم يف �لوقت 

�ملحدد فاإن �للجنة �سوف تقوم بنظر �لدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان
العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

 اعالن ن�سرا        
�إىل �ملدعي عليه /�سهيب ريا�س ملقاولت تركيب وحد�ت �لتكييف ميثلها �سهيب 
ريا�س حممد ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث �أن �ملدعي/ �بر�هيم حممد 
علي عبد�هلل �حلو�سني قد �أقام �سدكم دعوى �يجارية بالرقم 2017/67   تنفيذ 
لدى جلنة ف�س  �ملنازعات �ليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�سي ح�سوركم 
�سخ�سيا �أو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف مدة 15 يوم 
من تاريخ �لإعالن . ويف حالة تخلفكم عن �حل�سور �أو عدم �إر�سال وكيل عنكم يف 

�لوقت �ملحدد فاإن �للجنة �سوف تقوم بنظر �لدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
 اعـــــــالن    

�نه يف يوم �خلمي�س �ملو�فق   2017/7/29 م    
�لهوية رقم  �إمار�تي �جلن�سية بطاقة  �ل�سيد/ �حمد جمعه عبيد �حمد �خلالدي -  ليكن معلوما للجميع بان 
784197038728685  وب�سفته مالك/ مطعم وكافترييا �سما �حل�سن - رخ�سة جتارية رقم )709058( �سادرة 
من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية - فرع دبا �حل�سن / �ل�سارقة ون�ساطه �لتجاري :مطعم ، بيع �لوجبات �خلفيفة 
- كافترييا  باأنه تنازل عن ح�س�سه يف / مطعم وكافترييا �سما �حل�سن  و�لبالغة 100% وذلك لل�سيد/ طارق 
�نور كونات ح�سينار كونات - وجن�سيته : �لهند - ويحمل جو�ز �ل�سفر رقم : K0599139 - مع تغيري �ل�سكل 
�لقانوين من موؤ�س�سة فردية �ىل وكيل خدمات حملي ، ليكون �ملتنازل  نف�سه وكيل خدمات حملي يف �لرخ�سة ،  
وللمتنازل �ليه مطلقة �حلرية يف �لت�سرف يف ح�سته �مل�سار �ليها عاله وله حق �لت�سرف فيها ت�سرف �ملالك يف 
ملكة   وعمال لن�س �ملادة )16( فقرة 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�سنة 1991 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد 
�قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم وعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لجر�ء �ن يقوم باملر�جعة �ىل كاتب 

�لعدل خالل ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن  و�ل�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �لقانونية.

الكاتب العدل   
حمكمة دباحل�سن الحتادية البتدائية   

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة دبا احل�سن البتدائية   

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3993   

�ملنذر : عبد �لو�حد بن �سبيب �لعقارية )حاليا( بن �سبيب �لعقارية )�سابقا( 
�ملنذر �ليه : عبد�هلل كونهي بيكال كونيل - �سفته �مل�ستاأجر  )جمهول حمل �لقامة( 

�ملنذر �ليه م�ستاأجر �ل�سقة رقم )�إم - 02( من �لبناء �مل�ساد على قطعة �لر�س رقم )477-116( منطقة عيال 
نا�سر حيث �رتد له �ل�سيكني �لتاليني �لول رقم 35 بتاريخ 2016/9/15 بقيمة 9.500 درهم و�لثاين رقم 37 
�ملرجتع  �ل�سيك  غر�مة  دف��ع  دون  من  فقط  �ل�سيك  مبلغ  بدفع  ق��ام  دره��م   9.500 بقيمة   2017/3/15 بتاريخ 
�مل�سحوبني على بنك �لإمار�ت دبي �لوطني و قد �نتهي عقده بتاريخ 2017/5/31 وظل �ساغال �ملاأجور من دون 
�لتجديد ودفع �مل�ستحقات بقيمة )15.333 درهم( حتى تاريخ 2017/6/8  مما �سيرتتب عليه ��سافة مل ذكر 
500  درهم غر�مة تاأخري �لتجديد عن كل يوم و 2.500  درهم غر�مة عن كل �سيك مرجتع و 2.000  درهم يف 
حال فتح بالغ يف �ل�سرطة + 3000 درهم يف حال رفع دعوى �يجارية وفقا لل�سرط �خلا�س  و�لبارز يف �لعقد 
، لذ� عليه  بدفع �مل�ستحقات و�لتجديد خالل مدة ��سبوع �سند� للبند رقم 3  �ملذكور بظهر �لعقد و�ملتطابق 
مع �لقانون و�ل �سنتابع �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �سده لدفع �مل�ستحقات �ليجارية و�خالء �ملاجور و�لز�مه 

بالر�سوم و�مل�ساريف حتى �لخالء �لتام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4008   

�ملنذر: بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : ت�سيلي ويلي لل�سناعات �لغذ�ئية - م م ح 

بوكالتنا عن �ملنذر بنك ر�أ���س �خلمية �لوطني - �س م ع جئنا مبوجب هذ� �لن��ذ�ر ننذركم بوجوب 
�سد�دكم �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع �ملنذرة ، مبلغ وقدره /4.687.175.56/ درهم / 
)�ربعة مالين و�ست مائة و�سبعة وثمانني �لف ومائة وخم�سة و�سبعني درهم و�ستة وخم�سني فل�س( 
( وذلك خالل مهلة  م  م  ذ  �لتجارية  �سيلي ويلي  �سركة  �ملديونية �ملرت�سدة يف ذمة  )مو�سوع قيمة 
�لجر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ىل  �آ�سفني  �سن�سطر  و�ل  بالن�سر  �لن��ذ�ر  �ع��الن هذ�  تاريخ  �ي��ام من  �سبعة 
�لقانونية �جتاهاكم ، ومطالبتكم ق�سائيا بالت�سامن و�لتكافل مع �ملدين ب�سد�دكما قيمة هذ� �ملبلغ 
، مع �لز�مكما �ي�سا بتعوي�س �لبنك �ملنذر عن كافة �ل�سر�ر �لتي تكبدها جر�ء تعنتكم و�متناعكم  
تاريخ  من    %12 بو�قع  �ملبلغ  لهذ�  �لقانونية  بالفائدة  �لز�مكم  مع   ، �ملبلغ  هذ�  لقيمة  �سد�دكم  عن 
��ستحقاقه وحتى متام �سد�ده بال�سافة �ىل حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 

�ملرتتبة على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4009   

�ملنذر: بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه : �سيلي ويلي فود �أند بيفري�ج  �ند�سرتيز - �س ذ م م 

بوكالتنا عن �ملنذر بنك ر�أ���س �خلمية �لوطني - �س م ع جئنا مبوجب هذ� �لن��ذ�ر ننذركم بوجوب 
�سد�دكم �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع �ملنذرة ، مبلغ وقدره /4.687.175.56/ درهم / 
)�ربعة مالين و�ست مائة و�سبعة وثمانني �لف ومائة وخم�سة و�سبعني درهم و�ستة وخم�سني فل�س( 
( وذلك خالل مهلة  م  م  ذ  �لتجارية  �سيلي ويلي  �سركة  �ملديونية �ملرت�سدة يف ذمة  )مو�سوع قيمة 
�لجر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ىل  �آ�سفني  �سن�سطر  و�ل  بالن�سر  �لن��ذ�ر  �ع��الن هذ�  تاريخ  �ي��ام من  �سبعة 
�لقانونية �جتاهاكم ، ومطالبتكم ق�سائيا بالت�سامن و�لتكافل مع �ملدين ب�سد�دكما قيمة هذ� �ملبلغ، 
�لتي تكبدها جر�ء تعنتكم و�متناعكم   �ملنذر عن كافة �ل�سر�ر  �لبنك  �ي�سا بتعوي�س  �لز�مكما  مع 
تاريخ  من    %12 بو�قع  �ملبلغ  لهذ�  �لقانونية  بالفائدة  �لز�مكم  مع   ، �ملبلغ  هذ�  لقيمة  �سد�دكم  عن 
��ستحقاقه وحتى متام �سد�ده بال�سافة �ىل حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 

�ملرتتبة على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1917  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-مودرين هومز للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /م�سطفى حمدي �بر�هيم �بوزيد  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
يقابلها  ما  �و  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وقدرها )27250  �ملطالبة مب�ستحقات عمالية 
  MB170038223AE:مبلغ )3000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى
وح������ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم �لرب����ع����اء �مل��������و�ف��������ق:2017/7/12 �ل�����س��اع��ة 8.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4501  عمايل جزئي

�ملوؤجرة  باحلافالت  �ل��رك��اب  لنقل  �ك�سرب�س  �حمد  1-ر�سيد   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�����س.ذ.م.م جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /عبد�ل�ستار غ��الم غ��الم ي�سني  
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  �مل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  ع��ل��ي��ك  �أق����ام  ق��د 
رقم  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره���م(   2000( ع��ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره���م(   35.753(
�ملو�فق  �لثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB173753727AE:ل�سكوى�
�أو  فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة:ch1.A.5 لذ�  �ل�ساعة 8.30 �س   2017/7/3
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4474  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ل�سعاع �لذهبي للمقاولت ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مب��ا �ن �مل��دع��ي /خ��رم ف���اروق ف���اروق �ح��م��د  ق��د �أق���ام عليك �ل��دع��وى ومو�سوعها 
 1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   1650( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
  MB171850762AE/2017:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم( 
مبكتب  ���س   8.30 �ل�ساعة   2017/7/12 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
�لقا�سي لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4430  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ر�نزيت �سينغ لالعمال �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�ل��دع��وى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  ر���س��ول  قد  �ملدعي /حممد خالد غ��الم  �ن  مبا 
 1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   8600( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:mb171238289ae  وحددت لها 
جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/7/11 �ل�ساعة 8.30 �س مبكتب �لقا�سي لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4327  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة �لنخبة ملقاولت �لبناء.ذ.م.م - فرع - جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /عبد�هلل عاطف حممد  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )13385 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB168737768AE  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2017/7/2 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �لأقل ، و�مرت  مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

بتق�سري مدة �لعالن  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2017/1487  عمايل جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1-نور �لرحمة خلدمات حتميل وتفريغ �لب�سائع �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/5/18  يف 
بالز�م  �ول:   - حممد  عطا  �سكيل  عمر�ن  ل�سالح/حممد  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى 
�ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )9386 درهم( وتذكرة عودة �ىل وطنه عينا 
�و ما يقابلها نقد� بقيمة )2000 درهم( ما مل يكن قد �لتحق بخدمة �ساحب عمل 
�خر وقت �لتنفيذ و�لزمتها باملنا�سب من �مل�ساريف و�عفت �ملدعي من ن�سيبه منها 
ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2017/2695  عمايل جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1-جنمة �جلد�ف خلدمات �ل�سفن جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/�جمد فاروق عبد�ملالك نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 
بالز�م  عبد�ملالك  ف��اروق  ل�سالح/�جمد  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/5/30
�ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )22.462 درهم( وتذكرة عودة ملوطنه عينا �و 
مقابلها نقد� ما مل يكن قد �لتحق بالعمل لدى �ساحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�سب 
�ملدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.  �مل�سروفات و�عفت  من 
�ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما 
بن  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  �لع��الن  هذ�  لن�سر  �لتايل 

�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/8216  عمايل جزئي 

�لقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  �لفنية  لالعمال  �جلمال  عليه/1-مدينة  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي/حممد �سم�سري علي عبد�لعلي نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها 
�ملنعقدة بتاريخ 2017/4/20  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/حممد �سم�سري علي 
عبد�لعلي بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )5219 درهم( وتذكرة �لعودة 
�ىل موطنه �و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحق بخدمة �ساحب عمل 
�خر و�لزمتها باملنا�سب من �مل�سروفات و�عفت �ملدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما 
عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2017/82  مدين جزئي 
�ملدعي/ �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ع�سفاق  دي��ن  حممد  عليه/1-حممد  �مل��دع��ي  �ىل 

نعلنكم  �ع��اله وعليه  �ملذكورة  �لدعوى  �ق��ام  قليفي كعبي قد  عماد بن عبد�هلل بن مو�سى 
بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2017/6/4  �حلكم �لتمهيدي �لتايل:�حالة �لدعوى للتحقيق 
ليثبت �ملدعي فيها بكافة طرق �لثبات �لقانونية مبا فيها �سهادة �ل�سهود وقر�ئن �لحو�ل 
بانه �ملدعي �تفق مع �ملدعي عليه على �ن ينقل له �لخري ب�ساعة بقيمة 200 �لف درهم �ىل 
�ل�سعودية ومت حتميل �لب�ساعة بال�ساحنة �خلا�سة باملدعي عليه و�سار بها للملكة �لعربية 
�نه عاد بها من �حل��دود ب�سبب �جلمارك ومل يعرف عنه  �ل�سعودية م��ن��ذ:2017/6/15 �ل 
�ملدعي ول عن ب�ساعته �سيء و�سرحت للمدعي بنفي ما تقدم بذ�ت �لطرق ، وحددت لها 

�ملحكمة جل�سة يوم �لحد �ملو�فق:2017/7/9 �ل�ساعة:--- �سباحا يف ----. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
تر�جع �لت�سخم يف منطقة �ليورو �إىل 1,3 باملئة 

•• القاهرة-وكاالت:

�مل�سري،  �ل������وزر�ء  جم��ل�����س  ���س��رح 
برئا�سة �ملهند�س �سريف �إ�سماعيل، 
لتحقيق  �حل����ك����وم����ة  ج����ه����ود  �إن 
تز�ل  ول  ك��ان��ت  �ملن�سود  �لإ���س��الح 
�أ�سا�سها  ثابتة  قناعة  م��ن  تنطلق 
جموع  وع�����ي  يف  �مل��ط��ل��ق��ة  �ل���ث���ق���ة 
بحقيقة  �لعظيم  �مل�سري  �ل�سعب 
جنبا  ووقوفه  �لر�هنة،  �لتحديات 
�ل�سيا�سية  �ل��ق��ي��ادة  م��ع  جنب  �إىل 

و�لدولة ملجابهة هذه �لتحديات.
�مل�سري،  �ل�����وزر�ء  جمل�س  و�أ����س���ار 
هذ�  ترتجم  �حلكومة  �أن  بيان  يف 
�لد�ئم  تبنيها  خ���الل  م��ن  �لأم����ر 
ملبد�أ �لو�سوح و�ملكا�سفة يف �إحاطة 
�ل����ر�أي �ل��ع��ام مب��ا يتم �ت��خ��اذه من 

قر�ر�ت، ل �سيما يف جمال �لإ�سالح 
�سريكا  لكونه  و�لقت�سادي،  �مل��ايل 
نتقا�سم  �ل��وط��ن،  ه��ذ�  يف  �أ�سا�سيا 
معا ما تفر�سه تلك �لقر�ر�ت من 

�أعباء، وما جتلبه من ثمار.
�مل�سري،  �ل�������وزر�ء  جم��ل�����س  و�أك�����د 
��ستكمال  ع���ل���ى  �حل���ك���وم���ة  د�أب 
منذ  �تخاذها  ب��د�أ  �لتي  �خل��ط��و�ت 
�لعام 2014 فيما يتعلق بتطوير 
على  وخ�سو�سا  �ل��دع��م،  منظومة 
و�لكهرباء،  �ل��ب��رتول��ي��ة  �مل��ن��ت��ج��ات 

ل�سمان و�سوله مل�ستحقيه. 
�أن �ل�سرورة باتت تفر�س  و�أو�سح 
�ت��خ��اذ خ��ط��و�ت ج��دي��دة لرت�سيد 
�لبرتولية  �مل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى  �ل��دع��م 
جنيه  مليار   145 بنحو  و�مل��ق��در 
 -  2017 �مل�������ايل  �ل����ع����ام  خ������الل 

�ل���دع���م �سلبا  ت���اأث���ر  ���س��ي��م��ا يف ظ���ل 
معدلت  يف  �مل�����ط�����ردة  ب����ال����زي����ادة 
�سعر  و�رت��ف��اع  �ملحلي  �ل�ستهالك 
�ل�����س��رف، و�لرت����ف����اع �ل��ن�����س��ب��ي يف 
بالعام  مقارنة  �خلام  �لزيت  �أ�سعار 

�ملا�سي.
قد  �مل�سري،  �ل���وزر�ء  ك��ان جمل�س 
�أق����ر ���س��ب��اح �خل��م��ي�����س، زي�����ادة فى 
و�لغاز  �لبرتولية  �ملنتجات  �أ�سعار 
ي��رت��ف��ع �سعر  ب��ح��ي��ث  �ل��ط��ب��ي��ع��ي، 
جنيه   2.35 م���ن   80 �ل��ب��ن��زي��ن 
�إىل 3.65 جنيه لكل لرت، وبنزين 
92 من 3.5 جنيه �إىل 5 جنيهات 
ل��ك��ل ل���رت، و�ل�����س��ولر م��ن 2.35 
لرت،  لكل  جنيه   3.65 �إىل  جنيه 
�إىل  جنيها   15 م��ن  و�ل��ب��وت��اج��از 

30 جنيها لالإ�سطو�نة.

2018، وه��و رق��م �سخم ج��د� ل 
�لعامة  �مل��و�زن��ة  تتحمله  �أن  ميكن 
ل���ل���دول���ة وق����ط����اع �ل�����ب�����رتول، مبا 
�إىل  �ل��رق��م  ه��ذ�  ي�ساهم يف خف�س 

نحو 105 مليار�ت جنيه.
�مل�سري،  �ل���وزر�ء  و�أ���س��اف جمل�س 
يظل  �ل���دع���م  ف���ات���ورة  �رت���ف���اع  �أن 
�أحد �أخطر �لتحديات �لتي تو�جه 
�ل�����دول�����ة، وت���ق���و����س ج���ه���وده���ا يف 
معدلت  وزي����ادة  �لتنمية  حتقيق 
عجز  وخف�س  �لقت�سادي،  �لنمو 
�ملو�زنة �لعامة للدولة، وخ�سو�سا 
�إذ� كان هذ� �لدعم ل يتم توجيهه 

بكفاءة عالية �إىل م�ستحقيه.
�رتفاع  ي��ف��ر���س��ه  م���ا  �أن  م��و���س��ح��ا 
�لبرتولية  �ملنتجات  دع��م  ف��ات��ورة 
م��ن �أع��ب��اء ع��ل��ى ك��اه��ل �ل���دول���ة، ل 

م�سر: دعم �ملنتجات �لبرتولية عبء على كاهل �لدولة 

•• بروك�صل-اأ ف ب:

يونيو  ح��زي��ر�ن  يف  تر�جعه  �ل��ي��ورو  منطقة  يف  �لت�سخم  تابع 
�جلمعة  ن�سره  �أول��ي��ة  ت��ق��دي��ر�ت  بح�سب  باملئة   1،3 م�سجال 
مكتب �لح�ساء �لأوروبي يورو�ستات، وهي ن�سبة �دنى من �ل�2 

باملئة �لتي كان توقعها �مل�سرف �ملركزي �لأوروبي.
باملئة يف   1،4 بلغت  �ليورو  �لت�سخم يف منطقة  ن�سبة  وكانت 

�أيار مايو.
وه����ذ� �ل���رت�ج���ع يف �ل��ت�����س��خ��م ل��ي�����س ب��امل�����س��ت��وى �ل����ذي ترقبه 
�ملالية،  ل��ل��خ��دم��ات  فاكت�ست  ملعهد  ���س��وؤ�ل  ع��ل��ى  رد�  �مل��ح��ل��ل��ون 
و�لذين ��ستندو� �ىل �رتفاع يف �أ�سعار �ملو�د �ل�ستهالكية ن�سبته 

وقال رئي�س �مل�سرف �ملركزي �لأوروبي ماريو در�غي يف منتدى 
�إن كل �لدلئل ت�سري �لآن �ىل تدعيم  للم�سرف يف �لربتغال 

وتو�سع �لنتعا�س يف منطقة �ليورو.
معدلت   2015 منذ  �لأوروب�����ي  �مل��رك��زي  �مل�����س��رف  وخف�س 
�ل�سو�ق  يف  �ل�سيولة  ب�سخ  وب���د�أ  م�ستوى  �أدن���ى  �ىل  �ل��ف��ائ��دة 
و�ساهم  �سهريا.  �ل��ي��ورو  م��ل��ي��ار�ت  بع�سر�ت  دي���ون  ���س��ر�ء  ع��رب 
�سبح  و�إبعاد  �لقت�سادي  �لنمو  �ملحافظة على  �لتدخل يف  هذ� 

�لنكما�س عن منطقة �ليورو، بح�سب در�غي.
�أج��و�ء ع��دم �ليقني، على  �ن��ه ويف ظل ��ستمر�ر  و�سرح در�غ��ي 
على  تعديل  �ي  �دخ��ال  قبل  يقظا  يبقى  �ن  �مل��رك��زي  �مل�سرف 

�سيا�سته �لنقدية.

�لطاقة  �أ�سعار  �رتفاع  يف  �لكبري  �لتباطوؤ  و�ساهم  باملئة.   1،2
�لتي �رتفعت 1،9 باملئة فقط يف حزير�ن يونيو، مقابل 4،5 
باملئة يف �أيار مايو و7،6 باملئة يف ني�سان �أبريل، يف حتقيق هذه 

�لن�سبة من �لت�سخم.
ويعد �مل�سرف �ملركزي �لأوروبي ن�سبة �لت�سخم �لتي تقل عن 
لنه  جيدة  ب�سحة  �لقت�ساد  �ن  �ىل  موؤ�سر�  بقليل  باملئة   2

ينطبق بر�أيه على تعريف ��ستقر�ر �لأ�سعار.
و�ملو�د  �لطاقة  ع��ن  مبعزل  �لأ�سا�سي  �لت�سخم  معدل  �ن  �إل 
�لغذ�ئية و�مل�سروبات �لكحولية و�لتبغ وهي منتجات �أ�سعارها 
 0،9 مقابل  يونيو  حزير�ن  يف  باملئة   1،1 �ىل  �رتفع  متغرية 

باملئة يف �أيار مايو.

مفاو�سات مكثفة لإبر�م �تفاق جتاري �أوروبي ياباين 

�لذهب يرت�جع و�سط تلميحات بنوك مركزية للت�سديد �لنقدي 

�لنفط يتجه لأكرب مك�سب �أ�سبوعي منذ منت�سف مايو 

�لبطالة يف �ملانيا يف �أدنى م�ستوياتها تاريخيا 

و�رتفع خام برنت 0.6 باملئة �أو 30 �سنتا �إىل 47.72 
دولر للربميل.

ووجدت �لأ�سو�ق دعما هذ� �لأ�سبوع يف بيانات ت�سري �إىل 
�أ�سعار �خلام  �نخفا�س �لإنتاج �لأمريكي بعدما و�سلت 
�إىل �أدنى م�ستوياتها يف ع�سرة �أ�سهر �لأ�سبوع �ملا�سي يف 

ظل تنامي تخمة �ملعرو�س.
يوميا  برميل  �ألف   100 �لأمريكي  �لإنتاج  و�نخف�س 
�إىل 9.3 مليون برميل يوميا �لأ�سبوع �ملا�سي م�سجال 

�أكرب هبوط �أ�سبوعي منذ يوليو متوز 2016.
ول تز�ل �إمد�د�ت �لنفط �لعاملية وفرية رغم تخفي�سات 
�مل�سدرة  �ل��ب��ل��د�ن  منظمة  عليها  تعكف  �ل��ت��ي  �لإن��ت��اج 
 1.8 �مل�ستقلني بو�قع  �أوبك وبع�س �ملنتجني  للبرتول 

مليون برميل يوميا منذ يناير كانون �لثاين.

�لملانية  �لوكالة  رئي�س  �سيلي  ديتليف  وقال  �ملحللون. 
�لعمالة  ع��ل��ى  و�ل��ط��ل��ب  �ل��ت��وظ��ي��ف  �إن  ب��ي��ان  يف  للعمل 

�جلديدة �زد�د� بقوة مرة �أخرى.
و�أكد يورغ زونري كبري �لقت�ساديني يف �لبنك �لملاين 
�لعام لال�ستثمار “كي �ف دبليو” �أن �لبطالة �ست�ستمر 
�أك��ر مما كان  يف �ل��رت�ج��ع حتى �خلريف على �لأق���ل، 

متوقعا حتى �لآن.
�لعمالة يف جم��الت منها  �إىل نق�س  �أ���س��ار  لكن زون��ري 
تكنولوجيا  وخ��رب�ء  �لبناء،  عمال  �ملمر�سات،  �لأطباء، 

�ملعلومات يف ميل �سائد يف خمتلف �نحاء �لبالد.
ودع���ا زون���ري �إىل زي����ادة �لأج����ور و�إج�����ر�ء ت��ع��دي��الت يف 

�ملوؤهالت �ملطلوبة وعقد تدريبات ل�سد هذه �لفجوة.

•• �صنغافورة-رويرتز:

�إىل  �جلمعة  �م�س  �خل��ام  للنفط  �لآجلة  �لعقود  تتجه 
مايو  منت�سف  منذ  �لأ�سبوعية  مكا�سبها  �أك��رب  حتقيق 
�أيار لتنهي موجة خ�سائر ��ستمرت خم�سة �أ�سابيع حيث 

وجدت �لأ�سعار دعما يف �نخفا�س �لإنتاج �لأمريكي.
وز�دت �لعقود �لآجلة للخام �لأمريكي 5.1 باملئة منذ 
بد�ية �لأ�سبوع بينما �رتفعت عقود خام �لقيا�س �لعاملي 
زيادة  �أك��رب  �خل��ام��ان  لي�سجل  باملئة   4.8 برنت  مزيج 

�أ�سبوعية منذ �لأ�سبوع �ملنتهي يف 19 مايو �أيار.
�خلام  ز�د  جرينت�س  بتوقيت   0646 �ل�ساعة  وبحلول 
45.20 دولر  �إىل  27 �سنتا  �أو  0.6 باملئة  �لأمريكي 

للربميل.

•• فرانكفورت-اأ ف ب:

ظ��ل��ت م��ع��دلت �ل��ب��ط��ال��ة يف ح��زي��ر�ن ي��ون��ي��و يف �ملانيا 
ع��ن��د �أدن����ى م�����س��ت��وي��ات��ه��ا م��ن��ذ �ع����ادة ت��وح��ي��د �مل��ان��ي��ا يف 
�م�س  ر�سمية  بيانات  �ظهرت  ما  ح�سب   ،1990 �لعام 
�جلمعة، �إذ كانت كل �ملوؤ�سر�ت طبيعية يف �كرب �قت�ساد 

يف �وروبا.
وبلغت ن�سبة �لبطالة بني �لقوى �لعاملة نحو 5،7% 
مو�سميا،  �ملعدلة  �لرق���ام  بح�سب  يونيو،  ح��زي��ر�ن  يف 
بح�سب ما �أوردت هيئة �لح�ساء �لفيدر�لية دي�ستاتي�س 
�لفائت،  �أي��ار مايو  �لبطالة يف  ن�سبة  . وكانت هذه هي 
توقع  م��ا  ح�سب  تغيري  دون  ب��ق��ت  �ل��ت��ي  �لن�سبة  وه���ي 

•• طوكيو-اأ ف ب:

يبذل �لحت��اد �لأوروب���ي و�ليابان 
كافة جهودهما للتو�سل قبل قمة 
�ىل  �ملانيا  يف  �لع�سرين  جمموعة 
�بر�م �تفاق جتاري طموح يف حتد 
�حلمائية  ل��ل��ن��زع��ة  م��ب��ا���س��ر  غ���ري 

لالإد�رة �لمريكية.
طوكيو  يف  �جلمعة  م�ساء  وب���د�أت 
يومني  ت�ستمر  حا�سمة  م�ساور�ت 
�ملفاو�سات  م��ن  ج��ول��ة   18 ب��ع��د 
يف  ر�سميا  �نطلقت  �لتي  �ملطولة 

نهاية �آذ�ر مار�س 2013.
�ملفو�سية  رئي�س  �أوف��د  وللغر�س 
يونكر  ك���ل���ود  ج�����ان  �لأوروب������ي������ة 
�لتجارة  م��ف��و���س��ة  ه��م��ا  مم��ث��ل��ني 
ومفو�س  م��امل�����س��رتوم  �سي�سيليا 

�لزر�عة فيل هوغان.
متكن  “�ذ�  م��امل�����س��رتوم  وق���ال���ت 
�ل����ي����اب����ان و�لحت���������اد �لأوروب����������ي، 
�لق��ت�����س��اد�ن �مل��ه��م��ان ج����د�، من 
�لعامل  ب��اق��ي  ر���س��ال��ة �ىل  �إر����س���ال 
�حلمائية،  �لنزعة  تت�ساعد  حيث 
قوية  ر�سالة  �ستكون  �نها  �أعتقد 

جد�«.
وكانت قبل ذلك قالت يف تغريدة 
كل  ب���ذل  ع��ل��ى  م�سممون  “نحن 
�تفاق  �ىل  للتو�سل  بو�سعنا  م��ا 
و�مل�ستهلكني  ل���ل�������س���رك���ات  ج���ي���د 

�لأوروب������ي  �لحت�����اد  �ن  ح���ني  ويف 
زبائن  بني  �لثالثة  �ملرتبة  يحتل 
�ل��ي��اب��ان ف��ان ه��ذه �لأخ����رية تاأتي 
ب��ني زبائن  �ل�����س��اد���س��ة  �مل��رت��ب��ة  يف 
بالتايل  ي�����س��ع��ى  �ل�����ذي  �لحت������اد 
�لت���ف���اق �ىل حتفيز  خ����الل  م���ن 

�سادر�ته �ىل �ليابان.
�ملحيط  �لتفاق عرب  غ��ر�ر  وعلى 
�لهادئ، ي�سعى �لتفاق �ىل ت�سكيل 
نظام عاملي �إقت�سادي جديد، وفق 
�لياباين  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س  ت��ع��ب��ري 
رف����ع �حلو�جز  م���ع  �آب�����ي  ���س��ي��ن��زو 

�جلمركية وغري �جلمركية.
وت�����س��ت��ك��ي �ل�����س��رك��ات �لأوروب����ي����ة 
�مل�ساركة  م��ن  متكينها  ع���دم  م��ن 
�ل����ع����رو�����س يف  ������س����ت����در�ج����ات  يف 
�سعوبة  جتد  �إنها  وتقول  �ليابان 
�ملعايري  ب�������س���ب���ب  �مل���ن���اف�������س���ة  يف 
�ليابان  يف  �مل��ع��ق��دة  و�لإج�������ر�ء�ت 
و�ملختلفة عن �ملمار�سات �لدولية.

وم���������ن وج������ه������ة ن�����ظ�����ر �لحت���������اد 
�لأوروب��ي ميكن �ن يوفر �لتفاق 
قاعدة ممتازة للتجارة �مل�ستقبلية 
كما  ���س��ول��ت��ز.  بح�سب  �آ���س��ي��ا،  م��ع 
قوية  ر�سالة  لتوجيه  و�سيلة  �ن��ه 
�أ����س���ب���ح���ت بطلة  �ل���ت���ي  ل��ل�����س��ني 
�ل���ت���ب���ادل �حل������ر، ت��ظ��ه��ر ل���ه���ا �ن 
�لأع��م��ال و�مل���ب���ادر�ت �لح��ادي��ة ل 

تكفي .

�حلمائي للوليات �ملتحدة �أ�سفى 
�إ�سافية م��ن �لحل���اح على  درج��ة 

�ملفاو�سات.
�ل���ت���ج���ارة �حلرة  �ت���ف���اق  وي���ه���دف 
ب��ني �ل��ي��اب��ان و�لحت����اد �لأوروب����ي 
ثلث  ن��ح��و  ي�سمل  �ل���ذي   Jefta
�إج�����م�����ايل �ل����ن����اجت �ل����ع����امل����ي، �ىل 
ت��ع��زي��ز �مل���ب���ادلت �ل��ت��ج��اري��ة بني 
�لتي  و�ل��ي��اب��ان��ي��ني  �لأوروب�����ي�����ني 
مع  �لأخ���رية  �ل�سنو�ت  يف  �سعفت 

�سعود �لدول �لنا�سئة.

�لهادىء  �مل��ح��ي��ط  ع��رب  �ل�����س��ر�ك��ة 
تر�مب  �إد�رة  وه��ج��م��ات   TTP
على �ل��ت��ب��ادل �حل��ر، ب��ات �لحتاد 
متحم�سني  و�ل���ي���اب���ان  �لأوروب�������ي 
ج����د� ل��ت��وق��ي��ع �ت���ف���اق ق��ب��ل قمة 
يف  �مل��ق��ررة  �لع�سرين”  جمموعة 

7 و8 متوز يوليو.
نائب  ه��اري�����س  توبيا�س  وي�سيف 
بالتاأكيد  ��ست�سار�ت  �سركة  رئي�س 
دونالد  ق��ب��ل  ب������د�أت  �مل���ف���او����س���ات 
�ملنعطف  �أن  ي��ب��دو  ل��ك��ن  ت��ر�م��ب 

�لأوروب���ي���ني«. �م��ا وزي��ر خارجية 
فانه عرب  كي�سيد�  �ليابان فوميو 
�سريحة  مباحثات  يف  �لأم��ل  عن 
�ملعلقة م�سيفا  �مل�سائل  جد� حلل 
“�أتوقع �ن تكون مفاو�سات بالغة 

�ل�سعوبة«.
�لإر�دة  �ن  �مل���ح���ل���ل���ون  ولح������ظ 
�ل�سيا�سية متوفرة من �جلانبني.

����س���ول���ت���ز �خلبري  م����ارت����ن  وق������ال 
“بعد  �ن��ه  طوكيو  يف  �لقت�سادي 
�ن�����س��ح��اب �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة من 

منذ  باملئة  �أربعة  �لف�سة  �رتفعت 
�أكر  رغ��م هبوطها  �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة 
من ت�سعة باملئة يف �لربع �لثاين. 
ونزل �ملعدن يف �ملعامالت �لفورية 
دولر   16.55 �إىل  ب��امل��ئ��ة   0.2

لالأوقية �ليوم.
و�نخف������س �لبالت������ني 0.2 باملئة 
لالأوقي�����ة  دولر   917.90 �إىل 
يف  ب��امل��ئ��ة  ث��الث��ة  ن��ح��و  وهب�������ط 
�لربع �حلايل لكن�������ه �سعد حو�يل 
بد�ية  م��ن��ذ  باملئ����������ة  �ثني���������ن 

�لعام.
�أد�ء  �لأف�سل  �لبالديوم،  وتر�جع 
�لعام،  ه��ذ�  �لنفي�سة  �مل��ع��ادن  ب��ني 
 844 �إىل  ب��امل��ئ��ة   0.4 ب��ن�����س��ب��ة 

دولر� لالأوقية.
باملئة   25 ن��ح��و  �مل���ع���دن  و���س��ع��د   
منذ بد�ية �ل�سنة ويتجه لتحقيق 
ل��ه م��ن��ذ عام  ���س��ن��وي  �أد�ء  �أف�����س��ل 

.2010

�ل�سائعة  �لبديلة  �لفر�سة  تكلفة 
�لأ�سفر  �مل����ع����دن  ح����ائ����زي  ع���ل���ى 
�ل��ذي ل يدر عائد�. لكن خ�سائر 
عو�ست  �ملعدن  به  �ملقوم  �ل���دولر 
�أثر �رتفاع �لعو�ئد لتبقي �لذهب 

د�خل نطاق �سيق.
باملئة   0.2 �ل���ذه���ب  و�ن��خ��ف�����س 
لالأوقية  دولر   1242.56 �إىل 
�ل�ساعة0736  بحلول  �لأون�سة 

بتوقيت جرينت�س.
ونزل �لذهب يف �لعقود �لأمريكية 
 0.3 �آب  �أغ�سط�س  �لآجلة ت�سليم 
دولر   1242.60 �إىل  ب��امل��ئ��ة 

لالأوقية.
وخ�سر �ملعدن �لأ�سفر نحو �ثنني 
ب��امل��ئ��ة يف ي��ون��ي��و ح��زي��ر�ن يف �أول 
خ�سارة �سهرية له هذ� �لعام لكنه 
ربح نحو ثمانية باملئة منذ بد�ية 

.2017
ومن بني �ملعادن �لنفي�سة �لأخرى 

•• بنجالور-رويرتز:

�جلمعة  �أم�����س  �ل��ذه��ب  �نخف�س 
بنوك  م����ن  ب��ت��ع��ل��ي��ق��ات  م����ت����اأث����ر� 
مركزية كربى تلمح �إىل �لجتاه 
لكن  �لنقدية  �ل�سيا�سات  لت�سديد 
ت��ر�ج��ع �ل���دولر ح��د م��ن خ�سائر 

�ملعدن �لنفي�س.
م�سوؤولني  من  تعليقات  و�أ���س��ارت 
ببنوك مركزية من بينهم رئي�س 
�ل��ب��ن��ك �مل���رك���زي م���اري���و در�ج����ي 
�ملركزي  �جنلرت�  بنك  وحمافظ 
مارك كارين وعدد من كبار �سناع 
�ملركزي  كند�  بنك  يف  �ل�سيا�سات 
يف وقت �سابق هذ� �لأ�سبوع �إىل �أن 
حقبة �لتي�سري �لكمي تقرتب من 
تتجه  �لفائدة  �أ�سعار  و�أن  نهايتها 

لالرتفاع.
بارتفاع  ك��ث��ري�  �ل���ذه���ب  وي���ت���اأث���ر 
�أ���س��ع��ار �ل��ف��ائ��دة �ل���ذي ي��زي��د من 

تباطوؤ و�رد�ت �آ�سيا من نفط �إير�ن 
•• طوكيو-رويرتز:

تر�جعت و�رد�ت �أكرب �أربعة م�سرتين للنفط �لإير�ين يف �آ�سيا يف مايو �أيار 
�ثنني يف �ملئة عن م�ستو�ها قبل عام، يف �أول �نخفا�س على �أ�سا�س �سنوي منذ 
يناير كانون �لثاين 2016، حني جرى رفع �لعقوبات �لغربية عن �إير�ن 

مما �أدى �إىل �رتفاع �سادر�ت طهر�ن.
م�سرتين  �أربعة  �أك��رب  �أن  �ل�سفن  لتتبع  و�أخ��رى  حكومية  بيانات  و�أظهرت 
و�ليابان  �جلنوبية  وكوريا  و�لهند  �ل�سني  وه��م  �آ�سيا  يف  �لإي���ر�ين  للنفط 

��ستوردو� 1.60 مليون برميل يوميا �ل�سهر �ملا�سي.
و�إير�ن معفاة من �تفاق منظمة �لبلد�ن �مل�سدرة للبرتول �أوبك على خف�س 
�لعام، ما ميثل  1.2 مليون برميل يوميا و�لذي بد�أ �سريانه هذ�  �لإنتاج 
�لتي  �ل�سوقية  �إنها بحاجة ل�ستعادة ح�ستها  �لتي قالت  �نت�سار� لطهر�ن 
فقدتها خالل فرتة �لعقوبات �لغربية �لتي فر�ست عليها ب�سبب برناجمها 

�لنووي �ملثري للخالف.
�إنتاج  �إن �إجمايل  كان وزير �لنفط �لإي��ر�ين بيجني زنغنه قال هذ� �ل�سهر 
�لنفط �لإي��ر�ين يدور حول ما يزيد على 3.9 مليون برميل يوميا ومن 

�ملتوقع �أن يبلغ �أربعة ماليني برميل يوميا بحلول مار�س �آذ�ر 2018.
�إير�ن  ���س��ادر�ت  �إن  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لنفط  ���س��ادر�ت  على  مطلع  م�سدر  وق���ال 
رفع  �أع��ل��ى م�ستوياتها منذ  �إىل  �أي���ار  ز�دت يف مايو  �ل��غ��رب  �إىل  �خل��ام  م��ن 

�لعقوبات.
�إن  ق��ال  �إي���ر�ن  �لنفط يف  ن��اق��الت  ك��ان م�سدر مطلع على ج��دول حتميل 
�سادر�ت �لبالد من �خلام يف يوليو متوز تتجه لالنخفا�س �سبعة باملئة عن 
ما يرجع يف  �أ�سهر وهو  �لأعلى يف ثالثة  كان  �ل��ذي  �ل�سهر  م�ستو�ها هذ� 

�لأ�سا�س لنخفا�س �ل�سادر�ت �إىل �أوروبا.
و�ل�سناعة  و�ل��ت��ج��ارة  �لقت�ساد  وز�رة  ن�سرتها  ر�سمية  ب��ي��ان��ات  و�أظ��ه��رت 
�ليابانية �ليوم �أن و�رد�ت �ليابان من �لنفط �خلام �لإير�ين هبطت بو�قع 
�لن�سف تقريبا يف ظل تر�جع �لطلب ب�سبب مو�سم �إجر�ء �أعمال �ل�سيانة 

مب�سايف �لنفط. 

�ليابان ��ستوردت 19.262 مليون برميل 
من �لنفط �خلام من �لإمار�ت مايو �ملا�سي

•• طوكيو-وام:

��ستوردت  �ليابان  �ن  طوكيو  يف  �لطبيعية  و�مل���و�رد  �لطاقة  وكالة  ك�سفت 
من �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 19.262 مليون برميل من �لنفط �خلام 
 22.3% �لإم���ار�ت  من  �لنفط  و�رد�ت  ن�سبة  بلغت  فيما  �ملا�سي  مايو  يف 
�لقت�ساد  ل��وز�رة  �لتابعة  �لوكالة  ح�سب  �لنفطية،  �ل���و�رد�ت  �إجمايل  من 

و�لتجارة و�ل�سناعة يف �ليابان.
و�أ�سافت �لوكالة باأن ن�سبة �لنفط �مل�ستورد من دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 

ز�دت عن ثالثة �أرباع و�رد�ت �ليابان �لنفطية �ي ن�سبة 77.5%. 

�لكونغر�ش �لأمريكي يطالب برفع �سقف �لدين 
•• وا�صنطن-رويرتز:

قال مكتب �مليز�نية بالكونغر�س �لأمريكي يف تقرير �إنه “يجب على �لكونغر�س 
�أن يرفع �سقف �لدين �لعام بحلول �أو�ئل �إىل منت�سف �أكتوبر لتفادي �لتخلف 
عن �سد�د مدفوعات �لقرو�س«. و�أ�سار وزير �خلز�نة �ستيفن منوت�سني �إىل �أن 
وز�رته قد تبلغ �سقف �لدين يف �سبتمرب �ملقبل، و�سجع �لكونغر�س على رفعه 
قبل �أن يبد�أ �مل�سرعون عطلتهم �ل�سيفية، وبد�أ زعماء �جلمهوريني يف جمل�س 
�لنو�ب مناق�سات مع �لدميقر�طيني ب�ساأن هذه �مل�ساألة. ويوجد �سقف قانوين 
لتغطية عجز  �أن تقرت�سها  �لأمريكية  للحكومة  �لتي ميكن  �لأم��و�ل  حلجم 
�مليز�نية، و�لكونغر�س وحده هو �لذي ميكنه رفع ذلك �ل�سقف. و�أ�سار تقرير 
مكتب �مليز�نية بالكونغر�س، وهو هيئة غري حزبية، �إىل �إير�د�ت لل�سر�ئب �أقل 
من �ملتوقع يف �لعام �ملايل �حلايل �لذي ينتهي يف 30 �سبتمرب �ملقبل وهو عامل 

�أ�سار �إليه منوت�سني ك�سبب لالإ�سر�ع برفع �سقف �لدين.
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اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2017/29  تظلم �سرعي 
�ىل �ملحكوم عليه/1-�ميانويل هادجياثانا�سيو جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/6/28  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
�لمر  بالغاء  �ملو�سوع  ويف  �سكال  �لتظلم  بقبول  توما�سيفيك  ل�سالح/جوفانكا 
�ملتظلم منه �ل�سابق �سدوره مبنع �لبن )لوكا�س( من �ل�سفر و�لتعميم بذلك مع 
�لز�م �ملتظلم �سده بامل�سروفات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/603  ا�ستئناف مدين    

�سركة فوجي لند   -2 تاجا مال ح�سني حممد   -1 �مل�ستاأنف �سده/  �ىل 
للنقليات  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / ديل دي�سرتيبيو�سن 
قد  �لعتيبي   ب��ادي  فهد  مهدي  وميثله:�حمد  �حل��رة  �ملنطقة  تي  �ن  �ي 

��ستاأنف / �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2016/452 مدين كلي     
 10.00 �ل�ساعة   2017/7/20 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/389  تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �سده/1- حممد �لعلمي جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/لويدز 

تي ��س بي بنك �ل �سي وميثله:�سمري حليم كنعان
ن��ع��ل��ن��ك��م ب��احل��ك��م �ل�������س���ادر يف �ل����دع����وى رق�����������م:2017/23 ع���ق���اري ك��ل��ي ي����وم �لح���د 

بتاريخ:2017/2/26   باعتباره �سند� تنفيذيا وذلك:
1- بالز�مكم ب�سد�د مبلغ وقدره )5788409( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% حتى 
�أو خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ  متام �ل�سد�د وت�سليمه �ىل طالب �لتنفيذ 

ن�سر هذ� �لعالن. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1801 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة جلف بري�سي�س�سن ميتال ذ.م.م جمهول حمل 
ذ.م.م  للتجاره  �ل��ربه��ان  �سيف  �لتنفيذ/�سركة  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
عليكم  �أق��ام  قد  �مل��رزوق��ي  رو�سن  �سيد حمي  �سيد حممد  وميثله:عامر 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)206683.12( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1949  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- طابا للمقاولت ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/�مني حممد عبده عالم  قد �أقام  عليك �لدعوى 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)141314.34( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة 
�ىل مبلغ )6392( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1671  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ ���س��ده/1- دح��م��ان ب��ن د���س��ا���س ل��ل��م��ق��اولت جم��ه��ول حمل 
�أقام   قد  توباز   �سانتو�س  ج��اي  �لتنفيذ/ر�سل  طالب  �ن  مبا  �لقامة 
�ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك��م  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم 
�ملنفذ به وقدره )10500( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
بال�سافة �ىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/620  ا�ستئناف مدين    

�سركة فوجي لند   -2 تاجا مال ح�سني حممد   -1 �مل�ستاأنف �سده/  �ىل 
للنقليات  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / ذي نيو �نديا��سورن�س 
كومباين ليمتد  قد ��ستاأنف / �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2016/452 
مدين كلي وحددت لها جل�سه يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/7/20 �ل�ساعة 
�و  ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم  10.00 �سباحا  

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/75  تظلم جتاري
 -3 �ساند  �سوبها�س   -2 ����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  1-بر�تيك   / �سده  �ملتظلم  �ىل 
�ملتظلم / بنك  �ن  �نكور جيند�ل جمهويل حمل �لقامة مبا  �ساكيت جيند�ل 4- 
�ل�سادر  �لقر�ر  �ملذكور �عاله ومو�سوعه تظلم من  �لتظلم  �أق��ام عليكم  ب��رود� قد 
يف �لدعوى رقم 52/2017 حجز حتفظي و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة 
يوم �لحد �ملو�فق 2017/7/16   �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/360 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/1-  �ي ياه ياه  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/هو و�جن  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
دره��م �ىل طالب  وق��دره )16718(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/821  ا�ستئناف عمايل    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- يف �ي بي لين ���س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
حممد  ع��ب��د�هلل  وميثله:ح�سن  �سيفا  ���س��اري  ناتاليا   / �مل�ستاأنف  �ن  مب��ا 
�لعبدويل  قد ��ستاأنف/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2016/8785 عمايل 

جزئي بتاريخ:2017/4/25     
وحددت لها جل�سه يوم �لحد  �ملو�فق 2017/7/9 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2097  تنفيذ عمايل 
����س.ذ.م.م جمهول  �لفنية  �لتاج للخدمات  رم��ز  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ح��م��د  قد  �ن��ور نزير  �لتنفيذ/حممد  حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن طالب 
�أقام  عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )8719( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
بال�سافة �ىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1765  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-جاميكا بنو كويف �سوب ذ.م.م - فرع دبي جمهول حمل �لقامة 
ذ.م.م وميثله:�حمد مهدي فهد  �لعامة  للتجارة  �ملدعي/�سركة هاي فوودز  �ن  مبا 
بادي �لعتيبي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
وقدره )15534( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ 
�ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام .وحددت لها جل�سة يوم  �لثالثاء �ملو�فق 2017/7/11 
�ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1482  جتاري جزئي
ذ.م.م  لاللكرتونيات  �ستار  �مي   -2 جوندير  ر�جني�س  1-رونالد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�ربيان كورت يارد فندق و�سبا وميثله:�سمري 
عليهما  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  كنعان  حليم 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )93649.50( وق��دره  مببلغ  بالت�سامن 
و�لفائدة 9% من تاريخ �ل�ستحقاق يف:2016/8/24 وحتى �ل�سد�د �لتام .وحددت لها 
 Ch1.C.13 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة  �ملو�فق 2017/7/6  جل�سة يوم  �خلمي�س 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1755  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ن�سرت �ف�سل �ف�سل رحيم - ب�سفته �ل�سخ�سيه وب�سفته �ملدير �ملخول بالتوقيع 
�ن  ����س.ذ.م.م جمهويل حمل �لقامة مبا  ب��وول  ����س.ذ.م.م 2- �سركة بريتاين  ب��وول  ل�سركه بريتاين 
عليك  �أق��ام  قد  ح�سني  عبد�هلل  كلندر  وميثله:خالد  م.د.م.���س  �نرتنا�سيونال  ميتالز  �ملدعي/�سريف 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لتكافل ب�سد�د مبلغ وقدره )120000( 
�لف درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�لز�مهما بالر�سوم 
و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة .وحددت لها جل�سة يوم  �لثالثاء �ملو�فق 2017/7/11 �ل�ساعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، حيث �سادف يوم �لثالثاء 
�ملو�فق:2017/6/27 وهو �ليوم �ملحدد لنظر �لدعوى �جازة ر�سمية مبنا�سبة 29 رم�سان + �جازة عيد 

�لفطر فقد تقرر تاأجيل هذه �لدعوى �د�ريا �ىل يوم �لثالثاء �ملو�فق:2017/7/11  .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1604  جتاري جزئي
 -3 ترين  �سهيل عبد�هلل   -2 ����س.ذ.م.م  و�لهد�يا  للتحف  / 1-ج��د حف�س  �ملدعي عليه  �ىل 
نعمت �هلل حممد جمايل 4- موؤ�س�سة بيبي ليت لالأزياء 5- �سفر جعفر غو��سي 6- �يه 
�ن تي للهو�تف ���س.ذ.م.م 7- �سركة ق�سر �لريا�سة ذ.م.م 8- جمال حممد خرم جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك �سادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�سي( قد �أقام عليك �لدعوى 
و�لر�سوم  دره��م   )384487.64( وق��دره  مببلغ  عليهم  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتفاقية بو�قع 15% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د 
بالقاعة  �س   8.30 �ل�ساعة   2017/7/20 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم   جل�سة  لها  .وح���ددت  �لتام 
Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   

       اإعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/670  جتاري كلي

�����س.ذ.م.م جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن  مل��ق��اولت �لبناء  �ىل �مل��دع��ي عليه / 1-رك���ن �ل�سخور 
�أقام  قد  كنعان  حليم  وميثله:�سمري  حم��دودة(  م�سوؤولية  ذ�ت  )�سركة  هيني�سى  �ملدعي/�سركة 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل فيما بينهم مببلغ 
وقدره )12.524.891.40( درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية 
�لوىل:2013/1/20 وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب .وحددت لها جل�سة يوم  
�لثنني �ملو�فق 2017/7/3 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1916  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-نانون لتاجري �ل�سيار�ت �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ب�ستو�ن حميد جمعه وميثله:هاين رجب مو�سى عبد�هلل �جل�سمي قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها ب�سد�د مبلغ �ملدعي 
�ملطالبة وحتى متام  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفو�ئد  )244.000( درهم 
يوم   جل�سة  لها  .وح��ددت  �ملحاماه  و�تعاب  و�مل�سروفات  بالر�سوم  و�لز�مها  �ل�سد�د 
فاأنت  لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �س  �ل�ساعة   2017/7/6 �ملو�فق  �خلمي�س 
مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف 
�أي��ام على �لأق��ل ، علما بانه مت �حالة  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�لدعوى �ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1894  جتاري جزئي
ب�سفته  �ي �سبور  �أم  �حمد  ���س.ذ.م.م 2- عرفان  للمقاولت  1-�لقو�س   / عليه  �ملدعي  �ىل 
مدير و�سريك ب�سركة �لقو�س للمقاولت �س.ذ.م.م جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/

�حلمادي  عبد�لعزيز  عبد�هلل  ح�سن  ميثلها  للتجارة  عبد�هلل  وح�سن  يو�سف  �حمد  �سركة 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  وميثله:��سماعيل ح�سن علي حممد �جلعبي قد 
بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لتكافل مببلغ �ملدعي )98629( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ ميعاد �ل�ستحقاق:2016/7/24 وحتى �ل�سد�د �لتام 
و�سم ملف �لنز�ع �لتجاري رقم:99/2017 و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة .وحددت لها 
جل�سة يوم  �خلمي�س �ملو�فق 2017/7/6 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1872  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-فيت �وت هب لعمال تنفيذ �لت�سميم و�خلدمات �لفنية �س.ذ.م.م 
جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/�ر���س نا�سر �أخ��ون��دى ومي��ث��ل��ه:م��ب��ارك عبد�هلل 
�لقيطي �مل�سعبني قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
�ملدعي )30.000( درهم وكذ� مبلغ وقدره )60.000( درهم كتعوي�س و�لر�سوم و�مل�ساريف 
بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �لتام  �ل�سد�د  وحتى   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب 
بالقاعة  8.30 �س  �ل�ساعة  �ملو�فق 2017/7/6  ي��وم  �خلمي�س  لها جل�سة  .وح��ددت  كفالة 
Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1584  جتاري جزئي
�ن  �ملدعي عليه / 1-م��ي �سوب منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل 
�ملدعي/�ل�سركة �خلليجية للبيع �ملبا�سر �س.ذ.م.م وميثله:ح�سني علي عبد�لرحمن 
لوتاه قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
)466.029.95( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة مع �سمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/7/6 �ل�ساعة 08.30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch 1.C.13 بالقاعة  ���س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1273  جتاري جزئي
�ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �لنيادي  علي  �سعيد  ر��سد  1-���س��امل   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/بيرت ن�سري �ليا�س ن�سار وميثله:عبد�لعزيز حممد عبد�هلل حممد بن خلفان 
�لزعابي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
)118.000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من:2015/10/24 
وحتى �ل�سد�د �لتام و�لتعوي�س مببلغ وقدره )30.000( درهم. وحددت لها جل�سة يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 2017/7/6 �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف 
م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور 
، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون  �أي��ام على �لأق��ل  للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري ، علما بانه مت جتديد �لدعوى من �ل�سطب  .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
 اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/04155/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : حممد �سيد ح�سني 
 مبا �أن �ملدعي : بن �سليم لال�ستثمار�ت - �س ذ م م   

�ملركز بطلب  �م��ام  �يجار�ت  �لدعوى 02/04155/2017 /جت��اري  �أق��ام �سدكم  قد 
�لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - �نه تر�سد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 
2015/11/29 وحتى 2017/5/7 ورغم  2017/3/13 ميتنع عن �ل�سد�د 

درهم  �جمايل 1398116  �سيك مبلغ   5 له  �ملدعي عليه حرر  �ن   - مطالبة مالية 
كقيمة �يجارية وتبني عدم وجود ر�سيد لهم وميتنع عن �سد�د مقابلهم 

مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 
وقررت �للجنة �لق�سائية �عالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق 
بالد�ئرة  �لق�سائية )�للجنة �خلام�سة(  �للجنة  �مام  م   �ل�ساعة 2.30   2017/7/5
وقد  �لدعوى،  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية 
�أمر بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور 

�أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12058 بتاريخ 2017/7/1   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/05276/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : مطعم ومقهي جر�ند �بو �سقرة - فرع 

مبا �أن �ملدعي : تامي توباز لل�سقق �لفندقية   
قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/05276/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د ما ي�ستجد من قيمة �يجارية من تاريخ 2017/6/14 
وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي بو�قع 425000 درهم �سنويا 

�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �سد�د �لجرة للماجور للفرتة من 2016/9/1 وحتى 
2017/6/13 فرت�سد بذمته مبلغ وقدره 255305 درهم وميتنع عن �سد�ده رغم �خطاره بال�سد�د 

�و �لخالء يف 2017/5/10 
�يجارية  كقيمة  دره��م    255305 وق��دره  مبلغ  عليه  �ملدعي  بذمة  تر�سد  �ن��ه   - مالية  مطالبة 

للفرتة من 2016/9/1 وحتى 2017/6/13 ورغم �خطاره يف 2017/5/10 ميتنع عن �ل�سد�د 
من  ولب��د  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  ��ستهالك  بقيمة  �مللزم  هو  �مل�ستاجر  �ن   - م�ستند�ت  بت�سليم  �ل��ز�م 

تطهري �ملاأجور من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

  2017/7/4 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �عالنكم  �لق�سائية  �للجنة  وق��ررت 
مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لوىل(  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �م��ام  م   2.30 �ل�ساعة 
مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ثالثة �يام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . �لن�سر  تاريخ  من 

وم�ستند�ت 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

لإعلناتكم يف 
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الفجر الريا�ضي

�أع��ل��ن فريق �لإم����ار�ت ل��ل��در�ج��ات ع��ن عقده 
�لأول،  �أبوظبي  ببنك  �سر�كة جديدة جتمعه 
�أك����رب ب��ن��ك يف دول����ة �لإم�������ار�ت و�أح�����د �أكرب 

�ملوؤ�س�سات �ملالية يف �لعامل. 
�لبنك  �سيكون  �ل�سر�كة،  �تفاقية  ومب��وج��ب 
�سريكاً رئي�سياً لفريق �لإمار�ت و�سيتم و�سع 
�ل��ف��ري��ق �جلديد  ���س��ع��اره يف و���س��ط ق��م��ي�����س 

وع��ل��ى ج���و�ن���ب���ه، وذل����ك �ع���ت���ب���ار�ً م���ن جولة 
�لأوىل  للمرة  �لفريق  يخو�سها  �لتي  فرن�سا 

�ل�سبت �ملقبل. 
�لأوىل يف  �لقمي�س �جلديد للمرة  و�سيظهر 
كل  ي�سعى  حيث  �ل��ع��ام،  ل��ه��ذ�  �لأه���م  �ل�سباق 
وبن  مينتجي�س  ولوي�س  �أولي�سي  دييغو  من 

�سويفت �إىل حتقيق �لفوز.

�أبوظبي  ب��ن��ك  م���ع  �ل�������س���ر�ك���ة  ت��ق��ت�����س��ر  ول 
��ستكماًل  تاأتي  �لأول على �لرعاية فقط، بل 
�سابق  وق��ت  يف  �لبنك  �أطلقها  �لتي  للحملة 
من هذ� �لعام، و�لتي تركز على دعم �لأفر�د 
�لنمو  ل��ت��ح��ق��ي��ق  و�مل��ج��ت��م��ع��ات  و�ل�������س���رك���ات 
و�لزده��������ار م���ع���اً. ويف م��ع��ر���س ح��دي��ث��ه عن 
�ل�سر�كة، قال جوزيبي �ساروين، �ملدير �لعام 

�أجل  ن�ستثمر طاقاتنا من  �لإم��ار�ت:  لفريق 
�أه���م ف���رق �ل���در�ج���ات يف  تاأ�سي�س و�ح���د م��ن 
�لعامل، ونفخر بان�سمام بنك �أبوظبي �لأول 
�إىل جمموعة �سركائنا، حيث نت�سارك �لقيم 
تطلعات  حتقيق  �إىل  ���س��وي��اً  ون�سعى  نف�سها 
يف منو  قدماً  �مل�سي  تتمحور حول  م�سرتكة 

و�زدهار كال �ملوؤ�س�ستني. 

�لقدم  لكرة  �ل�سيني  �لحت��اد  �علن 
فريق  وم��������درب  م���ه���اج���م  �إي�����ق�����اف 
�لدويل  �ل�����س��ي��ن��ي،  �سيبغ  �سنغهاي 
�ل����رب�زي����ل����ي ه����ول����ك و�ل���ربت���غ���ايل 
ملبار�تني  ب����و������س،  ف��ي��ا���س  �ن����دري����ه 
�لفريق  لع������ب  دع���م���ه���م���ا  ب�����س��ب��ب 
�ملوقوف  �و�سكار  �لرب�زيلي  �ل��دويل 
كبري يف  بعر�ك  لت�سببه  مباريات   8
�ل�سيني  �ل����دوري  م��ب��اري��ات  �إح���دى 
بني فريقه �سنغهاي �سيبغ وغو�جنو 

�آر �ف.
�لنادي  �ل�سيني  �لحت���اد  غ��رم  كما 
ي����ورو  م���ل���ي���ون   115 دف�����ع  �ل�������ذي 
�لرب�زيليني،  �لدوليني  مع  للتعاقد 
ك��م��ا �وق���ف �ي�سا  ي����ورو،  �ل���ف   13
ملبار�تني  يل  وو  �ل�����س��ي��ن��ي  �ل����دويل 

لل�سبب ذ�ته.
وق����ام ه��ول��ك وف���ي���ا����س-ب���و�����س ويل 
مب�����س��ان��دة م��ن ج��م��اه��ري �ل���ن���ادي يف 
نهاية �ل�سبوع �ملا�سي خالل مبار�ة 
ت�سل�سي  �لعاب  �سانع  بدعم  بيتية، 
 8 �وق���ف  �ل���ذي  �ل�سابق  �لن��ك��ل��ي��زي 
نحو  �ل��ك��رة  بركل  لقيامه  م��ب��اري��ات 
مبا�سرة،  و�إ���س��اب��ت��ه  مناف�س  لع���ب 
وتكر�ر �لأمر نف�سه حيال لعب �آخر 
ب��ع��دم��ا �رت����دت �ل��ك��رة �إل��ي��ه. وحتلق 
لع��ب��ون م��ن غ��و�جن��و ح��ول �أو�سكار 
ودف��ع��وه �أر���س��ا، ما دف��ع زم��الءه �ىل 
وتد�فع  ع�����ر�ك  ف��ح�����س��ل  �ل���ت���دخ���ل 

وت�سابك بالأيدي.
لع����ب����ون  �ل�������ع�������ر�ك  يف  و��������س�������ارك 
م���ن �جلهاز  و�أف�������ر�د  �ح��ت��ي��اط��ي��ون 
ل��ل��ف��ري��ق��ني، وب���ق���ي خالله  �ل��ف��ن��ي 

�أو�سكار ممد� على �أر�س �مللعب دون 
متكن  ح���ني  �ىل  لأذى،  �ل��ت��ع��ر���س 
�مل�����س��وؤول��ون م��ن �إع����ادة �لأم����ور �إىل 

طبيعتها.
وط���رد �حل��ك��م لع��ب��ا م��ن ك��ل فريق 
ورف����ع �ل��ب��ط��اق��ة �ل�����س��ف��ر�ء يف وجه 
�ملبار�ة  و��ستكملت  لع��ب��ني،  ث��الث��ة 

لتنتهي بالتعادل 1-1.
قمي�سا  �و�سكار  �رت��دى  ذل��ك،  وبعد 
ك��ت��ب ع��ل��ي��ه: ل مي��ك��ن �ل��ق��ي��ام باأي 
���س��ىء، ل ميكن ق��ول �ي �سىء وهي 

�ل��ر���س��ال��ة �ل���ت���ي جل����اأ �ل��ي��ه��ا هولك 
�ل���ف���وز ع��ل��ى �ملطارد  �لح����د خ����الل 

�ملبا�سر هينان جيانيي 1-4.
�ل�سابق  �مل����درب  ف��ي��ا���س-ب��و����س  �م���ا 
�لنكليزيني  وت��وت��ن��ه��ام  ل��ت�����س��ل�����س��ي 
تعليق  ب�سبب  معاقبته  مت��ت  �ل���ذي 
غ�����ري م���������س����وؤول ب���ح�������س���ب �لحت������اد 
ر�ساه  ع��دم  عن  عرب  فقد  �ل�سيني، 
ع���ن �ل��ع��ق��وب��ة �ل���ت���ي ف��ر���س��ت على 
�إن�ستاغر�م  على  ح�سابه  يف  �و�سكار 
يف  م������ب������ار�ة   355 ك�����ت�����ب:  ح����ي����ث 

5 �ع��و�م يف �لربمير ليغ،  م�سريته، 
47 مبار�ة دولية مع �لرب�زيل، 70 
هدفا. �سفر بطاقة حمر�ء ! �يقاف 

مباريات.  8
عقوباته  �ل�����س��ي��ن��ي  �لحت�����اد  وع��ل��ل 
�لنتيجة  هو  �لفوز  بقوله:  بيان  يف 
�لتي يبحث عنها كل م�سارك ولكن 
عرب  �ب��د�  عليها  �حل�سول  يجب  ل 
�و  �لقدم  كرة  بالنظام يف  �لت�سحية 

بخرق �لقو�عد.
و��ساف: �حرتمو� �لقو�عد، �حلكام، 

و�للعب.  �مل��ن��اف�����س��ني  �جل���م���اه���ري، 
ب��ح��زم معاقبة  ���س��ي��و����س��ل  �لحت�����اد 
و�لن�سباط  للقو�عد  �نتهاكات  �ي 
وي����ت����م����ن����ى م������ن ج����م����ي����ع �لن�����دي�����ة 
يعرفو�  �ن  و�لالعبني  و�مل�سوؤولني 

كيف يحافظون على �لنظام .
وتاأتي هذه �لعقوبات يف وقت يو�جه 
�لذين  �لأج����ان����ب  �ل���الع���ب���ون  ف��ي��ه 
�نتقاد�ت  يتقا�سون رو�تب مرتفعة، 
كبرية من �جلماهري ب�سبب �لفو�رق 

�ل�سلوكية و�ل�سدمة �لثقافية.

بنك �أبوظبي �لأول �ل�سريك �جلديد لفريق 
�لإمار�ت للدر�جات

رون ديني�ش ينهي علقة مع 
ماكلرين بعد 37 عاما 

�سان جريمان يناف�ش �أتلتيكو على �سم فابينيو

�أنطونيل روكوتزو... �سيدة كرة �لقدم �لأوىل

تاريخ  �لأ����س���م���اء يف  �أب�����رز  �أح�����د  دي��ن��ي�����س،  رون  �أن���ه���ى 
�ل��ف��ورم��ول و�ح����د، �م�����س �جل��م��ع��ة ع��الق��ة م��ع فريق 
رئا�سة  ع��ن  بتخليه  ع��ام��ا،   37 ����س��ت��م��رت  م��اك��الري��ن 
ح�سته  وبيع  غ��روب  تكنولوجي  ماكالرين  جمموعة 

فيها و�لبالغة 25 باملئة من �ل�سهم.
بعدما  مفاجئا  ع��ام��ا(   70( ديني�س  �إع���الن  يكن  ومل 
مهد له يف ت�سرين �لثاين نوفمرب 2016 حني �ساءت 

عالقته بامل�ساهمني يف �ملجموعة.
موزعة  ديني�س  �ع���الن  قبل  �ملجموعة  �أ���س��ه��م  وك��ان��ت 
�لبحريني  مم��ت��ل��ك��ات  ل�����س��ن��دوق  ب��امل��ئ��ة   50 ب��ن�����س��ب��ة 
لال�ستثمار، و25 باملئة ل�سريك ديني�س، رجل �لعمال 

�ل�سعودي-�لفرن�سي من�سور عجة.
وقدرت و�سائل �لعالم �لربيطانية �ن قيمة �ل�سفقة 
 313( ����س��رتل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ون   275 �ىل  ت�����س��ل 
مليون يورو(، و�ن ح�سة ديني�س ذهبت �ىل �مل�ساهمني 

�لخرين.
و��سار ديني�س، �لذي �ساهم يف �إحر�ز �لرب�زيلي �لر�حل 
�يرتون �سينا و�لربيطاين لوي�س هاميلتون لقب بطولة 
�لعامل للفورمول و�حد، �ىل �نه م�سرور بالتفاق �لذي 

�ىل  بالتو�سل  م�����س��رور  “�نا  وق���ال  �ل��ي��ه.  �لتو�سل  مت 
�نه ميثل  �مل�ساهمني يف ماكالرين.  �تفاق مع زمالئي 
�لرتكيز  يل  و�سيتيح  ماكالرين،  يف  يل  منا�سبة  نهاية 

على �هتماماتي �لخرى«.
وتابع لقد قلت د�ئما �ن �عو�مي �ل�37 يجب �ن تعترب 
يف  �لنجاح  كل  له  و�متنى  ماكالرين،  كتاب  يف  ف�سال 

�مل�ستقبل.
ن��وف��م��رب بني  �ل��ث��اين  �ل��ع��الق��ة يف ت�سرين  وت���ده���ورت 
�مل�����س��اه��م��ني يف جم��م��وع��ة ماكالرين  وب���اق���ي  دي��ن��ي�����س 
و�حد،  �لفورمول  فريق  تدير  �لتي  تكنولوجي غروب 
ح���ني ق���دم ع��ر���س��ا م���ن ك��ون�����س��ورت��ي��وم ���س��ي��ن��ي بقيمة 
ملياري دولر لال�ستحو�ذ على �لفريق يح�سل مبوجبه 
على جزء من �ل�سهم، �ل �ن �لأمر مل يرق للم�ساهمني 

�لآخرين.
ومل يفز فريق ماكالرين باأي �سباق يف بطولة �لعامل 
�ملا�سية، ويحتل  للفورمول و�حد يف �لع��و�م �خلم�سة 
�حر�ز  رغ��م  على  �حلالية  �لبطولة  يف  �لخ��ري  �مل��رك��ز 
يف  �لوىل  نقاطه  �ألون�سو  ف��رن��ان��دو  �ل���س��ب��اين  �سائقه 

�ملو�سم يف جائزة �أذربيجان �لكربى �لأحد.

�أج���ل �سم لعب  ���س��ان ج��ريم��ان م��ن  ب��اري�����س  يتفاو�س 
معه  �لتعاقد  يف  وي��رغ��ب  فابينيو،  �ل��رب�زي��ل��ي  موناكو، 
لأربعة �أو خم�سة مو��سم، وفقاً ملا ذكرته �سحيفة ليكيب، 
�أتلتيكو  ب��ن��و�ي��ا  ت�سطدم  خططه  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  ع��ل��ى 
مدريد �لذي �ساغ عر�ساً بالفعل للح�سول على خدمات 

�لالعب �لدويل.
كانت قد  �لتي  �لفرن�سية  �لريا�سية  �ل�سحيفة  و�أ�سارت 
لنادي  �لريا�سي  �ملدير  �أن  ك�سفت بد�ية يونيو �جل��اري 
�لعا�سمة �لفرن�سية، �أنتريو هرنيك، ��ستاأنف مبزيد من 

�لقوة مفاو�ساته مع �لالعب �ل�ساب )23 عاماً(.
وي���ح���اول ب���ي �إ������س ج���ي �ل��ت��ع��اق��د م���ع ف��اب��ي��ن��ي��و يف ظل 

�حتمالت رحيل كل من بليز ماتويدي وتياغو موتا.
ويتمثل �لتحدي �لأكرب يف �لتو�سل لتفاق مع موناكو 
ولديه   2013 ع��ام  �سفوفه  �إىل  فابينيو  و�سل  �ل��ذي 

معه عقد حتى عام 2021.
37 مبار�ة من  �لرب�زيلي مع موناكو  �ل��دويل  وخا�س 
منها   33 يف  لعب  �لفرن�سي،  �ل���دوري  38 يف  �إج��م��ايل 

�أ�سا�سياً.
و�أو�سحت ليكيب �أن هرنيك مل يقدم حتى �لآن عر�ساً 
�لتحفظات  بع�س  ل��ه  ي��ك��ون  ق��د  �ل���ذي  مل��ون��اك��و،  ر�سمياً 
�إز�ء �رتد�ء لعب بحجم فابينيو قمي�س �أحد �خل�سوم 

�لرئي�سيني يف �لدوري �لفرن�سي.
وم���ن ب���ني �أح����د �لأم�����ور �ل��ت��ي ت��رج��ح ك��ف��ة �لأت��ل��ت��ي يف 
�حل�����س��ول ع��ل��ى خ���دم���ات ف��اب��ي��ن��ي��و يف �ل��ن��ه��اي��ة، ه���و �أن 
�أتلتيكو عر�س �سر�ء  �أن  �إىل  �أ�سارت  �ل�سحف �لإ�سبانية 
�لالعب ب�35 مليون يورو، لذلك �سيتعني على �لفريق 
�ل�50 م��ل��ي��ون يورو  ي��ق��ارب  ت��ق��دمي ع��ر���س  �ل��ف��رن�����س��ي 

ل�سمه، بح�سب ليكيب. 

�أطلقت �ملجالت �ملعنية باأخبار �مل�ساهري لقب �سيدة كرة 
�لقدم �لأوىل على �لأرجنتينية �أنطونيال روكوتزو �لتي 
ت�ستعد �جلمعة للزو�ج من مو�طنها جنم نادي بر�سلونة 
�ل�سباين ليونيل مي�سي، �أحد �أف�سل �لالعبني يف تاريخ 

�للعبة، بح�سور زمالء وم�ساهري.
�أبرز  �أح��د  روز�ري���و،  م�سقطهما مدينة  �حلفل يف  ويعد 
�لأخرية.  �لأع��و�م  �ملحلية يف  �لروزنامة  على  �لأح��د�ث 
و�ل�ستقطاب  مل��ي�����س��ي  �ل��و����س��ع��ة  �ل�����س��ه��رة  رغ����م  وع��ل��ى 
�لإعالمي �لذي يحيط باحلفل، يوؤكد عارفو �لثنائي �ن 
يتخليا عن جذورهما، وكان ذلك  مي�سي وروكوتزو مل 
يف  �حلفل  �إق��ام��ة  لختيارهما  �لرئي�سية  �لأ�سباب  �أح��د 
هذه �ملدينة، على رغم �لتحديات �لأمنية �لتي يفر�سها 

نظر� لرتفاع معدل �جلرمية يف روز�ريو.
�ل��ذي حافظ يف ظل �سهرته على بع�س  وكحال مي�سي 
وب��ق��ي��ت ت�سريحاته  �لع����الم  م��ع  ع��الق��ت��ه  �خل��ج��ل يف 
�ل�����س��ح��اف��ي��ة ق��ل��ي��ل��ة، ت���ب���دو روك����وت����زو م��ق��ل��ة �أك�����ر يف 

�لت�سريحات، وهي نادر� ما �أدلت باأي منها ب�سكل عام.
�أق����ارب����ه����ا �حل����دي����ث �ىل �ل���ع�������س���ر�ت من  ك���م���ا ت����ف����ادى 
�ل�سحافيني �لذين قدمو� �ىل �ملدينة لتغطية �لزفاف 

وكل ما يتعلق به من تفا�سيل و�أخبار.
تتحدر روكوتزو من عائلة تنتمي �ىل �لطبقة �ملتو�سطة. 
و�لدها خو�سيه هو مالك �سل�سلة متاجر �ل�سوبرماركت 
�أونيكو، و�سبق له رئا�سة ر�بطة �إقليمية ملالكي هذ� �لنوع 
نويلز  لنادي  م�سجع  باأنه  عنه  يعرف  كما  �ملتاجر.  من 

�أولد بويز �لذي ترعرع فيه �لنجم �لأرجنتيني.
ن�ساأت روكوتزو يف منطقة بيال في�ستا �لر�قية يف روز�ريو 
�ملد�ر�س �خلا�سة، بح�سب ما  �إح��دى  درو�سها يف  وتلقت 

يفيد �سديق للعائلة ف�سل عدم ذكر ��سمه.

فيقول  فاييخو�س  دييغو  مي�سي،  طفولة  �سديق  �أم���ا 
�لتا�سعة من  �سن  �لأوىل يف  للمرة  �لتقيا  �لعري�سني  �ن 
�لعمر و�أحبا بع�سهما بع�سا من �لنظرة �لأوىل، م�سري� 

�ىل �ن كال منهما وجد يف �لآخر حب حياته.
ويقول �سديق �آخر للثنائي هو فر�نكو ليتيني �لذي ن�ساأ 
“نذكر د�ئما �ن �أنطونيال  يف �حلي نف�سه مع �لالعب، 
كانت د�ئمة �لتو�جد يف �حلي وكانت �ل�سديقة �حلميمة 
�ل�سبانية  بر�سلونة  مدينة  �ىل  مي�سي  �نتقل  ملي�سي«. 
وهو يف �لثالثة ع�سرة من �لعمر لالن�سمام �ىل �لنادي 
باأنطونيال،  ع��الق��ت��ه  ع��ل��ى  �أب��ق��ى  �ن���ه  �إل  �ل��ك��ات��ال��وين، 
وتو��سل معها ب�سكل د�ئم هاتفيا ومن خالل �لر�سائل.

وتفيد م�سادر مقربة من عائلة روكوتزو �ن �أنطونيال 
�لعالم  يف  درو����س  ب��اأخ��ذ  �ملدر�سية،  �ملرحلة  بعد  ب���د�أت 
وعلوم �ل�سنان، �ل �نها مل تكملها، و�نتقلت يف مرحلة 

لحقة �ىل بر�سلونة ملالقاة مي�سي.
�فتتحت يف �ملدينة متجر� لالأحذية �لفاخرة هذه �ل�سنة، 
بالت�سارك مع �سوفيا بالبي، زوجة �لأوروغوياين لوي�س 

�سو�ريز زميل مي�سي.
بد�أت و�سائل �لعالم �لعاملية بالتطرق على نطاق و��سع 
يف   2010 �ل��ع��امل  ك��اأ���س  قبيل  مبي�سي  عالقتها  �ىل 
ولدهما  �أجنبت   2012 عامني  وبعد  �فريقيا.  جنوب 

�لأول تياغو، ويف 2015 �سقيقه ماتيو.
ف�ستانا  روك��وت��زو  �سرتتدي  �جلمعة،  �لزفاف  حفل  ويف 
للم�سممة روز� ك��الر�، علما �نه �سبق لها �رت��د�ء بع�س 
من ت�ساميم �ل�سبانية يف عدد من �ل�سهر�ت �لجتماعية 
�لتي �ساركت فيها �ىل جانب ليو ، �أو خالل �لحتفالت 
ملنحه جو�ئز كرة �لقدم، و�أبرزها �لكرة �لذهبية لأف�سل 

لعب يف �لعامل خم�س مر�ت.

�إيق���اف ه��ول���ك وفي���ا�ش ب���و��ش 
لدعمهم�����ا �و�سك����ار 

توما�س  �لأمل��اين  �لدولية  �لأوملبية  �للجنة  رئي�س  �أعلن 
�لرئي�س  م��ع  �مل��ق��ب��ل  �ل���س��ب��وع  �سيبحث  �ن���ه  �م�����س  ب���اخ 
�لكوري �جلنوبي مون جاي-�ين �مكانية ت�سكيل فريق 
يف  �ل�ستوية  �لأوملبية  �لأل��ع��اب  دورة  يف  م�سرتك  ك��وري 

بيونغ ت�سونغ �لكورية �جلنوبية يف 2018.
�قرت�حا  قدم  �جلنوبية  لكوريا  �جلديد  �لرئي�س  وكان 
بهذ� �ل�ساأن �ثناء بطولة �لعامل للتايكو�ندو يف مدينة 
بروؤية  رغبته  معلنا  �ملا�سي،  �ل�سبوع  �لكورية  موجو 
حققت  ع��ن��دم��ا  جم���دد�  �ل�سابقة  �ل�����دور�ت  “جمد” 

�ل��ك��وري��ت��ان �جل��ن��وب��ي��ة و�ل�����س��م��ال��ي��ة �ف�����س��ل �ل��ن��ت��ائ��ج يف 
تاريخهما عرب فرق م�سرتكة.

�فتتاح  حفل  يف  معا  �لكوريتان  ت�سارك  �ن  �ق��رتح  كما 
�ل�سيفية  �لوملبية  �للعاب  دورة  يف  فعلتا  كما  �للعاب 
م�����س��وؤول��ون يف كوريا  ���س��ي��دين. وح���ث  2000 يف  ع���ام 
�وملبياد  ق��اط��ع��ت  �ل��ت��ي  �ل�سمالية،  ج��ارت��ه��م  �جل��ن��وب��ي��ة 
�سيول 1988، على �مل�ساركة يف بيونغ ت�سانغ، مطلقني 

فكرة �أوملبياد �ل�سالم يف �سبه �جلزيرة �ملق�سمة.
�لنووية  و�ل�سمالية  �جلنوبية  �لكوريتني  بني  وتف�سل 

�حدى �كر �حلدود �ملع�سكرة يف �لعامل، وتبقى �جلارتان 
ر�سميا يف حالة حرب بعد �نتهاء �حلرب �لكورية بهدنة 
عام 1953 عو�سا عن معاهدة �سالم. ولكن عدم تاأهل 
�ي ريا�سي من كوريا �ل�سمالية �ىل �وملبياد بيونغ ت�سانغ 
يف  �لألعاب  يف  م�ساركتها  عدم  �حتمال  يثري  �لن  حتى 

كل �لأحو�ل.
وثمن باخ يف موجو ر�سالة �لرئي�س مون لعتبار دورة 

�لألعاب �لأوملبية فر�سة للحو�ر و�مل�ساحلة .
ب��ه يف هذ�  �ل��ق��ي��ام  �ن���ه �سيبحث م��ا مي��ك��ن  و�����س���ار �ىل 

�ل�سدد مع مون �لثنني، بعد ع��ودة �لخ��ري من زيارة 
تبدو  ل  �ل�سمالية  كوريا  �ن  �إل  �ملتحدة.  �لوليات  �ىل 
�سكك  بعدما  موحد،  بفريق  �مل�ساركة  لفكرة  متحم�سة 
�أح���د م�����س��وؤول��ي��ه��ا �ل��ري��ا���س��ي��ني �ل��ب��ارزي��ن ت�����س��ان��غ �ونغ 
موؤكد�  �جلنوبي،  �ل��ك��وري  �لرئي�س  ب��اق��رت�ح  �خلمي�س 
�ل�سيا�سية  �لظروف  تكون  ذلك ممكن فقط عندما  �ن 
�لوملبية  �للجنة  يف  �ون��غ ع�سو  وت�سانغ   . ج��د�  موؤ�تية 

�لدولية.
ويرتفع من�سوب �لتوتر حاليا يف �سبه �جلزيرة �لكورية 

ب�سبب تطوير �ل�سمال لربناجمها �لنووي و�ل�سو�ريخ 
باخ �ىل م�ساألة منح ريا�سيني  �لبال�ستية. ومل يتطرق 
بيونغ  يف  للم�ساركة  دع��وة  بطاقة  �ل�سمالية  كوريا  من 
ت�سانغ، موؤكد� �ن �للجنة �لوملبية �لدولية تدعم بع�س 

�لريا�سيني يف �لبالد يف حماولتهم للتاأهل.
وتبقى فر�سة �خرية �أمام ثنائيني ريا�سيني من كوريا 
من  �ل�ستوية  �لأوملبية  �لأل��ع��اب  �ىل  للتاأهل  �ل�سمالية 
للتزحلق على �جلليد يف  م�ساركتهما يف بطولة  خالل 

�أيلول �سبتمرب يف �وبري�سدورف لأملانية.

باخ يبحث ت�سكيل فريق كوري م�سرتك يف �لأوملبياد 
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لعب��و �لك���رة و�مل�س��اهي����ر 
ي�ستع��دون لزف��اف مي�س��ي 

روز�ريو  مدينة  يف  وم�ساهري  ق��دم  ك��رة  لعبو  يجتمع 
ليونيل  �ل��ق��دم  ك��رة  جن��م  زف���اف  حل�سور  �لأرجنتينية 
روكوتزو،  �أنطونيال  طفليه  وو�ل���دة  ب�سديقته  مي�سي 
يف حفل يعد �لأب��رز خ��الل �لأع���و�م �لأخ��رية يف �أمريكا 
�سخ�سا،   260 يناهز  ما  �حلفل  �ىل  ودع��ي  �جلنوبية. 
�أمثال  �ل�سباين  بر�سلونة  نادي  ملي�سي يف  زمالء  بينهم 
من  �لكولومبية  �ملغنية  وزوج��ت��ه  بيكيه  ج��ري�ر  �مل��د�ف��ع 
�أ�سل لبناين �ساكري�، و�لرب�زيلي نيمار و�لأوروغوياين 
و�أ�سخا�س  �ل�سحافية  �لتقارير  �سو�ريز، بح�سب  لوي�س 

معنيني باحلفل.
ومن �ملدعوين �أي�سا عدد كبري من �لعاملني يف بر�سلونة، 
كالكامريوين  �ل�سابقني  لعبيه  م��ن  ع��دد  �ىل  �إ���س��اف��ة 
�أمثال �لرجنتينيني �نخل  �إيتو، و�آخرين من  �سامويل 
�متنع عن  �ن مي�سي  �إل  �أغ��وي��رو.  و�سريخيو  ماريا  دي 
�و حتى  �ل��ك��ات��ال��وين،  �ل��ن��ادي  ك��ب��ار يف  دع���وة م�سوؤولني 
�ل���س��ب��ان��ي��ني ج��و���س��ي��ب غو�رديول  �ل�����س��اب��ق��ني  م��درب��ي��ه 
�لقدم  ك��رة  �أ�سطورة  �أي�سا  يغيب  كما  �نريكي.  ولوي�س 

�لرجنتينية دييغو مار�دونا.
 30( ملي�سي  �أ�سدقاء  �ىل  �ملعروفة  �لأ�سماء  و�ستن�سم 
و�للذين  ع��ام��ا(،  روك��وت��زو )29  وو�ل���دة طفليه  عاما( 
ولدين  و�أثمرت  �لطفولة،  �ىل مر�حل  تعود عالقتهما 

هما تياغو وماتيو.
حتلق  �لأرجنتني،  �سمال  يف  �لو�قعة  �ملدينة  مطار  ويف 
�ل�����س��ك��ان �ل��ف�����س��ول��ي��ون ح���ول �مل��دع��وي��ن �ل��ذي��ن ب����دوؤو� 
بالو�سول بدء� من �خلمي�س على منت طائر�ت خا�سة، 

ومنهم �سو�ريز وجنوم �آخرين.
و���س��ي��ت��ي��ح �حل��ف��ل مل��ي�����س��ي ن�����س��ي��ان ب��ع�����س �مل�����س��اك��ل �لتي 
�لق�سائية على  �ملالحقات  ��سبانيا، ل�سيما  يو�جهها يف 

خلفية �لتهرب �ل�سريبي.
غرينيت�س،  بتوقيت  ليال  �لعا�سرة  �ل�ساعة  م��ن  وب���دء� 
كازينو  ���س��ن��رت  ���س��ي��ت��ي  جم��م��ع  يف  �مل���دع���وون  �سيتجمع 
مقربة  على  ويقع  وك��ازي��ن��و،  فخما  فندقا  ي�سم  �ل��ذي 
�سكانها  يبلغ عدد  �لتي  �ملدينة  �لفقرية يف  �لأحياء  من 
1،2 مليون �سخ�س، وتعاين من �رتفاع ن�سبة �جلرمية 

وجتارة �ملخدر�ت.
�إل �ن هذه �لظروف �ل�سعبة ل حتول دون ع�سق �ملدينة 
لكرة �لقدم، وجنمها �ملتوج خم�س مر�ت بالكرة �لذهبية 

لأف�سل لعب يف �لعامل.

وقالت رئي�سة بلدية �ملدينة مونيكا فني لوكالة فر�ن�س 
كرة  وتتنف�س  تعي�س  روز�ري����و  �ن  �سابق  وق��ت  يف  ب��ر���س 
بالرتياح  ي�سعر  مي�سي  يجعل  �آخ��ر  �سبب  وه��ذ�  �لقدم، 

هنا. كل حياته كانت مرتبطة بروز�ريو.
�أن���ه متحم�س لأن���ه م��ن خ���الل حفل  و�أ���س��اف��ت �أع��ت��ق��د 
زفافه، �سيتعرف �أ�سدقاوؤه من �خلارج على �ملدينة �لتي 
ع�سر  م��ن  �أك��ر  �لأرب��ع��اء، حطت  ومنذ   . كثري�  يحبها 
طائر�ت خا�سة يف مطار روز�ريو ناقلة �ملدعوين ل�سيما 
ت�ستغرق  �ملدينتني  بني  �لرحلة  �ن  علما  بر�سلونة،  من 
�إج����ر�ء�ت  �مل��دي��ن��ة  ���س��اع��ة. وف��ر���س��ت �سلطات   14 ن��ح��و 
�أمنية �إ�سافية حت�سري� للحفل، ومت ن�سر 300 �سرطي 
ع��ل��ى �ل��ط��ري��ق �مل��م��ت��د ب���ني �مل���ط���ار ح��ت��ى ���س��ي��ت��ي �سنرت 
بتنظيف  �لبلدية  وقامت  كلم.   21 نحو  و�لبالغ طوله 
�ملتجولني  �لباعة  و�إبعاد  وتاأهيلها،  �خل�سر�ء  �مل�ساحات 
�لأم���ن �خل��ا���س مبي�سي، ف�سيتوله  �أم��ا  �ل�����س��و�رع.  م��ن 
ير�فقونه  �لذين  �ل�سر�ئيليني  �ملتخ�س�سني  فريق من 
157 �سحافيا  ون���ال  �ل���ع���امل.  ك��ل حت��رك��ات��ه ح���ول  يف 
هوؤلء  �ن  علما  �حل���دث،  تغطية  يف  للم�ساركة  �عتماد� 
�لتو��سل مع  يتاح لهم  باأنه لن  تعليمات �سارمة  تلقو� 
بغطاء  �إحاطته  �ىل  �حلفل  منظمو  وي�سعى  �ملدعوين. 
�أي من  �ل�����س��ري��ة، م��ع �حل��ر���س على ع��دم ت�سريب  م��ن 
تفا�سيله. وعلى �سبيل �ملثال، �سرتتدي روكوتزو ف�ستان 
بطائرة  نقل  ك��الر�،  روز�  �ل�سبانية  ت�سميم  زف��اف من 
خا�سة من بر�سلونة برفقة عن�سري �أمن ل�سمان عدم 

ت�سريب �سورة له.
�لزفاف،  قبيل  ملي�سي  و�ح��دة  �سورة  �سوى  تت�سرب  ومل 
بينتو  خو�سيه  لرب�سلونة  �ل�سابق  �حلار�س  ن�سر  عندما 
�أرجنتينيا  تقليديا  م�سويا  حلما  يتناول  للنجم  لقطة 

برفقة غابريال ميليتو و�أحد م�سوؤويل بر�سلونة.
 19 وي��ت��و�ج��د مي�سي وروك���وت���زو يف �لأرج��ن��ت��ني م��ن��ذ 
حزير�ن يونيو، ويقيمان يف مقرهما �خلا�س يف منطقة 

�أرويو �سيكو قرب روز�ريو.
وت��ب��دو �لأج�����و�ء �لح��ت��ف��ال��ي��ة مهيمنة ع��ل��ى ح��ي ل�س 
ه��ري����س ح��ي��ث ن�����س��اأ م��ي�����س��ي، ع��ل��ى رغ���م �ن ���س��ك��ان��ه لن 

يتمكنو� من ��سرت�ق �لنظر �ىل �لزفاف.
ويقول د�ميان لوغوين )27 عاما( بائع �ل�سندوي�سات 
�ملتجول �سنحتفل، و�آمل يف �ن يحظى ليو و�أنطو بفر�سة 

�ل�سعادة.

بطو�ف  للتتويج  �ملر�سحون  يتوقع 
�لهو�ئية  للدر�جات  �ل��دويل  فرن�سا 
وم��ن��ه��م �ل��ربي��ط��اين ك��ري�����س فروم 
ريت�سي  و�ل����س���رت�يل  �للقب  ح��ام��ل 
ب�����ورت، م��ن��اف�����س��ة حم��ت��دم��ة و�ث����ارة 
م���ت���و�����س���ل���ة ل���ع�������س���اق �ل�������س���ب���اق من 
�ل�����س��ب��ت يف مدينة  �ل��ي��وم  �ن��ط��الق��ه 
دو�سلدورف �لأملانية حتى نهايته يف 

باري�س يف 23 متوز يوليو.
�لتي  للمر�حل  �مل��ح��دود  �لعدد  وم��ع 
مرتفعة  جبلية  م��ن��اط��ق  يف  تختتم 
�سد  �مل�����ر�ح�����ل  م����ن  ك���ل���م  و36،5 
�ملر�حل  �ن  ب�����ورت  ي����رى  �ل�����س��اع��ة، 
�لأخ��رى �ستكون يف متناول �جلميع 
ر�أ�سا  �ل�سباق  قلب  �ىل  ت���وؤدي  وق��د 
�ن  ف���روم  يعترب  بينما  ع��ق��ب،  ع��ل��ى 
م��ن حظوظ  �ستزيد  �ل��ع��و�م��ل  ه��ذه 

�إقد�ما«. �لكر  “�لدر�جني 
وياأمل ف��روم يف �ح��ر�ز لقب ر�ب��ع يف 

فرن�سا بعد �أعو�م 2013 و2015 
�ىل  ب���ورت  يتطلع  بينما  و2016، 
ظهر  �ل��ذي  �لقوي  �مل�ستوى  تقدمي 
�لتي  �لفرن�سية  �ل����دورة  قبل  عليه 
�لدر�جات  ���س��ب��اق��ات  يف  �لأب����رز  ت��ع��د 

�لهو�ئية.
�ملعركة  ت���ك���ون  �ن  �مل���ت���وق���ع  وم�����ن 
�ل��ث��الث��ة �ملقبلة  ق��وي��ة يف �ل���س��اب��ي��ع 
��سبانيا  ط������و�ف  ب���ط���ل  وج������ود  م����ع 
�مل��و���س��م �مل��ا���س��ي �ل��ك��ول��وم��ب��ي نايرو 
�ملخ�سرم  و�ل����س���ب���اين  ك��ي��ون��ت��ان��ا، 
�مل���ت���وج مرتني  ك���ون���ت���ادور  �أل����ربت����و 
و2009(،   2007( ف��رن�����س��ا  يف 
�ل��و�ع��د روم����ان بارديه  و�ل��ف��رن�����س��ي 
�لذي  فوغل�سانغ  ياكوب  و�لنم�سوي 
توج يف حزير�ن يونيو بطال ل�سباق 

كريترييوم دوفينيه �لفرن�سي.
ومن بني �مل�سافة �لجمالية لل�سباق 
كلم، هناك مرحلة   3450 �لبالغة 

�أوىل من 14 كلم تقام �ل�سبت حول 
�ن  قبل  �لملانية  دو�سلدورف  مدينة 
ي�سل �ملت�سابقون �ىل باري�س يف 23 

متوز يوليو.
وي����رى د�ي����ف ب��ر�ي��ل�����س��ف��ورد، مدير 
�لذي يد�فع فروم عن  �سكاي  فريق 
�أح��د� لن ميكنه �ن يقبع  �لو�نه، �ن 
�سيفعل  م�����اذ�  وي���ر�ق���ب  �خل���ل���ف  يف 

�لخرون.
وي���ق���ول م���ن �ل��و����س��ح ج���د� �ن من 
يريد �ن يفوز بال�سباق هو من يكون 
�ك����ر ه��ج��وم��ي��ة. م���ن �ل���و�����س���ح �ن 
�ل�سباق �سيكون مفتوحا ومثري�. لن 
هجومي  و�من��ا  دفاعيا  �سباقا  يكون 

بامتياز.
وع��ل��ى رغ���م �ح������ر�زه ث��الث��ة �لقاب 
ي��وؤك��د فروم  �ل��ف��رن�����س��ي��ة،  �ل����دور  يف 
كما  و�ل��ث��الث��ني  �لثانية  يبلغ  �ل���ذي 
يفقد  مل  �ن����ه  ب������ورت،  �ل�����س����رت�يل 

�لول،  �مل�����رك�����ز  ب����اح����ت����الل  �لم�������ل 
 ، ج��احم��ة  رغ��ب��ة  “تنتابني  وي��ق��ول 
و�نا متحم�س جد� لبدء �ل�سباق من 
�لن. قد يكون �للقب �لر�بع يل و�أنا 

هنا ملحاولة �إحر�زه«.
و�ملناف�سة  كبري  “�لتحدي  ي�سيف 
يكون  �ن  و�أت��وق��ع  �ل�سنة،  ه��ذه  ��سد 
و�ل�سباق  �أرف����ع  خ�سومي  م�ستوى 

�سيكون �سعبا«.
يتابع “�نا هنا مع كل �حلما�سة �لتي 

كنت �متتع بها �سابقا«.
حر�س كل من ف��روم وب��ورت خالل 
�ل�����س����ب����وع �ل��������ذي ����س���ب���ق �ن���ط���الق 
ثالث  در�ج  ت��ر���س��ي��ح  ع��ل��ى  �ل���ط���و�ف 
ل��ل��ل��ق��ب. و�أع�����رب �لأ����س���رت�يل بورت 
عن �عتقاده �ن فريق �سكاي مل يعد 

�لقاطرة �لتي كان عليها �سابقا.
بي  لفريق  �حل��ايل  �ل�سائق  ويو�سح 
قوته  بنف�س  لي�س  �سكاي  �ن  �سي  �أم 

�ل�سابقة، لكني ل �عرف كيف ميكن 
�لتكتيكية،  خ��ط��ط��ه  ع��ل��ى  �ل��ت��اأث��ري 
حمذر� يف �لوقت عينه من �لرتكيز 
على �ل�سر�ع بينه وبني فروم، زميله 

�ل�سابق يف �سكاي.
ويقول يف هذ� �خل�سو�س ل �عتقد 
ب���اأن���ه م���ن �ل�������س���و�ب �ل��رتك��ي��ز على 
�ل�سر�ع بني كري�س وبيني. ثمة عدد 
من �ل�سائقني �لالمعني ي�ساركون يف 
�لرتكيز  �حد  ي�ستطيع  ل  �لطو�ف. 

على �ثنني فقط. 
ي�����س��ي��ف ه���و �أك�����ر م���ن ���س��ب��اق بني 

ح�سانني.
وي���ع���د �ل��ك��ول��وم��ب��ي ك��وي��ن��ت��ان��ا من 
�للقب،  �ي�����س��ا لح����ر�ز  �ل��ط��احم��ني 
حيث  �ل�سابقة  �خفاقاته  وتعوي�س 
 2013 يف  ل����ف����روم  و����س���ي���ف���ا  ح����ل 
خلف   2016 يف  وثالثا  و2015، 

�لفرن�سي بارديه.

لهذ�  ��ستعد�د�ته  يف  كوينتانا  وب��دل 
�مل��و���س��م، و����س���ارك يف ط����و�ف جريو 
�أيار مايو، �عتقاد� منه  �لإيطايل يف 
باأنه غالبا ما يحقق نتائج �أف�سل يف 
ثاين دورة كربى ي�سارك فيها بدل 

من �لأوىل.
يتحقق  ك���ي���ف  ك����ون����ت����ادور  وي����ع����رف 

�سنو�ته  �ن  �ل  فرن�سا،  ب��دورة  �لفوز 
�ملثلى �أ�سبحت خلفه. وكانت �أف�سل 
�للقب  م��ن  ل��ه بعد جت��ري��ده  نتيجة 
ثبوت  ب�سبب   2010 ع���ام  �ل��ث��ال��ث 
�لر�بع  �ملركز  من�سطة،  مو�د  تناوله 
�إنهاء  يف  ف�����س��ل  ب��ي��ن��م��ا   ،2013 يف 
�لثالث  �لأع����و�م  يف  مرتني  �ل�سباق 

�ملا�سية ب�سبب �ل�سقوط.
ومي����ك����ن ل�����ب�����اردي�����ه و�ل�����دمن�����ارك�����ي 
“�حل�سان  ي��ك��ون��ا  �ن  ف��وغ��ل�����س��ان��غ 
ل  �ل�سنة.  ه��ذه  ن�سخة  يف  �ل�سود” 
��ستبعاد �ل�سباين �ليخاندرو  ميكن 
فريق  يف  كوينتانا  زميل  فالفريدي 

موفي�ستار من �حل�سابات.

�ثارة متو��صلة لع�صاق �ل�صباق مع �نطالقه �ليوم 

مناف�سة حمتدمة يف طو�ف فرن�سا �لدويل

يعتقد جنم كرة �مل�سرب �ل�سوي�سري روجيه فيدرر �مل�سنف خام�سا عامليا �ن قر�ره بعدم �مل�ساركة 
يف �لدور�ت على �ملالعب �لرت�بية �سينعك�س �يجابا يف حملته لالنفر�د بالرقم �لقيا�سي بلقب 
ثامن يف بطولة وميبلدون �لإنكليزية، ثالث �لبطولت �لأربع �لكربى، و�لتي تنطلق �لثنني 

�ملقبل .
�لت�سنيف  �أ�سهر من �ل�سابات وتر�جعه يف  بعد  للمو�سم �حلايل  يف بد�ية قوية غري متوقعة 
�لعاملي، �أحرز فيدرر )35 عامليا( يف كانون �لثاين يناير �ملا�سي لقب بطولة ��سرت�ليا �ملفتوحة، 
�أوىل بطولت �لغر�ند �سالم ، و�ملقامة على مالعب �سلبة. �إل �نه �آثر بعد ذلك �خللود للر�حة 
يف مو�سم �لدور�ت على �ملالعب �لرت�بية، و�أبرزها بطولة فرن�سا �ملفتوحة على مالعب رولن 

غارو�س �لرت�بية، للحفاظ على جهوزيته �لبدنية مل�ساركة قوية يف وميبلدون.
وكان �مل�سنف �ول يف �لعامل �سابقا يعلم �ن لديه فر�سة �ف�سل بكثري للفوز يف وميبلدون �لتي 
2012 ، �أكر منها يف رولن غارو�س حيث توج مرة و�حدة  رفع كاأ�سها �سبع مر�ت �آخرها يف 

فقط يف م�سريته.
وبقي لقب �لبطولة �لفرن�سية ع�سيا ىل فيدرر حتى 2009 حينما �أكمل به بطولت �لغر�ند 

�سالم �لربع، علما �نه يحمل �لرقم �لقيا�سي يف عدد �ألقاب هذه �لبطولت مع 18 لقبا.
ويقدم �ل�سوي�سري م�ستويات رفيعة هذ� �ملو�سم �أعقبت غيابه �أ�سهر� يف 2016 ب�سبب ��سابة 

يف �لركبة. فف�سال عن تتويجه يف ملبورن �ل�سرت�لية، �أحرز لقب دورتي ميامي و�نديان 
ويلز �لمريكيتني للما�سرتز �لف نقطة، ثم دورة هاله �لملانية �لأ�سبوع �ملا�سي.

ذهنيا  جاهز�  تبقى  �ن  هي  �لفكرة  �خلمي�س  وميبلدون  يف  لل�سحافيني  فيدرر  وق��ال 
ومتعط�سا للعب، و�آمل يف �ن يح�سل ذلك يف �لأ�سبوع �لثاين من �لبطولة، موؤكد� �نه مل 

ي�ساوم على دور�ت �ملالعب �لع�سبية يف هذ� �ملو�سم.
�ملالعب  على  �مل�ساركة  ثم  �أ�سابيع  �سبعة  مل��دة  للر�حة  �ساأخلد  كنت  �لبد�ية  “يف  وتابع 

�لرت�بية، ولكن قررت لحقا �لبتعاد 10 �أ�سابيع .
�ملناف�سات مع �نطالق  وبعد غياب لنحو �سهرين عن �ملالعب للر�حة، عاد فيدرر �ىل 
�لأول لدورة  �ل��دور  ب�سكل مفاجىء من  �نه خرج  �ل  �لع�سبية،  مو�سم دور�ت �ملالعب 
14 حزير�ن يونيو، وهي �أوىل �لدور�ت �لتي �سارك فيها بعد  �ستوتغارت �لملانية يف 

خلوده للر�حة.
�إل �ن فيدرر عاد �ىل م�ستو�ه يف دوره هاله، و�أحرز �لأحد لقبها للمرة 

�لنكليزية  للبطولة  �لتامة  موؤكد� جهوزيته  �لتا�سعة يف م�سريته، 
�لتي تنطلق يف �لثالث من متوز يوليو.

ل�ست  �ل�سوي�سري  �لنجم  و�أو���س��ح 
�ب������د�. ع��ن��دم��ا �تخذ  ن���ادم���ا 

ب��ه. ح�سلت  ق��ر�ر� ��سري 
ع���ل���ى ف�������رت�ت ر�ئ���ع���ة 

على  ل�����ل�����ت�����دري�����ب 
�لن  �ل�����ع�����������س�����ب. 
تقرتب  وميبلدون 
ت�سعر  �ن  وت����ري����د 
�نك يف �ح�سن حال 

ما  �ف�سل  تقدم  و�ن 
لديك .

�رك�����ز  �ن  ي���ج���ب  و�ك�������د 
يف  �لأوىل  م���ب���ار�ت���ي  ع��ل��ى 

بعيد�  ذه��ب��ت  و�ذ�  �ل��ب��ط��ول��ة، 
فيها فاعتقد يف هذه �حلال �ن قر�ر 

عدم م�ساركتي على �ملالعب �لرت�بية كان 
مفيد� جيد� .

للتتويج  �ملر�هنات  ملكاتب  �ملف�سل  �ملر�سح  هو  وفيدرر 
يف ومي��ب��ل��دون ل��ل��م��رة �ل��ث��ام��ن��ة، �ذ �ن���ه �أح����رز �ل��ل��ق��ب خم�س 

 2009 �ىل عامي  �إ�سافة  و2007،   2003 متتالية بني  مر�ت 
و2012.

ويت�سارك فيدرر حاليا يف �لرقم �لقيا�سي لألقاب وميبلدون مع �لأمريكي 
بيت �سامرب��س �لذي �أحرز �ألقابه بني �لعامني 1993 و2000.

كما يحمل �لربيطاين وليام رن�سو �سبعة �ألقاب يف �لبطولة، �ل �نه �أحرزها بني 
�لحرت�ف. نظام  بتطبيق  �لبدء  قبل  �أي  و1889،   1881

�أن��دي م��ور�ي �مل�سنف �ول عامليا  وقد تزيد �ملخاوف من عدم جهوزية �لربيطاين 
2016، و�ن�سحابه من مبار�تني ��ستعر��سيتني هذ� �ل�سبوع  حامل لقب وميبلدون 

ب�سبب �ل�سابة، من فر�سة فيدرر لالنفر�د بالرقم �لقيا�سي. �أما �ل�سربي نوفاك ديوكوفيت�س 
�مل�سنف ر�بعا عامليا حاليا و�ملتوج بلقب وميبلدون ثالث مر�ت، فيمر حاليا مبرحلة من �نعد�م 
�لوزن بعد �لنتائج �ملتو��سعة له يف �لن�سف �لول من �ملو�سم، بينما مل يتخط �ل�سباين ر�فايل 
�لر�بع يف �لبطولة  �لدور  �ملا�سي لقب بطولة رولن غارو�س، حاجز  �ل�سهر  �أحرز  �لذي  ناد�ل 
�لنكليزية منذ 2011، علما �ن “�ملاتادور” �ل�سباين ��ستعاد هذ� �ملو�سم ب�سكل كبري م�ستو�ه 
�ملعهود كما كان عندما ت�سدر �لت�سنيف �لعاملي للمحرتفني. و�تفق �لنجم �لأمريكي �ل�سابق 
فيدرر  ت�سدر  على  �مل��ر�ه��ن��ات  مكاتب  م��ع  �ي�سا  م���ر�ت  ث��الث  بالبطولة  �ل��ف��ائ��ز  ك��ان��رو  ج��ون 

لرت�سيحات �لفوز باللقب يف 16 متوز يوليو.
وديوكوفيت�س  م��ور�ي  �ن �خلطر من  �ك��د  لكنه  ل��ه،  �سعادته لدعم ماكرنو  و�ع��رب فيدرر عن 

وناد�ل ما يز�ل قويا.
و�كد �نا يف حال جيدة و��سعر �ن لدي فر�سي ولكن هناك طريقا طويال يجب عبوره، موؤكد� 
للفوز  فر�سهم  لديهم  �سعبا،  �سيكون  �لم��ر  ف��ان  ول��ذل��ك  �ي�سا،  حاليا  ر�ئ��ع��ون  لع��ب��ون  ثمة 
باللقب. وختم بالقول �عتقد �ن من �سيتوج يف وميبلدون �سيكون �حد �ملناف�سني �لكبار، و�آمل يف 

�ن �كون �نا، و�ذ� كان جون ماكرنو يعتقد ذلك فهذ� �أف�سل �أي�سا.
ناد�ل،  ر�ف��اي��ل  �ل�سباين  مع  �للقب  حامل  م��ور�ي  �ن��دي  �لربيطاين  ويلتقي 
و�ل�سوي�سري روجيه فيدرر مع �ل�سربي نوفاك ديوكوفيت�س يف ن�سف 
�لكربى، يف كرة  �لرب��ع  �لبطولت  ثالث  نهائي بطولة وميبلدون، 
�مل�سرب يف حال فر�س �ملنطق نف�سه وذلك مبوجب �لقرعة �لتي 

�سحبت �جلمعة.
وتقام �لبطولة من 3 �ىل 16 متوز يوليو �ملقبل، و�سنف مور�ي 
رولن  بطل  ن���اد�ل  ج��اء  فيما  ومي��ب��ل��دون،  يف  �لوىل  للمرة  �ول 
�ل�سهر �حلايل  ���س��الم، مطلع  �ل��غ��ر�ن��د  ب��ط��ولت  ث��اين  غ��ارو���س، 
�لثالث  �مل��رك��ز  ق��ي��ا���س��ي(، يف  �ل��ع��ا���س��رة يف م�سريته )رق���م  ل��ل��م��رة 

للبطولة �لتي نال لقبها مرتني.
يف  ي��و�ج��ه  وق��د  ثانيا  م���ر�ت،   3 �للقب  حامل  ديوكوفيت�س  وج��اء 
بوترو  دل  م��ارت��ن  خ���و�ن  �لرجنتيني  �ل��ث��ال��ث  �ل���دور 
�لذي �خرجه من �لدور �لول لدورة �للعاب 
�لومل���ب���ي���ة �ل�����س��ي��ف �مل���ا����س���ي يف ري����و دي 

جانريو.
و����س���ن���ف ف����ي����درر �ل�������ذي ق������رر ع���دم 
لدخار  غ��ارو���س  رولن  يف  �مل�ساركة 
ج��ه��ده ل��ومي��ب��ل��دون �ل��ت��ي ي�سعى 
�لثامنة  للمرة  بلقبها  للظفر 
�مل���رك���ز  يف  م�������س���ريت���ه،  يف 
�ل������ر�ب������ع وق������د ي���ل���ت���ق���ي يف 
�لكندي  م��ع  �ل��ن��ه��ائ��ي  رب���ع 
و�سيف  ر�ونيت�س  ميلو�س 
بطل 2016 يف �لبطولة 

�للندنية.
ظل  ويف  �ل�سيد�ت،  ول��دى 
وليام�س  ���س��ريي��ن��ا  �لم��ريك��ي��ة  غ��ي��اب 
و�لرو�سية  �حل��م��ل  ب�سبب  �ل��ل��ق��ب  ح��ام��ل��ة 
م���اري���ا ����س���ار�ب���وف���ا ب�����س��ب��ب �ل����س���اب���ة، من 
�ملحتمل �ن تلتقي �لملانية �جنيليك كريبر 
مع  �ملا�سي  �لعام  ن�سخة  وو�سيفة  �لوىل 
�و  �لثالثة  بلي�سكوفا  كارولينا  �لت�سيكية 
�لدمناركية كارولني فوزنياكي �خلام�سة 
�لخريتان  وتلتقي  �ل��ن��ه��ائ��ي.  ن�سف  يف 
�ي�ستبورن  ل��������دورة  �لرب�����ع�����ة  دور  يف 
ن�سف  �ما  �جلمعة.  �ليوم  �لنكليزية 
يجمع  فقد  �ملحتمل  �لثاين  �لنهائي 
�لوكر�نية �يلينا �سفيتولينا �لر�بعة 
�لثانية  هاليب  �سيمونا  و�لرومانية 
يف ح��ال جنحت �لخ���رية يف تخطي 
كونتا  ج���و�ن���ا  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  ع��ق��ب��ة 

�ل�سابعة يف ربع �لنهائي.

مو�جهتان حمتملتان بدور �لأربعة 

فيدرر جاهز  للقب ثامن وقيا�سي يف وميبلدون

�ملغربي بلهندة �إىل غلطة �سر�ي رغم �إغر�ء�ت دوري �لأبطال.. �سو�سو يختار ميلن
�أبدى �جلناح �لإ�سباين مليالن، خي�سو�س فرنانديز �سايز �سو�سو 
رغبته يف جتديد عقده مع �لرو�سونريي، رغم تاأكيده على رغبة 
3 �أندية تلعب بدوري �أبطال �أوروبا يف �حل�سول على خدماته.

و�سرح �سو�سو )23 عاماً( �لذي تاألق �ملو�سم �ملن�سرم مع �لفريق 
�للومباردي يف حديث بثته قناة �سكاي �سبورت �لإيطالية: �أريد 
�أن �أقول �إن لدي �تفاق مع ميالن منذ دي�سمرب �ملا�سي، ولكني 
3 عرو�س من  �أخرى، لدي  �أنهم يعطون �لأولوية لأ�سياء  �أرى 
فرق تلعب بدوري �أبطال �أوروبا، باإمكاين �لرحيل، ولكني �أريد 

�أن �أبقى لأنني �سعيد يف هذ� �لنادي.
وتابع �لالعب �لإ�سباين �لذي يق�سي �إجازته حالياً يف �إيبيز�: مل 

يقولو� يل �سيئاً، لزلت �أنتظر منذ دي�سمرب .

 ،2018 )ح��زي��ر�ن(  يونيو  يف  ميالن  مع  �سو�سو  عقد  وينتهي 
�إن �ملدير �لعام للنادي، ماركو فا�سوين، تعهد له  وقال �لالعب 

بتجديد �لعقد.
عقد  جتديد  على  حالياً  جهوده  يركز  �لإي��ط��ايل  �ل��ن��ادي  ولكن 
�أكر من ناد  حار�سه �ل�ساب، جيانلويجي دوناروما، �ملطلوب يف 

�أوروبي.
و�أبدى �سو�سو �أي�ساً رغبته يف بقاء دوناروما: حتدثت معه قبل 
�إ�سبانيا يف �أمم �أوروبا  يومني �أو ثالثة من مبار�ة �إيطاليا �سد 
مبا  �لقيام  عليه  �أن  �أرى  �سيبقى،  �أن��ه  �أعتقد  �لثالثاء،  لل�سباب 
ي�سعر باأنه �سيكون �أف�سل بالن�سبة له، ولكني �ساأكون �سعيد�ً حال 

بقاءه. 

�علن نادي غلطة �سر�ي �لرتكي لكرة �لقدم تعاقده 
مع لعب و�سط �ملنتخب �ملغربي يون�س بلهندة ملدة 

�أعو�م.  4
و�و���س��ح �ل��ن��ادي �ل��رتك��ي �ن��ه دف��ع 8 ماليني يورو 
�ىل دينامو كييف �لوكر�ين للح�سول على خدمات 
بلهندة �لذي لعب �ملو�سم �ملا�سي على �سبيل �لإعارة 
للمركز  �ح��ت��الل��ه  يف  و���س��اه��م  �لفرن�سي،  ني�س  م��ع 
جرمان  �سان  وباري�س  موناكو  ج��اره  خلف  �لثالث 

بطل �لعو�م �لربعة �ملا�سية.
�ملغربي  �ل���الع���ب  �ن  �ىل  ����س���ر�ي  غ��ل��ط��ة  و������س����ار 
�سيتقا�سى 3،35 مليون يورو �سنويا دون �حت�ساب 

�ملكافاآت.
ويبدو �ن غلطة �سر�ي �لذي �نهى �ملو�سم يف �ملركز 
�لر�بع، م�سمم على تعزيز �سفوفه �ملو�سم �ملقبل يف 
�سعيه �ىل �حلد من �سيطرة ب�سيكتا�س على �للقب 

�ملحلي يف �لعامني �لأخريين.
 3 مل��دة  تعاقده  �خلمي�س  �علن  �سر�ي  غلطة  وك��ان 
�عو�م مع مهاجم �سو�ن�سي �سيتي �لإنكليزي �لدويل 
مو�سما  ق��دم  �ل��ذي  غومي�س  بافيتيمبي  �لفرن�سي 

ر�ئعا على �سبيل �لإعارة مع مر�سيليا.
م�سريته  ب���د�ي���ة  يف  ع���ام���ا(   27( ب��ل��ه��ن��دة  وت���األ���ق 
�لفرن�سي  م��ون��ب��ل��ي��ي��ه  ���س��ف��وف  م���ع  �لح���رت�ف���ي���ة 

�لدوري  لقب  �إحر�زه  يف  و�ساهم   2013-2009
هدفا   29 �سفوفه  يف  و�سجل   2012 ع��ام  �ملحلي 
124 مبار�ة، كما �ختري �ف�سل لعب و�عد يف  يف 

�لدوري �لفرن�سي.
 2013 �سيف  كييف  دي��ن��ام��و  �ىل  بلهندة  �ن�سم 
هدفا   11 خاللها  �سجل  مبار�ة   88 معه  وخا�س 
و�حرز معه لقب �ل��دوري عامي 2015 و2016 
�ىل  �ع��ري  و2015.   2014 يف  �ملحلية  و�ل��ك��اأ���س 
 2016 ع��ام  �ل�ستوية  �لن��ت��ق��الت  ف��رتة  �سالكه يف 
)17 مبار�ة وهدفان(، ثم �ىل ني�س �ل�سيف �ملا�سي 

. حا�سمة  مترير�ت   7 �هد�ف،   3 مبار�ة،   36
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كرة  �لقار�ت يف  لكاأ�س  �لنهائية  �ملبار�ة  �لعامل  �ملانيا بطلة  بلغت 
�لقدم للمرة �لأوىل يف تاريخها عندما �أكدت عقدتها للمك�سيك 
بطلة �لكونكاكاف بالفوز عليها 4-1 يف �سوت�سي يف �لدور ن�سف 

�لنهائي.
و�سجل ليون غوريت�سكا وتيمو فرينر و�أمني يون�س �هد�ف �ملانيا، 

وماركو فابيان هدف �ملك�سيك.
�لثالث عام  �ملركز  �لقار�ت  كاأ�س  وكانت �ف�سل نتيجة لالملان يف 
4-3 يف �خر  �ملك�سيك  على  تغلبت  عندما  �ر�سها  على   2005

مو�جهة بني �ملنتخبني.
وهو �لفوز �خلام�س لملانيا على �ملك�سيك يف 11 مو�جهة بينهما 

مقابل 5 تعادلت وخ�سارة و�حدة .
مع  بطر�سبورغ  �سان  يف  �ملقبل  �لح��د  �لنهائي  يف  �ملانيا  وتلتقي 
�ملتاأهلني بفوزها  �لتي كانت �ول  ت�سيلي بطلة �مريكا �جلنوبية 

على �م�س �لربعاء على �لربتغال -3�سفر بركالت �لرتجيح .
يف �ملقابل، ف�سلت �ملك�سيك يف بلوغ �لنهائي �لثاين يف �مل�سابقة بعد 

�لول عام 1999 عندما نالت �للقب على ح�ساب �لرب�زيل.
وقال “بد�أنا بطريقة جيدة من خالل ت�سجيل هدفني مبكرين 

بو��سطة غوريت�سكا ما جعل مهمتنا �كر �سهولة.
وح�سمت �ملانيا �لتي تخو�س �لبطولة بت�سكيلتها �لرديفة بقر�ر 
من مدربها يو�كيم لوف �لذي قرر �ر�حة �لنجوم، نتيجة �ملبار�ة 
�سالكه  جن��م  خ�سو�سا  لعبيها  وفعالية  و�قعية  بف�سل  مبكر� 
 3 �ىل  ر�فعا ر�سيده  دقيقتني  ثنائية يف  �سجل  �لذي  غوريت�سكا 
�هد�ف يف �لبطولة وت�سدر لئحة �لهد�فني مع فرينر م�سجل 
�ستيندل  �مام زميلهما لر�س  و�حد  بفارق هدف  �لثالث  �لهدف 

وقائد �لربتغال كري�ستيانو رونالدو.
وحاولت �ملك�سيك فر�س �ف�سليتها يف بد�ية �ملبار�ة بيد �ن �سباب 
�ملنافذ  ك��ل  و���س��دو�  �مللعب  يف  �نت�سار�  �لف�سل  ك��ان��و�  �ملان�سافت 
�ملوؤدية �ىل حار�س مرمى بر�سلونة �ل�سباين مارك-�ندريه تري 

�ستيغن.
ومل تتغري �لمور يف �ل�سوط �لثاين، ففي �لوقت �لذي نزلت فيه 
�ملك�سيك بقوة بغية �لعودة يف نتيجة �ملبار�ة، وجه �سباب �ملان�سافت 

�ل�سربة �لقا�سية بت�سجيل �لهدف �لثالث.
ماركو  �لبديل  �ل�سرف عرب  ت�سجيل هدف  �ملك�سيك يف  وجنحت 
�لهدف  باإ�سافته  رد  يون�س  �م��ني  �لخ��ر  �لبديل  لكن   ، فابيان 

�لر�بع لالملان .
باأقل معدل و�سطي يف �عمار  �ل�سابة  بت�سكيلتها  �ملانيا  وت�سدرت 
على  بفوزين  �لثانية  �ملجموعة  �مل�ساركني  جميع  بني  �لالعبني 
��سرت�ليا و�لكامريون وتعادل مع ت�سيلي، يف حني حلت �ملك�سيك 
بعد  �لوىل  �ملجموعة  يف  �لربتغال  خلف  �له��د�ف  بفارق  ثانية 

�لتعادل معها وفوزها على رو�سيا ونيوزيلند�.
وجنحت �ملانيا يف �فتتاح �لت�سجيل عندما ��ستغل غوريت�سكا كرة 
من  بيمناه  �لوىل  �للم�سة  من  �سددها  هرنيخ�س  من  عر�سية 

غيريمو  �حل��ار���س  مي��ني  على  و��سكنها  �ملنطقة  خ���ارج 
�وت�سو� .

بعد  �لثاين  �لهدف  غوريت�سكا  و��ساف 
على  ك���رة  تلقى  ع��ن��دم��ا  دقيقتني 

ط���ب���ق م����ن ذه�����ب م����ن فرينر 
خلف �لدفاع د�خل �ملنطقة 

�للم�سة  م����ن  ف�������س���دده���ا 
�لأوىل �ي�سا بيمناه على 

ميني �وت�سو� .
حم�����اول�����ة  �ول  وك�������ان�������ت 

من  ق��وي��ة  ت�����س��دي��دة  للمك�سيك 

خارج �ملنطقة للمد�فع �و�سفالدو �لني�س بني يدي حار�س مرمى 
بر�سلونة �ل�سباين مارك-�ندريه تري �ستيغن .

و�هدر غوريت�سكا فر�سة �لهاتريك �ثر تلقيه كرة د�خل �ملنطقة 
من هيرنيخ�س فانفرد باوت�سو� و�سدد يف �ساقي �لخري وحتولت 
�لكرة �ىل ركنية مل تثمر . و�نقذ دير �ستيغن مرماه من هدف 
ثم  �سانتو�س  دو����س  جيوفاين  لن��ف��ر�د  بيمناه  بت�سديه  حمقق 
تدخل بعدها بارمتاءة ر�ئعة للت�سدي لر�أ�سية �سقيقه جوناثان .

د�خل  ر�ئ��ع��ة  “ت�سيت�ساريتو” ك���رة  ه��رن��ان��دي��ز  خ��اف��ي��ري  وت��ل��ق��ى 
�ملنطقة من جيوفاين دو�س �سانتو�س فانفرد بتري �ستيغن ولعبها 

فوق �لعار�سة .
�و�سوريو  ك��ارل��و���س  خ���و�ن  �ل��ك��ول��وم��ب��ي  �ملك�سيك  م���درب  ودف���ع 
بهريفينغ لو�سانو “ت�ساكي” مكان خافيري �كوينو مطلع �ل�سوط 

�لثاين.
�لفارق من هجمة مرتدة �سريعة قادها  �ملك�سيك تقل�س  وك��ادت 
حافة  عند  خيمينيز  ر�وول  �ىل  �لكرة  م��رر  �ل��ذي  ت�سيت�ساريتو 
�ملنطقة فتالعب باملد�فع �نطونيو روديغر و�سددها بي�سر�ه بني 

يدي �حلار�س تري �ستيغن .
ووجهت �ملانيا �ل�سربة �لقا�سية للمك�سيك عندما �سجلت �لهدف 
�ل��ث��ال��ث �ث���ر ك���رة خ��ل��ف �ل��دف��اع م��ن جن��م ب��اري�����س ���س��ان جرمان 
�ملنطقة  د�خ��ل  هيكتور  يونا�س  �ىل  در�ك�سلر  يوليان  �لفرن�سي 
�مل��ر�ق��ب وت��اب��ع��ه��ا ب�سهولة د�خ���ل �ملرمى  ل��ف��رين��ر غ��ري  ف��ه��ي��اأه��ا 

�خلايل .
�سانتو�س  دو���س  جيوفاين  مكان  فابيان  مباركو  �و�سوريو  ودف��ع 
لكنه  قريبة  م�سافة  للكرة من  مل�سة  �ول  يفعلها من  �لأول  وك��اد 

�سدد يف �ل�سباك �خلارجية .
وتابع تري �ستيغن تاألقه و�بعد برب�عة كرة قوية مليغل ليون من 

د�خل �ملنطقة �ىل ركلة ركنية مل تثمر .
وحرمت �لعار�سة خيمينيز من هدف �ل�سرف بردها كرة ر�أ�سية 

خليمينيز �ثر متريرة عر�سية للو�سانو .
قبل  وجنحت  �ل�سرف  هدف  عن  بحثها  �ملك�سيك  وو��سلت 

فابيان  �لبديل  ع��رب  �ل�سلي  �ل��وق��ت  نهاية  م��ن  دقيقة 
��سكنها  �ملنطقة  خارج  من  بيمناه  قوية  ت�سديدة  من 

�لز�وية �لي�سرى �لبعيدة لتري �ستيغن.
�للبناين  ع��رب  دقيقتني  ب��ع��د  ردت  �مل��ان��ي��ا  ل��ك��ن 

�ل�سل مهاجم �ياك�س �م�سرتد�م �لهولندي 
عندما  در�ك�سلر،  بديل  يون�س،  �م��ني 

�لبديل  م��ن  ك���رة  تلقى 

�لخر جان د�خل �ملنطقة فلعبها على ي�سار �وت�سو� .
وقال قائد منتخب �ملانيا جوليان در�ك�سلر بد�أنا بطريقة جيدة 
من خالل ت�سجيل هدفني مبكرين بو��سطة غوريت�سكا ما جعل 

مهمتنا �كر �سهولة .
وعن ت�سيلي مناف�س فريقه يف �ملبار�ة �لنهائية قال در�ك�سلر �سبق 
�ن �لتقينا يف �لدور �لول وندرك بانهم فريق قوي قد يكون من 
�قوى �ملنتخبات �لتي �ساهدت خالل هذه �لبطولة. �مل �ن يتمتع 

�ن�سار �للعبة بنهائي كبري.
يف  طريقتنا  فقال  �و�سوريو  كارلو�س  خ��و�ن  �ملك�سيك  م��درب  �ما 
�لهجوم بطريقة  ه��و�دة، نحاول  �لهجوم بال  تعتمد على  �للعب 
��ستحق  لقد  �مل��ب��ار�ة.  ب��د�ي��ة  يف  ذل��ك  ثمن  دفعنا  وق��د  م�ستمرة 

�ملنتخب �لملاين �لفوز، و�لنتيجة 
�ن  �ىل  ت�������س���ري  رمب�����ا 

�لفارق كان كبري� 
ج�������������������د� ب�����ني 

�ل���ف���ري���ق���ني 
ل����������������ك����������������ن 
حلقيقة  �
هي عك�س 

ذلك.

تلتقي يف �لنهائي غدً� مع ت�صيلي 

�ملانيا توؤكد عقدتها للمك�سيك وتبلغ نهائي �لقار�ت

لوف: مل نتوقع بلوغ نهائي �لقار�ت 

فينو�ش وليام�ش تت�سبب بحادث مميت

جنحت �ملانيا يف �سرب كل �لتوقعات لأن �حد� مل يكن 
ير�سحنا لبلوغ �لنهائي يف كاأ�س �لقار�ت 2017 لكرة 
لوف  يو�كيم  �كد مدربها  ما  رو�سيا، ح�سب  �لقدم يف 
ن�سف  يف  �خلمي�س   1-4 �ملك�سيك  ع��ل��ى  �ل��ف��وز  ب��ع��د 

�لنهائي.
�سوؤ�ل: ما هي نظرتك �ىل �ملبار�ة؟.

�لينا،  بالن�سبة  ج���د�.  ق��وي��ة  م��ب��ار�ة  “كانت  ج����و�ب: 
�لبد�ية ما كنا نقول �ن علينا  كان مهما �ن نعمل يف 
��سلوبها  فر�س  عن  ع��ادة  تبحث  �ملك�سيك  ب��ه.  �لقيام 
على �خل�سم، ونحن قلنا يجب علينا �ن نعك�س �لمر، 
و�ن ن�سيطر و�ن نلعب يف ملعبهم بكل �سجاعة. جنح 
ببناء  وق��ام  �لوىل  �لع�سرين  �ل��دق��ائ��ق  يف  �ملان�سافت 

�ل��ه��ج��م��ات ع��ل��ى �مل��رم��ى. ب��ع��د ذل���ك، م��ار���س��و� علينا 
ن�ستطع  ومل  �ل���ك���ر�ت  بع�س  وف��ق��دن��ا  �ل�����س��غ��ط، 

�ل��ت��ق��دم �ىل �لم�����ام. ل��ك��ن �لم����ر �خ��ت��ل��ف بعد 
ببلوغ  �ل�����س��ب��اب  �ه���ن���ئ  �ين  �ل���ث���ال���ث.  �ل���ه���دف 
�لنهائي، هذ� ما متنيناه، لكن مل نكن نتوقعه. 
�ن���ه �جن���از ك��ب��ري، ورغ���م �ل��ف��وز �ل��ك��ب��ري، كانت 

�ملبار�ة �سعبة علينا«.
�سوؤ�ل: كيف تقييم ليون غوريت�سكا يف �ملبار�ة. هل 

عندما  �و  �ملهاجم  ب��دور  يقوم  عندما  �ف�سل  يكون 
ياأخذ جانب �لدفاع؟

جو�ب: “ي�ستطيع �للعب يف �ملركزين، ولهذ� هو ميلك 
�لولني،  �لهدفني  ت�سجيله  خالل  كبرية.  موؤهالت 

من  �لنوع  بهذ�  و�لقيام  �مللعب،  و�سط  من  �نطلق 
�ن تد�فع  �ل�سعب  �لعمل يكون حا�سما. من 

�ماكن  ع���دة  يف  �ل��ل��ع��ب  ي�ستطيع  ����س���ده. 
وبب�ساطة ميلك كل هذه �لمكانات«.

�سوؤ�ل: �ستو�جهون ت�سيلي يف �لنهائي...
غرفة  يف  �سعد�ء  ك��ان��و�  “�ل�سباب  ج���و�ب: 

لي�سو� مغتبطني. يعرفون  لكنهم  �ملالعب، 
لديهم  �لنهائي.  �ي�سا  يلعبو�  �ن  عليهم  �ن 
رغبة جاحمة يف �لفوز على ت�سيلي )تعادل 
قوية  معركة  �ن��ه��ا   .)1-1 �لول  �ل���دور  يف 
ي��ج��ب عملها.  �م�����ور  و�م���ام���ن���ا جم��م��وع��ة 
�لدفاع �سيكون �سعبا، و�سيكون من �ملهم �ن 

منار�س �ل�سغط عليهم يف منطقتهم و�ن ن�سعهم يف 
موقف �سعب. �نهم �قوى خ�سم يف �لبطولة«.

�سوؤ�ل: هل �ده�ستك �سجاعة لعبيك؟.
جو�ب: “نعم، لقد فوجئت، لكني لحظت بعد يومني 
�ر�س  ب�سكل جيد على  �نهم يتجاوبون  �يام  �و ثالثة 
�لفنية.  �لناحية  من  جيدون  لعبون  و�نهم  �مللعب، 
نريد  �ل��ن��ه��ائ��ي.  يف  �سنكون  �ن��ن��ا  يت�سور  ك��ان  �ح��د  ل 
م�سابقات  �ح��دى  يف  �لتجربة  هذه  �نف�سنا.  نطور  �ن 
�لالعبني  و�ست�ساعد  ج���د�  ك��ب��رية  قيمة  ل��ه��ا  �لفيفا 
�مل�سابقات  يف  ك��رج��ال  �نف�سهم  ت��ق��دمي  على  �ل�سباب 
�لكربى. لقد تطورو� ب�سكل هائل، و��سبحو� منتخبا 
جيد� للغاية. يقاتل �لو�حد منهم من �جل 
�ملجموعة. �نهم طموحون 

ومتعط�سون..«.
������������س�����������وؤ�ل: ه���ل 
�كر  ���س��ي��ك��ون 
م������ن لع���ب���ني 
ث��الث��ة من  �و 
ب������ني ه��������وؤلء 
مونديال  يف 

2018؟.
“نعم،  ج���و�ب: 

�آمل ذلك«.

فلوريد�  ولي���ة  يف  غ��اردن��ز  بيت�س  ب��امل  �سرطة  �علنت 
وليام�س  فينو�س  �مل�����س��رب  ك���رة  لع��ب��ة  �ن  �لأم��ريك��ي��ة 
�مل�سنفة 11 يف �لعامل ت�سببت بحادث �سري ومقتل رجل 

م�سن يف �لثامنة و�ل�سبعني من عمره.
9 ح��زي��ر�ن يونيو بالقرب من مكان  ووق��ع �حل��ادث يف 
�قامة فينو�س، و�و�سحت �ل�سرطة لوكالة فر�ن�س بر�س 
�ن �مل�سنفة �وىل يف �لعامل �سابقا كانت على منت �سيارتها 
فا�سطدمت  �مل��رور  �ف�سلية  حترتم  ومل  �لدفع  رباعية 

ب�سيارة �خرى تقل �سخ�سني.
تقاطع  يف  دخ��ل��ت  فينو�س  �ن  �ل�سرطة  تقرير  و�و���س��ح 
قبل �لعبور �ىل طريق �سريع فقدمت �سيارة من ميينها 

وعلى متنها �سخ�سان ثم وقع �حلادث.
وزوجها  ع��ام��ا(   68( �لثانية  �ل�����س��ي��ارة  �سائقة  ونقلت 
)78 عاما( �ىل �مل�ست�سفى، وبينت �لفحو�س �ن �لزوجة 
��سيبت بك�سور عدة، يف حني ��سيب زوجها بارجتاج يف 

�جلمجمة وتويف بعد �أ�سبوعني.
و��ساف تقرير �ل�سرطة �أو�سحت �سائقة �ل�سيارة �لثانية 
�نها �لتزمت بال�سوء �لخ�سر يف �لتقاطع عندما مرت 
ت�ستطع  �لتي مل  �سيارة فينو�س  �ل�سيارة �لوىل  �مامها 

تاليف وقوع �ل�سطد�م .
�لوىل  �ل�����س��ي��ارة  “�سائقة  �ل�����س��رط��ة  وث��ي��ق��ة  و����س��اف��ت 
ف��ي��ن��و���س م�����س��وؤول��ة ع���ن ع���دم �ح�����رت�م �ف�����س��ل��ي��ة مرور 
تقود  تكن  مل  �لالعبة  �ىل  م�سرية  �لثانية”،  �ل�سيارة 

�سيارتها حتت تاأثري �لكحول �و �ملخدر�ت �و ت�ستخدم �ي 
جهاز �لكرتوين حلظة وقوع �حلادث.

ملعرفة  م�ستمر  �لتحقيق  �ن  �ي�سا  �ل�سرطة  و�و�سحت 
تفا�سيل مالب�سات �حلادث.

كانينغهام  مالكومل  �لأمريكية  �لالعبة  حمامي  وق��ال 
�لن�سة فينو�س كانت  �ن  يوؤكد  �ل�سرطة  بيان تقرير  يف 
تقود �سيارتها ب�سرعة 8 كلم/�ساعة عندما وقع �حلادث، 
�و  غ��ر�م��ة  �ي  عليها  تفر�س  مل  �ل�سلطات  �ن  م��وؤك��د� 

تطلب منها �ملثول �مام �لق�ساء.
و�أ�ساف �نه حادث موؤ�سف وفينو�س تقدم تعازيها للعائلة 

�لتي فقدت �حد �فر�دها.
وح�����س��ب �ل�����س��ح��اف��ة �مل��ح��ل��ي��ة، �ط��ل��ق��ت ع��ائ��ل��ة �ل�سحية 
�جر�ء مدنيا من �جل �حل�سول على تعوي�سات �لعطل 

و�ل�سرر.
�ل�سيدة  بيان  �ستاينغر يف  مايكل  �لعائلة  وق��ال حمامي 
بار�سون حتت �سدمة حزن �سديد ول تعرف كيف �ستتابع 
حادث  خ��الل  �أ�سيب  ع��ام��ا،   35 منذ  زوج��ه��ا،  حياتها. 
م�سوؤولة عنه فينو�س �دخل على �ثره �ىل �مل�ست�سفى ملدة 

. �حلياة  فارق  جر�حية  عمليات  عدة  وبعد  يوما،   14
و�حرزت فينو�س )37 عاما( يف م�سريتها �لتي ل تز�ل 
م�ستمرة، 49 لقبا منها 7 �لقاب كبرية، وهي �ست�سارك 
يف بطولة وميبلدون �لإنكليزية ثالث �لبطولت �لأربع 

�لكربى �لتي تنطلق �لثنني.

�أم�س �ن �مللعب �لأوملبي يف  �عتربت �للجنة �لأوملبية �لدولية 
طوكيو �لذي تاأخر بدء �لعمل فيه بعد �لغاء �مل�سروع �ل�سلي، 
���س��ي��ك��ون ج��اه��ز� يف �مل��وع��د �مل��ح��دد ق��ب��ل ����س��ت�����س��اف��ة �لألعاب 

�لأوملبية �سيف �لعام 2020.
�للجنة  يف   ”2020 ط��وك��ي��و  “تن�سيق  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  وق���ال 
�لوملبية �لدولية �ل�سرت�يل جون كوت�س زرنا �مللعب �لوطني 
لروؤيته  �نطباعنا جيد�  �لعمل فيه وكان  بدء  لأول مرة منذ 
�ل��ت��ق��دم ولأن����ه ي��ح��رتم �مل���و�زن���ة، وت��اأك��دن��ا ب�سكل ق��اط��ع �نه 
�لثاين  ت�سرين  يف  لت�سليمه  �مل��ح��دد  �مل��وع��د  �ي�سا  �سيحرتم 

نوفمرب 2019 .
و�قرت �حلكومة �ليابانية يف �أيلول �سبتمرب �ملا�سي خمططات 

بناء �مللعب �لأوملبي �جلديدة بعد �لتخلي عن م�سروع �ملهند�سة 
�لر�حلة �لربيطانية-�لعر�قية زها حديد و�لتي قدرت قيمته 

باأكر من ملياري دولر.
�لياباين  �ملهند�س  �ع��ده  �ل��ذي  �جلديد  �مل�سروع  كلفة  وت�سل 

كينغو كوما �ىل 1،29 مليار دولر.
و��سار كوت�س �ىل �لتقدم �لذي حتقق منذ �ن وجهت �للجنة 
كلفة  على  �ملنظمون  يحافظ  �أن  ب�سرورة  �لدولية  �لأوملبية 
دون 20 مليار دولر، و�ي�سا �ىل توفري نحو 2،2 مليار دولر 

يف ميز�نية بناء مو�قع �وملبياد طوكيو 2020.
على  �سركائنا  مع  نعمل  مل  �ننا  يعني  ل  ه��ذ�  كوت�س  و�سرح 
�لتي هي  �ل�سر�ئب  د�فعي  �خ��رى على  توفري  �يجاد مكامن 

�لأوملبية  �للجنة  م�ساهمة  �ن  م��وؤك��د�  �ولوياتنا”،  �ول  م��ن 
�لدولية يف �لوملبياد ت�سل �ىل 1،5 مليار دولر.

و�مرت حاكمة طوكيو �لعام �ملا�سي باعادة �لنظر يف �مليز�نية 
�ىل  ت�سل  �ن  يرجح  ك��ان  �لتي  �لتكاليف  يف  �لقت�ساد  بهدف 
�عطتها  �لتي  �لقيمة  ��سعاف  �ربعة  �ي  دولر،  مليار   25
طوكيو عندما ح�سلت على �سرف �لتنظيم يف �أيلول �سبتمرب 

.2013
يف   48،8 �ىل  ت�سل  قيا�سية  ن�سائية  م�ساركة  �ىل  و����س��اف��ة 
�ملئة ، قال كوت�س �ن منتخبي �ليابان للبي�سبول و�ل�سوفتبول 
لت�سونامي  تعر�ست  �ل��ت��ي  فوكو�سيما  منطقة  يف  �سيلعبان 

عنيف �عقبته كارثة نووية يف �آذ�ر مار�س 2011.

�للجنة �لأوملبية: ��ستاد طوكيو �سيكون جاهز� يف �ملوعد 



    
ل جتد زوًجا ب�سبب “ع�سلتها �ملفتولة”

27 عاًما، ريا�سة كمال �لأج�سام، وتعي�س يف  د�ريا ديو�سي،  تهوى 
�للياقة  ا مدربة يف  �أي�سً وتعمل  �لرو�سية،  نوفو�سيبري�سك  مدينة 
وللمرة  �ملا�سي  �لأ�سبوع  نهاية  يف  د�ري��ا  ف��ازت  �أن  و�سبق  �لبدنية. 
�لثالثة، يف �ملركز �لأول يف م�سابقات كمال �لأج�سام، �لتي ُعقدت يف 

ريو دي جينريو �لرب�زيلية.
كانت  حيث  فقط،  �أع���و�م   10 قبل  د�ري���ا  مظهر  ت�سور  ميكن  ول 
جمرد فتاة �سمر�ء نحيفة، فقرر و�لدها �آنذ�ك �إر�سالها �إىل �سالة 
ريا�سية. وقالت د�ريا: و�لدي �سارك يف م�سابقات كمال �لأج�سام يف 
�سبابه، ون�سحني �أن �أذهب �إىل �سالة �لألعاب �لريا�سية و�لبدء يف 
�أق��وى ج�سدًيا، و�ل��دي مل ي�سر على �سيء لكنني  �لتدريب لأك��ون 

�أردت �ملحاولة .
و�سرعان ما بد�أت د�ريا حتقق فوًز� تلو �لآخر، حيث ح�سدت �أكر 

من 10 ميد�ليات يف خمتلفة �لبطولت.
ويف �لعام 2014 ح�سلت على �مليد�لية �لربونزية يف نهائيات كاأ�س 

ا هنالك �أمر مهم �آخر، فقد تزّوجت. �لعامل يف كوريا، و�أي�سً

ل�ش يعيد 20 �ألف يورو بعد 3 �سنو�ت
 20 مبلغ  �ل�سبعينية  �إىل �سحيته  يعيد  �أن  �لندم  نه�سه  ل�س  قرر 
�ألف يورو �سرقها منها يف مر�سيليا )جنوب فرن�سا( قبل �أكر من 
�ل�سبعينية  �ملر�أة  2013، �سحبت  20 دي�سمرب  ثالث �سنو�ت. ففي 

هذ� �ملبلغ من �سر�ف �آيل، على ما �أو�سح م�سدر يف �ل�سرطة.
وقد ر�سد حتركها هذ� ل�سان قاما بن�سلها بعد دقائق معدودة وقد 

خلف ذلك لها »�سدمة« من دون �أن ت�ساب بجروح.
منزلها  �إىل  عودتها  ل��دى  �مل��ر�أة  ه��ذه  �ملا�سي، فوجئت  مار�س  ويف 

بباقة من �لزهور �أمام بابها من دون �أي تف�سري.
وبعد �أيام قليلة، طرق بابها �ساب مع باقة �أخرى.

وقدم �إىل �ملر�أة �ل�سبعينية و�بنتها �لزهور وظرفا فيه مبلغ 20 �ألف 
يورو. وقد �أبلغت �ملر�أة �ل�سرطة �لتي عرت على �لرجل �لبالغ 27 
عاما بعد �أ�سابيع عدة. و�أوقف �ل�ساب يف 22 مايو �ملا�سي و�أقر باأنه 
كان �أحد مرتكبي عملية �ل�سرقة يف �لعام 2013 عازًيا فعلته �إىل 
طي�س �ل�سباب. وقال �إنه ندم على فعلته لكنه مل يك�سف عن ��سم 
�سريكه. وقد �أفرج عنه وو�سع قيد �ملر�قبة �لق�سائية بانتظار �أن 

ميثل قريًبا �أمام �ملحكمة.

�سرطيون متورطون يف جتارة �ملخدر�ت
يف  �مل��خ��در�ت  ملهربي  كبرية  �سربة  �لرب�زيلية،  �ل�سلطات  وجهت 
ولية ريو دو جانريو، م�ستهدفة حو�ىل مئة من عنا�سر �ل�سرطة 
بيان  يف  �ملحلية  �لأم��ن��ي��ة  �لأج��ه��زة  و�أع��ل��ن��ت  بالف�ساد.  �مل�سبوهني 
�سدرت مذكرة باعتقال 185 �سخ�سا بالإجمال، منهم 95 �سرطيا 
�لتي  �لع�سكرية  �ل�سرطة  عنا�سر  يقوم  �ل��رب�زي��ل،  ويف  ع�سكريا. 

تاأمتر ب�سلطة �لوليات، بالدوريات �ملنتظمة.
وتعترب و�سائل �لإعالم �لرب�زيلية �أن هذه �لعملية بالغة �لأهمية 
وتقيم  دو جانريو  ري��و  �سرطة  �إط��ار  ف�ساد يف  �سبكة  على  للق�ساء 
�أن  �لإع��الم��ي   "1 "جي  �مل��خ��در�ت. وج��اء يف موقع  عالقة بتجار 
يبدو على  ما  �لفا�سدين ح�سلت على  �ل�سرطة  جمموعة عنا�سر 
�أل��ف دولر( يف مقابل خدمات  ح��و�ىل مليون ري��ال �سهريا )300 
قدمتها �إىل ع�سابات �لجتار باملخدر�ت. وهم م�سبوهون باحل�سول 

على �لأمو�ل لتاأمني حمايتهم وحتى ��ستئجار �أ�سلحة لهم.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حالتك �ل�سحية مرهونة ب�سهر ولدتك
خل�س باحثون من جامعة �أليكانتي يف �إ�سبانيا �إىل �أن �سهر �لولدة يوؤثر على �سحة �لإن�سان، كما �كت�سفو� �أن هناك 

�سلة بني 27 مر�سا مزمنا و�ل�سهر �لذي يولد فيه �ل�سخ�س.
و�سملت �لدر��سة 30000 �سخ�س، وبعد حتليل �لبيانات �لتي مت �حل�سول عليها حدد �لعلماء �أ�سهر �لولدة �لتي لها 

�آثار �إيجابية و�سلبية على �ل�سحة.
وفقا لنتائج �لدر��سة، فقد وجد �أن �لرجال �لذين ُولدو� يف �سبتمرب لديهم من م�ساكل �لغدة �لدرقية ثالثة �أ�سعاف 
ما يعانيه �أولئك �لذين ولدو� يف يناير، يف حني �أن �لن�ساء �ملولود�ت يف يوليو غالبا ما يعانني من �رتفاع �سغط �لدم 

. % بن�سة 27 
%، فيما �لن�ساء  وعالوة على ذلك، فاإن خطر �لكتئاب بني �لرجال �لذين ولدو� يف �سهر يونيو هو �أقل بن�سبة 34 

% �أقل من �ملتو�سط. �ملولود�ت يف �ل�سهر نف�سه يعانني من �ل�سد�ع �لن�سفي بن�سة 33 
وبالإ�سافة �إىل ذلك، فاإن �لأطفال �لذين ولدو� يف �أغ�سط�س يعانون من �لربو يف �لغالب مرتني �أكر من �أولئك 

�لذين ولدو� يف بد�ية �لعام.
�ملزمنة،  و�لأم��ر����س  �ل���ولدة  �سهر  بني  �ل�سلة  لتف�سري  �لف��رت����س��ات  من  ع��دد�  �لباحثون  �أج��رى  �ملجلة  وبح�سب 
�لأ�سهر  �ل�سم�سي خالل  �لن�ساط  �عتماد� مبا�سر� على  �ل�سخ�س تعتمد  �أن �سحة  و�قرتحو� على وجه �خل�سو�س 

�لأوىل من حياته.
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قاعدة ع�سكرية متنع �لقلم و�أحمر �ل�سفاه 
لآلف  بالن�سبة  يبدو  ما  على  �حل��ال  هو  �ل�سيف... هذ�  �أم�سى من  �لقلم 
منع  وو���س��ائ��ل  ف��الأق��الم  ك���وجن.  ه��وجن  يف  �ملتمركزين  �ل�سينيني  �جل��ن��ود 
�حلمل و�أحمر �ل�سفاه وقطرة �لعني و�لأفيون �سمن �أ�سياء غريبة مدرجة 
قاعدة  يف  جولة  �أثناء  بحملها  لل�سيوف  ي�سمح  مل  ممنوعات  قائمة  على 
جلي�س �لتحرير �ل�سعبي يف �إطار فعاليات لإحياء �لذكرى �لع�سرين لعودة 
هوجن كوجن حلكم �ل�سني. ومل يتهاون م�سوؤولو �لأمن على �لإطالق بعدما 
�لثكنات يف قاعدة  �إليهم دع��و�ت بتفقد �حلياة يف  �سمحو� ل�سيوف وجهت 

�سك كونغ �لتي تقع حتت �سفح جبل تاي مو �سان �أعلى جبال هوجن كوجن.
لحتجاجات  رم���ز�  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �مل��ظ��الت،  �أي�سا  �ملمنوعات  قائمة  وت�سمل 
للزو�ر  قدمت  �لقاعدة  �سلطات  لكن   ،2014 ع��ام  بالدميقر�طية  ت��ن��ادي 
بد�ئل. و�سادر �أفر�د �لأمن �أي�سا قلما وفو�تري �سيارة �أجرة ووحدة �ت�سال 
م�سكنة  و�أقر��سا  و�لنعناع  �ملياه  وبع�س  �لر�بع  �جليل  بتقنية  بالإنرتنت 
قائمة  �ل��زي��ارة  قبل  �مل��ر����س��ل��ون  وت�سلم  ل���روي���رتز.   م��ن مر��سلني  ل���الآلم 
ممنوعات ت�سمنت �أي�سا �لهريوين و�ملاريجو�نا وم�ستح�سر�ت �لوقاية من 

�ل�سم�س وم�ساحيق �لتجميل.
و�ساهد �ل�سيوف �لذين ز�رو� �لقاعدة يف ظل درجات حر�رة مرتفعة تتجاوز 
30 درجة مئوية عر�سا ع�سكريا �ساركت فيه طائر�ت هليكوبرت من طر�ز زد 
8 و�ساحنات حتمل �سو�ريخ دفاع جوي و�سيار�ت م�سفحة فيما عزفت فرق 
�ملو�سيقى �لع�سكرية. وقدم جنود �سينيون هد�يا لل�سيوف عبارة عن �أكيا�س 
بها قبعات مموهة و�أعالم ومياه وب�سكويت وكعكة. وو�سل �لرئي�س �ل�سيني 
�سي جني بينغ يف موكب وتفقد 20 �سرية من �لقو�ت و�أكر من مئة قطعة 

ع�سكرية فيما ترددت �أ�سد�ء �ملو�سيقى عالية.

خطة �سينية للذكاء �ل�سطناعي 
نقلت �سحيفة )ت�ساينا ديلي( �أم�س عن م�سوؤول �سيني كبري قوله �إن �ل�سني 
تطوير  جهود  و�ستعزز  �ل�سطناعي  للذكاء  م�سروعات  �سل�سلة  �ستطلق 
�ستعلنها  �ل�سطناعي  للذكاء  وطنية  خطة  �سمن  �لتكنولوجية  �مل��و�ه��ب 
�لبالد قريبا. و�أ�سافت �ل�سحيفة �أن �ل�سني تركز على �لذكاء �ل�سطناعي 
بو�سفه �أد�ة لزيادة �لإنتاجية ومتكني �ملوظفني. وقال و�ن قانغ وزير �لعلوم 
عن  تعلن  �سوف  �ل�سني  �إن  تياجنني  يف  موؤمتر  يف  �ل�سيني  و�لتكنولوجيا 
عدد كبري من م�سروعات �لبحث و�لتطوير يف جمال �لذكاء �ل�سطناعي 
�لذكاء  ��ستخد�م  �ملو�هب وتعزيز  �ملو�رد لحت�سان  �ملزيد من  و�ستخ�س�س 
�أخرى.  وجم���الت  و�لأم����ن  �ل�سحية  و�ل��رع��اي��ة  �لتعليم  يف  �ل�سطناعي 
و�أ�ساف �أن �لبالد �ستعلن �خلطة قريبا. و�أ�سار �إىل �أن �ل�سني �ستتعاون مع 
منظمات دولية للذكاء �ل�سطناعي و�ست�سجع �سركات �لذكاء �ل�سطناعي 

�لأجنبية على تاأ�سي�س مر�كز بحث وتطوير على �أر��سيها.

عمره 50 عاًما 
وطوله 73 �سنتيمرًت�

تعتقد  �أن  مي��ك��ن  �لأوىل  ل��ل��وه��ل��ة 
ب��ا���س��وري ليل جمرد  �ل��ه��ن��دي  �أن 
ة  طفل، حيث يبلغ طوله 29 بو�سً
�سنتيمرًت�،   73 ح���و�يل  �أي  فقط 
�لعمر  م��ن  يبلغ  �ل��و�ق��ع  يف  ول��ك��ن 
�مل�ساهري  من  و�أ�سبح  ع��ام��اً،   50
مقاطعة  يف  ت��ق��ع  �ل��ت��ي  ق��ري��ت��ه  يف 
ب�سبب  �لهند  يف  ب��ر�دي�����س  م��اده��ي��ا 
با�سوري  وق���ال  �ل��ق�����س��رية.  ق��ام��ت��ه 
�لربيطانية  ميل  دي��ل��ي  ل�سحيفة 
قامته  بق�سر  د�ئ��ًم��ا  �إن��ه مل يحفل 
�لبلطجة  على  �لتغلب  عليه  وك��ان 
خالل �سنو�ته �لأ�سغر عمًر�، ولكن 
قبل  من  �لبطل  عليها  يطلق  �لآن 
�أ�سرته �لفخورة به. و�أو�سح �سقيقه 
جوبي لل، و�لبالغ من �لعمر 55 
عاًما، وهو متو�سط �لطول ويعي�س 
�أن  ت�سعر  �لأ���س��رة  �أن  با�سوري،  مع 
�أن  �إىل  م�����س��رًي�  م���ب���ارك،  ���س��ق��ي��ق��ه 
ياأتون  خمتلفة  ق���رى  م��ن  �ل��ن��ا���س 
و�أ�ساف  �أخ��ي��ه.  ل��روؤي��ة  بيتهم  �إىل 
لل: هو نعمة بالن�سبة لنا، ون�سعر 
بالفخر �أن �لنا�س يحبون ويرعون 
با�سوري. وي�سعر با�سوري بال�سعادة 
�لكبرية ب�سبب مكانته غري �لعادية، 
حيث قال: لي�س لدي م�سكلة، �أعمل 
كما  �لآخ��ري��ن،  و�أن���ام مثل  و�أعي�س 
و�ملهم  �ل��ع��ادي��ني،  �لنا�س  مثل  �آك��ل 
�أي م�ساكل  �أو�ج���ه  �أن��ن��ي بخري ول 
و�أث��ن��اء طفولته مل  ب�سبب ط��ويل. 
�أقر�نه،  �أي �سيء مييزه عن  يوجد 
�أ�سرته  ب���د�أت  �خلام�سة  �سن  وبعد 
�لو�سع  و�أدى  ع��دم من��وه،  تالحظ 
عدم  �إىل  ل���الأ����س���رة  �لق���ت�������س���ادي 
لت�سخي�س  ط��ب��ي��ب  �إىل  �ل���ذه���اب 
حالته، وحتى يومنا هذ� ل يعرف 

�أقاربه ما �سبب ق�سره.

هكذ� بدت �أجنلينا 
جويل بعمر �ل�11

�أن �لنجمة �لعاملية �أجنلينا  من �ملعروف 
�لنطاق  و����س��ع��ة  �سعبية  مت��ت��ل��ك  ج���ويل 
�أعمالها  �أن  كما  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  �ستى  يف 
بالنجم  وعالقتها  و�لإن�سانية  �خلريية 
�ل�سهري بر�د بيت جعلتها حمط  �لعاملي 
�إنها  �لعامل وز�د من �سهرتها كما  �أنظار 
�خلا�سة  ب�سمتها  ت��رتك  �أن  ��ستطاعت 
 1982 عام  �لفنية  بد�ية م�سريتها  منذ 
ن�����ادرة للنجمة  �ن��ت�����س��رت ����س���ورة  ، وق���د 
�إجنلينا  ف��ي��ه��ا  ح��ي��ث ظ��ه��رت  �ل�����س��ه��رية 
بعمر �ل� 11 عاما ب�سحبة و�لدها �لنجم 
�لأم���ريك���ي ج���ون ف��وي��ت، وه���ي �ل�سورة 
وكانت   ،  1986 عام  لهما  �لتقطت  �لتى 
�إجنلينا مرتدية ف�ستانا �أبي�س م�سنوعا 

من �لد�نتيل.

يحرق نف�سه �حتجاًجا على تردي �أو�ساعه   
�ل�سهد�ء،  �ساحة  يف  نف�سه  ح��رق  على  ليبي  ���س��اب  �أق���دم 
�لتي كانت تعرف �سابًقا با�سم �خل�سر�ء و�سط �لعا�سمة 

�لليبية طر�بل�س.
ج�سده  على  �لوقود  �سب  �ل�ساب  �إن   ، عيان  �سهود  وق��ال 
�لأو�ساع  ت����ردي  ع��ل��ى  �ح��ت��ج��اًج��ا  بنف�سه  �ل��ن��ار  و�أ���س��ع��ل 
م�ستعلة  و�ل��ن��ري�ن  خطى  ب�سعة  �ل�ساب  و�سار  �ملعي�سية. 
بج�سده وي�سرخ من �لأمل، قبل �أن ينق�س عليه مو�طنون 

حماولني �إطفاء �حلريق بقطع قما�سية.
�مل��رك��زة يف م�ست�سفى  �ل��ع��ن��اي��ة  �إىل غ��رف��ة  �ل�����س��اب  ون��ق��ل 
بح�سب  �سعبة،  �سحية  حالة  يف  وه��و  �لطبي،  طر�بل�س 

م�سادر من د�خل �مل�ست�سفى.

�سحاٍل عملقة تاأكل ن�سف ج�سد �سائحة
بلجيكية يف  �سائحة  ج��ث��ة  ع��ل��ى  ع��ر  غ��ري��ب��ة،  ح��ادث��ة  يف 

جزيرة تايالندية بعد �أن �أكلت �سحاٍل ن�سف ج�سدها.
و���س��ه��دت ج��زي��رة ك���وه ت���او يف ت��اي��الن��د، خ���الل �لأع����و�م 
�لثالثة �ملا�سية، 7 حو�دث غام�سة، قبل �لعثور على جثة 

�ل�سائحة �لبلجيكية.
وعر على �إليز د�ملاجن، �لبالغة من �لعمر 30 عاًما، بعد 
�آكلة للحوم  �أي��دي �سحاٍل  �أكل ن�سف ج�سدها على  �أن مت 
�لب�سر يف جزيرة كوه تاو يف تايالند، لكن �ل�سرطة زعمت 

�أنها �نتحرت.
ت��ث��ق يف ت�سريحات  �إن���ه���ا ل  �إي���غ���نت،  ف���ان  �أم���ه���ا  وق���ال���ت 
�ل�سلطة للحدث و�سط خماوف �ل�سلطات �لتي تعمل على 
�إخفاء �سل�سلة جر�ئم �لقتل �لتي تعر�س لها �لكثري من 

�ل�سياح.
�لربيطانيني  رعباً، هي مقتل  �لأك��ر  و�إح��دى �حل��الت 
هانا ويريدج )23 عاماً( وديفيد ميلر )24 عاماً( وهما 
�لفندقية يف  �إىل غرفتيهما  �ل�ساطئ  ي�سري�ن على طول 
�ل��وف��ي��ات، ك��ان ويريدج  2014. وم��ن ب��ني جميع  �ل��ع��ام 
وميلر هما �لوحيد�ن �للذ�ن مت �لتعامل معهما على �أنهما 

ماتا نتيجة حلادث قتل بعد �حتجاج عام يف �لبالد.
ومت �لزعم �أن 4 �آخرين �نتحرو�، ف�ساًل عن �ختفاء �مر�أة 

رو�سية فقدت يف فرب�ير �ملا�سي.

ح�سر�ت ترتدي قفاز�ت ملكمة
تت�سمن  وغريبة  مذهلة  �سور�ً  حمرتف  م�سور  �لتقط 
لقطات مقربة جد�ً لبع�س ح�سر�ت �سو�سة �لنخيل وهي 

ترفع قرون �ل�ست�سعار وكاأنها ترتدي قفاز�ت �ملالكمة.
ت�ستعد  وكاأنها  �حل��م��ر�ء  �لنخيل  �سو�سة  ح�سر�ت  وب��دت 
ز�وية  م��ن  ���س��ور�  لهما  �لتقطت  �أن  بعد  �سجار  خلو�س 
على  لديها  �ل�ست�سعار  ق���رون  ترتفع  بينما  منخف�سة 

جانبي ر�أ�سها �لطويلة.
و�لتقط �ل�سور جافري روبرييز، 56 عاماً، �ملتخ�س�س يف 
�أملات�سر  مثل هذه �لأن��و�ع من �ل�سور، للح�سر�ت يف بلدة 

يف �إ�سبانيا.
وقال �إن �سو�سة �لنخيل �لأحمر هي �إحدى �أنو�ع �خلناف�س 
تكرب  عندما  منها  �لو�حدة  طول  يبلغ  �إذ  �حلجم  كبرية 
�لأن������و�ع من  �أن ه���ذه  �إىل  ���س��ن��ت��م��رت�ت، م�����س��رًي�  �أرب���ع���ة 
بينما  �ملنقار  ي�سبه  �ل��ذي  ر�أ�سها  بطول  تتميز  �خلناف�س 

ت�سبه قرون �ل�ست�سعار ثمرة جوزة �لطيب.

ملاذ� �عتذرت كيند�ل وكايلي جيرن ؟
ببيع  قيامهما  �سببها  غ�سب  موجة  بعد  جيرن  وكايلي  كيند�ل  �لو�قع  تلفزيون  جنمتا  �عتذرت 
قم�سان قطنية غالية �لثمن تظهر وجهيهما يغطيان �سور فرق مو�سيقية وفنانني م�سهورين 
مثل ذ� دور وبينك فلويد و�أوزي �أوزبورن وغريهم. ويف ثاين خطاأ ت�سويقي يتورط فيه موؤخر� 
�إنهما �سحبتا �لقم�سان �لتي يبلغ �سعر  �أف��ر�د من عائلة كارد��سيان قالت كيند�ل وكايلي جيرن 
"مل تكن هذه  125 دولر� بعد يوم من طرحها للبيع. وقالت �ل�سقيقتان يف بيان  �لو�حد منها 
�لت�ساميم مدرو�سة ب�سكل جيد ونحن نعتذر ب�سدة لأي �سخ�س �سعر بالغ�سب �أو �لإ�ساءة خا�سة 
�لنية  �أ�سد �ملعجبني مبو�سيقاهم ومل تكن لدينا  "نحن من  �لبيان  و�أ�ساف  �لفنانني".  عائالت 
لزدر�ء هذه �لرموز �لثقافية باأي حال من �لأحو�ل". جاءت �خلطوة بعد غ�سب من �أقارب بع�س 

�لفنانني ور�سائل من مو�سيقيني �آخرين ب�ساأن ��ستخد�م �سورهم دون �حل�سول على �إذن.
وكتبت �سارون �أوزبورن زوجة �أوزي �أوزبورن على تويرت "يا فتيات.. مل حت�سال على حق و�سع 
جيرن  وكيند�ل  �ل�سفاه".  ملمع  تعرفان..  ما  على  رك��ز�  مو�سيقية.  رم��وز  �سور  على  وجهيكما 
وتعمالن  كارد��سيان  كيم  �ل�سهرية  �لو�قع  تلفزيون  لنجمة  �سقيقتان  �أختان غري  وكايلي جيرن 

عار�ستي �أزياء ويتابعهما عدد كبري من �لنا�س على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي.

�آكل �لنمل �حلر�صفي )�صاندريو( يتغذى على �لنمل �لأبي�ض يف حديقة حيو�نات �صنغافورة.. جدير بالذكر �أن هذ� 
�حليو�ن مدرج على قائمة �حليو�نات �ملهددة بالنقر��ض )� ف ب(

�أول غابة �سكنية يف �لعامل
جدت �ل�سني حاًل مبتكًر� ملعاجلة 
ق�����س��اي��ا �ل���ت���ل���وث �جل�������وي، حيث 
باأكملها  م��غ��ط��اة  م��دي��ن��ة  �سممت 
بالنباتات و�لأ�سجار لتنقية �لهو�ء. 
�ل�سكنية  �ل���غ���اب���ة  و���س��ت�����س��ت�����س��ي��ف 
�جلديدة، �لتي يتم بناوؤها حالًيا يف 
مقاطعة غو�نغ�سي جنوب �ل�سني، 
�كتمالها  �سخ�س مبجرد  �أل��ف   30

يف عام 2020.
وب���ح�������س���ب ���س��ح��ي��ف��ة دي����ل����ي ميل 
�ملنازل  تغطية  �ستتم  �لربيطانية، 
و�مل�ست�سفيات  و�ل��ف��ن��ادق  و�مل��ك��ات��ب 
�ل�سديق  �مل��ج��ت��م��ع  يف  و�مل����د�ر�����س 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة مب��ج��م��وع��ة و�����س���ع���ة من 
بالإ�سافة  و�لنباتات،  �ل�سجري�ت 

�إىل 40 �ألف �سجرة.
فور�ست  ل��ي��وت�����س��و  م��دي��ن��ة  وت���ق���ع 
نهر يل يف  ب��ج��و�ر  �ل��ر�ئ��دة  �سيتي 

منطقة كار�ست �خلالبة.
ق�سم  ق������ام  ل���ل���ت���ق���اري���ر،  ووف������ًق������ا 
مبجل�س  �حل�������س���ري  �ل��ت��خ��ط��ي��ط 
�سركة  بتكليف  ل��ي��وت�����س��و،  م��دي��ن��ة 
�أرت�سيتيتي  ب����وي����ري  ���س��ت��ي��ف��ان��و 

�لإيطالية للهند�سة �ملعمارية.
على  �جلديدة  �ملدينة  بناء  و�سيتم 
ما  �أو  تقريًبا  ف��د�ًن��ا   432 م�ساحة 
يعادل ن�سف حجم حديقة �سنرت�ل 

بارك يف نيويورك.
ووفًقا للخطة، �سيتم ربطها مبركز 
مدينة يوت�سو بو��سطة �سكة حديد 

�سريعة وقطار�ت كهربائية.
ومن �ملقرر �أن حتتوي �ملنطقة على 
من�ساآت �سكنية وجتارية وترفيهية 

ومد�ر�س وم�ست�سفيات.
مبن�ساآتها  �ملدينة  تغطية  و�ستتم 
ب���ح���و�يل م��ل��ي��ون ن��ب��ت��ة م���ن �أك���ر 
�سجرة،  �أل���ف  و40  ن���وع   100 م��ن 
لتح�سني نوعية �لهو�ء يف �ملنطقة.

�لأمريكية  نيفاد�  يف  ترفيهية  "�ملاريجو�نا" �سلعة 
�سمت ولي���ة ن��ي��ف��اد� �لأم��ري��ك��ي��ة �مل��اري��ج��و�ن��ا �إىل 
�أكر  يف  بيعها  و�سيبد�أ  �لرتفيهية  لل�سلع  قائمتها 

من ع�سرة متاجر �ليوم �ل�سبت.
ونيفاد� هي �لولية �لوحيدة �لتي ل حتظر �لقمار 

و�لدعارة.
وبعد �أن �أقر �لناخبون يف نيفاد� يف نوفمرب ت�سرين 
�لثاين بيع �ملاريجو�نا تن�سم �لولية لأربع وليات 
�أخرى بالإ�سافة �إىل و��سنطن �لعا�سمة يف �ل�سماح 

ببيعها لأغر��س ترفيهية.
�إد�رة  با�سم  �ملتحدثة  كالب�ستاين  �ستيفاين  وقالت 
ببيع  لها  �مل�سموح  �ملتاجر  �إن  �لولية  �ل�سر�ئب يف 
جر�ما   28 �إىل  ي�سل  م��ا  بيع  ميكنها  �مل��اري��ج��و�ن��ا 
يبلغون من  �لذين  للزبائن  �لرتفيهية  لالأغر��س 

�لعمر 21 عاما �أو �أكر.
ويحظر ��ستخد�م �ملاريجو�نا يف �لأماكن �لعامة. 

�ملنتجات  ق���و�ع���د ج���دي���دة ���س��د  ن��ي��ف��اد�  وو���س��ع��ت 

�لأطفال  جتتذب  �أن  ميكن  �ل�����تي  لالأك����ل  �لقابلة 
�مل�ساف  فو�كه  �سكل  على  �مل�سنوعة  �حللوى  مثل 
�إليها �لقنب. ومل حتدد نيفاد� بعد �لعدد �لنهائي 
وقالت  �ل�سلطات.  عليها  �ستو�فق  �لتي  للمتاجر 
ك��الب�����س��ت��اي��ن �ل���ت���ي ت�����س��رف �إد�رت�����ه�����ا ع��ل��ى �سوق 
�مل��اري��ج��و�ن��ا ب��ال��ولي��ة �إن���ه���ا ت��ل��ق��ت 60 ط��ل��ب��ا من 

خمتلف �أنحاء نيفاد�.
ل��ل��ح�����س��ول على  ب��ط��ل��ب��ات  ب���ال���ت���ق���دم  ي�����س��م��ح  ول 
�إل  ترفيهية  لأغر��س  �ملاريجو�نا  لبيع  تر�خي�س 
�أن  منذ  �لطبية  لالأغر��س  تبيعها  �لتي  للمتاجر 

�أجازت �لولية ذلك عام 2015. 
كاليفورنيا  ه��ي  ولي���ات  ث��الث  يف  �لناخبون  و�أق���ر 
�ملاريجو�نا.  بيع  ت�سريع  وما�سات�سو�ست�س  وم��ني 
ويف 2012 كانت و��سنطن وكولور�دو �أول �لوليات 
�لتي ت�سمح ببيع �ملاريجو�نا لالأغر��س �لرتفيهية 

�أعقبتها �أوريجون و�أل�سكا.


