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�شرطة اأبوظبي تطبق املخالفات املرورية اجلديدة يوليو املقبل
•• اأبوظبي-وام:

املعدلة  التنفيذية  بالالئحة  العمل  املقبل  يوليو  من  الأول  يف  يبداأ 
1995بح�سب  ل�سنة   21 رق���م  الحت����ادي  وامل����رور  ال�����س��ر  ل��ق��ان��ون 
قواعد  ب�����س��اأن   2017 ل�سنة   178 و   177 ال���وزاري���ن  ال��ق��راري��ن 
واإجراءات ال�سبط املروري. واكملت القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي 
ا�ستعدادها لتطبيق تلك الالئحة واملخالفات اجلديدة على ال�سائقني 
بح�سب ما هو من�سو�ص عليه يف جدول املخالفات والغرامات والنقاط 
بذلك  العمل  �سريان  ب��دءا من  ابوظبي  اإم��ارة  م�ستوى  املرورية على 
وعقدت اجتماعات مع ال�سركاء الرئي�سني للتن�سيق ب�ساأن التعديالت 
اجلديدة.  ودعا العميد علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات 
�سرورة  اإىل  ال�سائقني  ابوظبي  ل�سرطة  العامة  بالقيادة  امل��رك��زي��ة 
اللتزام والتقيد بقواعد وقانون ال�سر وامل��رور.              )التفا�سيل 

�ص2(

و�شول �شفينة اإماراتية حتمل على متنها حافالت 
لدعم املدار�س والأندية الريا�شية يف اليمن

•• املكال-وام:

متنها  على  حتمل  اإماراتية  �سحن  �سفينة  ام�ص  املكال  ميناء  اىل  و�سلت 
و�سبوة  ح�سرموت  حمافظة  يف  والأن���دي���ة  امل��دار���ص  ل��دع��م  حافلة   15
وماأرب وذلك تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
واأوامر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بدعم املدار�ص والأندية والنقل العام 
نائب  النيادي  اأحمد  وقال  حافلة.  يف عدد من املحافظات اليمنية ب� 99 
فريق الهالل الأحمر الإماراتي يف ح�سرموت اأن و�سول هذه احلافالت 
ياأتي يف اإطار دعم دولة الإمارات املتوا�سل لإعادة احلياة اإىل طبيعتها يف 

•• ماأرب- وام، والوكاالت:

وا�سلت قوات ال�سرعية يف اليمن 
جبهة  على  انت�ساراتها  حتقيق 
�سرواح يف حمافظة ماأرب بدعم 
الماراتية  امل�سلحة  القوات  من 
التحالف  ق��وات  �سمن  العاملة 
ال���ع���رب���ي لع������ادة ال�����س��رع��ي��ة يف 

اليمن ال�سقيق.
و�سرح م�سدر يف القوات امل�سلحة 
ال�سرعية  ق���وات  ان  الإم��ارات��ي��ة 
الإماراتية  ب��ال��ق��وات  م��دع��وم��ة 
جبل  على  ال�سيطرة  يف  جنحت 
ب�سكل  امل��خ��درة  م��رث��د يف جبهة 
كامل بعد معارك �سارية كبدت 
مليلي�سيات  التابعة  القوات  فيها 
فادحة  خ�سائر  و�سالح  احلوثي 

يف الأرواح والعتاد.
ق�����وات  ان  امل���������س����در  واأو��������س�������ح 
يف  مركبة  ا�ستهدفت  ال�سرعية 
املخدرة  جبهة  يف  الدرعي  جبل 
القيادات  بع�ص  متنها  على  كان 
 10 8 اىل  احلوثية وع��دد م��ن 

عنا�سر من احلوثيني.
جبهة  على  ال�سيطرة  ان  ي��ذك��ر 
ع�سكرية  اأه��م��ي��ة  ل��ه��ا  ����س���رواح 
تقطع  ك���ون���ه���ا  ا����س���رات���ي���ج���ي���ة 
ال��ع��دي��د م���ن خ��ط��وط الإم�����داد 

وعكد  ي�����س��وف  اإىل  م�����س��اة   89
واللواء  اأب����ني،  حم��اف��ظ��ة  ���س��رق 
ال����راب����ع ح���م���اي���ة م���ن�������س���اآت اإىل 
اجلوي  الدفاع  ومع�سكر  �سقرة، 
امل��رك��زي يف  الأم���ن  مع�سكر  اإىل 

ال�سالع.
اللواء  ال��ق��رار  مبوجب  وينتقل 
بلحج،  لبوزة  مع�سكر  اإىل   39
اإىل مع�سكر  النقل  لواء  وكذلك 
ال��راح��ة، م��ع نقل ال��ل��واء الرابع 
طور  مع�سكر  اإىل  واإ���س��ن��اد  دع��م 

لقوات امليلي�سيات يف ماأرب. 
وذكر موقع عدن الغد اأن املذكرة 
املنطقة  ق����ائ����د  وج���ه���ه���ا  ال����ت����ي 
قادة  اإىل  ال���راب���ع���ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
الع�سكرية  وال���وح���دات  الأل��وي��ة 
تو�سيًحا  ت�سمنت  ل��ه،  التابعة 

ملواقع انت�سار هذه القوات.
وق�ست تلك املذكرة بتوزيع تلك 
اللواء  ي��ت��وج��ه  ب��ح��ي��ث  ال���ق���وات 
103 م�ساة اإىل منطقة جحني 
واللواء  اأب����ني،  حم��اف��ظ��ة  ���س��رق 

ال�سبيحة.ون�ست  يف  ال��ب��اح��ة 
اللواء  نقل  على  ال��ق��رار  مذكرة 
واللواء  اإىل كهبوب  الأول م�ساة 
م�سنع  اإىل  واإ�سناد  دع��م  الثاين 
حماية  الثالث  واللواء  احلديد، 
ال���ب���اح���ة،  ط������ور  اإىل  رئ���ا����س���ي���ة 
اإىل منطقة  31 م��درع  وال��ل��واء 
خرز، ولواء الدفاع ال�ساحلي اإىل 
منطقة عمران.وحددت تعليمات 
هيئة الأركان يف املنطقة الرابعة 
ال���ق���وات يف حترير  ت��ل��ك  م��ه��م��ة 

مواقــيت ال�صالة
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القوات العراقية تطهر اجليوب التي حررتها من تنظيم داع�ص

م�سروع تون�ص حري�سة على التعاون مع جبهة النقاذ

بدعم من القوات الإماراتية 

ال�شرعية اليمنية ت�شيطر على جبل مرثد يف ماأرب 
كيف ت�صرتي كاأ�س العامل بر�صوة لطفلة �صغرية؟!

�شحيفة اأملانية تك�شف ف�شيحة قطرية جديدة !
•• برلني-وكاالت:

الو�سول  ا�ستطاعت  اأنها  الثالثاء  اأم�ص  الأملانية  »بيلد«  ذكرت �سحيفة 
اإىل التقرير غر املن�سور ملايكل جار�سيا، املحقق ال�سابق بالحتاد الدويل 
ملنح  الت�سويت  عملية  يف  حمتمل  بف�ساد  واملتعلق  )فيفا(،  القدم  لكرة 
رو�سيا وقطر حق ا�ست�سافة ن�سختي 2018 و2022 من بطولة كاأ�ص 
املكون من  اأن تقرير جار�سيا  العامل، على الرتيب. وذكرت ال�سحيفة 
تنفيذيني بالفيفا  م�سوؤولني  ثالثة  باأن  ادعاء  يت�سمن  �سفحة   430
كانوا قد �سافروا اإىل مدينة ريو دي جانرو الربازيلية حل�سور حفل 
قبل  القطري  القدم  ك��رة  تابعة لحت��اد  هناك على منت طائرة خا�سة 
عملية الت�سويت، واأنه جرى دفع مليوين دولر لبنة م�سوؤول بالفيفا 
التفوق  اأك��ادمي��ي��ة  دور  ع��ن  تفا�سيل  ت��ن��اول  كما  اأع����وام،  ع�سرة  عمرها 
الريا�سي )اأ�سباير( يف العا�سمة القطرية الدوحة. وذكر بير روزبرج، 
�سفحته  عرب  التقرير،  اإىل  تو�سله  يزعم  ال��ذي  بيلد  �سحيفة  مرا�سل 
مبوقع �سبكة التوا�سل الجتماعي »في�سبوك«، اأنه »ل يوجد دليل على 
�سراء بطولتي رو�سيا 2018 وقطر 2022. ولكن هناك العديد من 
املوؤ�سرات القوية، خا�سة فيما يتعلق بقطر، التي تفيد باأن ا�ستنتاجات 
باأنه »�سورة  اأخرى واردة ب�سكل كبر«. وو�سف روزبرج تقرير جار�سيا 
لنظام فا�سد متاماً«، قائاًل اإنه اأدى اإىل اعتقال العديد من م�سوؤويل كرة 

القدم �سمن حتقيقات جنائية. 
وكانت رو�سيا وقطر قد ح�سلتا على حق ا�ست�سافة ن�سختي كاأ�ص العامل 
يف اليوم نف�سه من عام 2010 من خالل ت�سويت  و2022،   2018

اللجنة التنفيذية للفيفا. 
وجرى تكليف جار�سيا، املدعي العام ال�سابق يف الوليات املتحدة، بنظر 
ادعاءات الف�ساد املتعلقة بعملية الت�سويت، وقدم تقريراً يف 2014 عن 
كل املتقدمني مبلفات طلب ال�ست�سافة لكنه مل ين�سر بقرار من قيادة 
الفيفا.  وا�ستقال جار�سيا يف دي�سمرب 2014 احتجاجاً على قرار عدم 
رئي�ص  اإيكرت،  يواخيم  هانز  اأع��ده  ملخ�ص  على  وكذلك  التقرير  ن�سر 

الغرفة الق�سائية بالفيفا، والذي براأ �ساحة قطر. 

مقتل 57 �صخ�صًا يف غارة جوية على �صجن لداع�س

وا�شنطن تر�شد ا�شتعدادات لهجوم كيماوي يف �شوريا
•• عوا�صم-وكاالت:

من  غالبيتهم  �سخ�سا   57 قتل 
املعتقلني املدنيني يف ق�سف جوي 
للتحالف الدويل بقيادة وا�سنطن 
داع�ص  لتنظيم  �سجنا  ا�ستهدف 
الإره���اب���ي يف م��دي��ن��ة امل��ي��ادي��ن يف 
�����س����رق �����س����وري����ا، وف������ق م�����ا اف�����اد 
املر�سد ال�سوري حلقوق الن�سان 

الثالثاء.
ق����ال م��دي��ر امل��ر���س��د رام����ي عبد 
ال��رح��م��ن ل��وك��ال��ة ف��ران�����ص بر�ص 
التحالف  ط����ائ����رات  ا���س��ت��ه��دف��ت 
�سجنا  الث����ن����ني  ف���ج���ر  ال�������دويل 
تنظيم  يف  الم��ن��ي  للجهاز  يتبع 
بريف  امليادين  مدينة  يف  داع�����ص 
دير الزور ال�سرقي، ما ا�سفر عن 
مقتل 42 �سجينا مدنيا اعتقلهم 

التنظيم ل�سباب عدة.
وقتل اي�سا يف الق�سف، وفق عبد 
الرحمن، 15 عن�سرا من تنظيم 
واربعة  �سجينا   11 ه��م  داع�����ص 

حرا�ص.
ديفيز  ج���ي���ف  ق������ال  ذل�������ك،  اىل 
الدفاع  وزارة  ب��ا���س��م  امل���ت���ح���دث 
اأم�ص  )ال��ب��ن��ت��اج��ون(  الأم��ري��ك��ي��ة 
ر�سدت  وا���س��ن��ط��ن  اإن  ال��ث��الث��اء 
ا���س��ت��ع��دادات ���س��وري��ة ف��ي��م��ا يبدو 

لهجوم حمتمل باأ�سلحة كيماوية 
يف م��ط��ار ال�����س��ع��رات وه���و نف�ص 
املطار الذي هاجمته وا�سنطن يف 
الهاتف  عرب  ديفيز  اأب��ري��ل.وق��ال 
م�����ن وا����س���ن���ط���ن ان�����ط�����وى ذل���ك 
حظرة  يف  معينة  ط��ائ��رات  على 
اأنهما  ن���ع���رف  حم�����ددة  ط���ائ���رات 
اأ�سلحة  ب��ا���س��ت��خ��دام  م��رت��ب��ط��ان 
الأبي�ص  البيت  ك��ي��م��اوي��ة.وح��ذر 
»ا�ستعدادات«  على  �سرد  اأن��ه  من 
ر���س��ده��ا ل��ل��ق��وات ال�����س��وري��ة ل�سن 

هجوم كيميائي جديد، بينما ندد 
بتهديدات  ال��ث��الث��اء  ال��ك��رم��ل��ني 

وا�سنطن »غر املقبولة«.
الرئا�سة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
املتحدة  »الوليات  اإن  الأمركية 
من  حمتملة  ا�ستعدادات  ر�سدت 
قبل النظام ال�سوري ل�سن هجوم 
كيميائي اآخر قد يوؤدي اإىل عملية 
فيهم  مبن  ملدنيني  جماعية  قتل 

اأطفال اأبرياء«.
�سابقاً  قلنا  »كما  �سباي�سر  وح��ذر 

فاإن الوليات املتحدة موجودة يف 
�سوريا للق�ساء على تنظيم داع�ص 
ولكن   )...( و���س��وري��ا  ال��ع��راق  يف 
جديداً  ه��ج��وم��اً  الأ���س��د  ���س��ن  اإذا 
جماعية  ق��ت��ل  عملية  اإىل  ي����وؤدي 
با�ستخدام اأ�سلحة كيميائية، فاإنه 

وجي�سه �سيدفعان ثمناً باهظاً«.
ون��������������ددت رو�������س������ي������ا ال�����ث�����الث�����اء 
املتحدث  و����س���رح  ب��ال��ت��ه��دي��دات 
با�سم الكرملني دميري بي�سكوف 
اأم������ام ���س��ح��اف��ي��ني »ن��ع��ت��رب مثل 

احلكومة  �سد  ال��ت��ه��دي��دات  ه��ذه 
ال�سورية غر مقبولة«.

اأي معلومات  »لي�ست لدي   وقال 
ب���ه���ج���وم  ت�����ه�����دي�����د  اأي  ح���������ول 
اأن  اإىل  م���������س����راً  ك���ي���م���ي���ائ���ي«، 
»ال�ستفزازات« موجودة،  خماطر 
حمماًل تنظيم داع�ص وغره من 
الهجمات  م�سوؤولية  املجموعات 

الكيميائية ال�سابقة يف �سوريا.
الأن�سطة  اأن  ���س��ب��اي�����س��ر  واأع���ل���ن 
»مماثلة  وا�سنطن  ر�سدتها  التي 
ل���ال����س���ت���ع���دادات ال���ت���ي ق�����ام بها 
�سنه  ال��ذي  الهجوم  قبل  النظام 
اأبريل«   4 الكيميائي يف  بال�سالح 
يف خان �سيخون )حمافظة اإدلب 
ب�سمال غرب �سوريا( والذي ردت 
ب�سربة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  عليه 
�سملت  م�سبوقة  غ��ر  ع�سكرية 
اإط����الق 59 ����س���اروخ ك���روز على 

قاعدة جوية للنظام يف �سوريا.
م�ساء  ت��وي��ر  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  ويف 
الوليات  ���س��ف��رة  ق��ال��ت  الث��ن��ني 
املتحدة  الأمم  ل�����دى  امل���ت���ح���دة 
نيكي هايلي اإن »اأي هجوم جديد 
ال�سوريني  امل��دن��ي��ني  ي�����س��ت��ه��دف 
���س��ي��ت��ح��م��ل م�����س��وؤول��ي��ت��ه الأ����س���د، 
اللتان  واإي������ران  رو���س��ي��ا  وك���ذل���ك 

�ساعدتاه على قتل �سعبه«.

القوات العراقية تتقدم نحو �شفة النهر يف املو�شل 

يف �صورة اإجراء حتوير وزاري:

م�شروع تون�س لن تن�شّم للحكومة وافاق لن ين�شحب 

•• املو�صل-رويرتز:

ت��ق��دم��ت ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة اأم�ص 
املو�سل  مبدينة  النهر  �سفة  نحو 
ال��ق��دمي��ة ال��ه��دف ال��رئ��ي�����س��ي لها 
ثمانية  منذ  امل�ستمرة  حملتها  يف 
التي  امل���دي���ن���ة  اأ����س���ه���ر ل����س���ت���ع���ادة 
الإرهابي  داع�����ص  تنظيم  اأع��ل��ن��ه��ا 
رئي�ص  ق�����ال  ف��ي��م��ا  ل����ه  ع��ا���س��م��ة 
يتوقع  اإن������ه  ال���ع���راق���ي  ال���������وزراء 
وتقاتل  ج����دا.  ق��ري��ب��ا  الن��ت�����س��ار 
ال����ق����وات ال���ع���راق���ي���ة ن���ح���و 350 
املدنيني  و�سط  منت�سرين  م�سلحا 
يف املدينة القدمية. وقالت القوات 
طردت  الحت����ادي����ة  ال�����س��رط��ة  اإن 
الإرهابي  داع�����ص  تنظيم  عنا�سر 
تتبق  ال���زي���واين ومل  ج��ام��ع  م���ن 
متاما  للق�ساء  قليلة  اأي���ام  ���س��وى 

على امل�سلحني باملدينة القدمية.
حيدر  ال������������وزراء  رئ���ي�������ص  وق��������ال 
العبادي عرب موقعه الوقت قريب 
جدا لإعالن الن�سر النهائي على 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

رغم توقيعها على وثيقة قرطاج 
التي كانت احلجر الأ�سا�ص الذي 
ق���ام���ت ع��ل��ي��ه ح���ك���وم���ة ال���وح���دة 
م�ساندتها  ورغ��������م  ال���وط���ن���ي���ة 
حركة  ترف�ص  ال�ساهد  حلكومة 
م�����س��روع ت��ون�����ص الن�����س��م��ام اىل 
الئ��ت��الف احل��اك��م ال��ذي تعتربه 

ائتالفا �سد الطبيعة وفا�سال.
وق��د ج��دد الأم���ني ال��ع��ام حلركة 
مرزوق،  حم�سن  تون�ص،  م�سروع 
التاأكيد على ان حزبه غر معني 
احل���ك���وم���ة يف  اىل  ب���الن�������س���م���ام 
اأي حت��وي��ر وزاري  اإج���راء  ���س��ورة 

منتظر. حكومة كفاءات

ع�سابات داع�ص الإرهابية".
واأب������ل������غ ال������ل������واء ع����ب����د ال����وه����اب 
مكافحة  ق�����وات  م���ن  ال�������س���اع���دي 
بالقرب  الإره��اب مرا�سل روي��رز 
املدينة  ال��ق��ت��ال يف قلب  م��ن خ��ط 
م�ستمرة  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأن  ال��ق��دمي��ة 
املدينة  اأج��������زاء  ب���اق���ي  ل��ت��ح��ري��ر 
القدمية. وقال الفريق رائد �ساكر 

الحتادية  ال�سرطة  ق��ائ��د  ج���ودت 
العراقي  احل��ك��وم��ي  ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون 
نحو  اأمامها  العراقية  القوات  اإن 
اإىل  للو�سول  فقط  م��ر   600
لل�سفة  املحاذي  الكورني�ص  �سارع 
ال��غ��رب��ي��ة ل��ن��ه��ر دج���ل���ة. واأ����س���اف 
جودت اإن قواته �ست�سل اإىل �سارع 
قليلة  اأي��ام  غ�سون  يف  الكورني�ص 

ت�سريح  يف  م��������رزوق،  واأ������س�����اف 
لالأنباء،  اإفريقيا  تون�ص  لوكالة 
اأن م�سروع تون�ص م�ستعد لتقدمي 

اقراحاته اإذا متت دعوته للحوار 
حول التحوير الوزاري املنتظر.

)التفا�سيل �ص11(
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قوات ال�سرعية حتتفل بانت�سارها يف معارك جبل مرثد يف ماأرب

�شركات كربى تتعر�س لخرتاق معلوماتي عاملي 
•• باري�ص-اأ ف ب:

اأعلنت �سركات دولية كربى اأم�ص تعر�سها لهجوم معلوماتي بداأ يف 
رو�سيا واوكرانيا و.انتقل اىل اوروبا ال�سرقية.

واأكدت �سركة النقل البحري الدمناركية مر�سك و�سركة العالنات 
الربيطانية دبليو بي بي وال�سركة ال�سناعية الفرن�سية �سان غوبان 
تعر�سها للهجوم اللكروين مو�سحة انها قامت بحماية براجمها 

املعلوماتية لتفادي فقدان حمتمل لأي بيانات.
�سحية  ان��ه��ا  رو�سنفت  العمالقة  ال��رو���س��ي��ة  النفط  �سركة  واأع��ل��ن��ت 
اأبلغت  انها  مو�سحة  خوادمها  ي�ستهدف  كبر  معلوماتي  "هجوم 

معلوماتي  ه��ج��وم  ت��وي��ر  على  ال�سركة  وكتبت  ب��الم��ر.  ال�سلطات 
كبر ي�ستهدف خوادم املجموعة. وقالت املجموعة ن�سف احلكومية 
ذل��ك ونظرا  م��ع  ع��واق��ب خطرة  ل��ه  تكون  ق��د  املعلومات  الهجوم  ان 
لنتقالها اإىل خوادم الحتياط، مل تنقطع عمليات النتاج. واأ�سافت 
وتعقد  اجل��اري��ة.  الق�سائية  بالدعاوى  �سلة  على  يكون  ل  اأن  ناأمل 
حمكمة يف اأوف��ا يف جنوب جبال الأورال جل�سة يف اإط��ار دعوى تثر 
رو�سنفت  وتطالب مبوجبها  الرو�سية  الأع��م��ال  اأو���س��اط  خم��اوف يف 
التي يراأ�سها اإيغور �ست�سني القريب من الرئي�ص فالدمير بوتني 
من �سي�ستيما القاب�سة ب�ساأن  يورو(  مليار   2،5( روبل  مليار   170

خ�سخ�سة �سركة با�سنفت النفطية.

وا�ييييشيييينييييطيييين تييي�يييشيييييييف بييكيين 
عيييليييى قيييائيييمييية الجتيييييييار بييالييبيي�ييشيير 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأدرجت الوليات املتحدة اأم�ص ال�سني على قائمة 
الدول التي تتهمها بالجتار بالب�سر والتي ت�سم 
اأعلنت  ما  بح�سب  ال�سمالية،  وك��وري��ا  ال�سودان 
التقرير  واأ����س���ار  ت��ق��ري��ر.  يف  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
ال��وزارة �سنويا  ال��ذي تعده  الب�سر  حول تهريب 
اىل فر�ص العمالة الق�سرية على ا�سخا�ص من 
اأقلية الويغور واإعادة ترحيل كوريني �سماليني 

دون التحقق ما اذا كانوا �سحية اجتار.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س جيبوتي بعيد ال�شتقالل

•• اأبوظبي-وام:

 بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�ص 
ا�سماعيل عمر جيله رئي�ص جمهورية جيبوتي وذلك مبنا�سبة عيد ال�ستقالل لبالده.        

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ص ا�سماعيل عمر جيله.

حاكم ال�شارقة ي�شدر قرارا بتعين رئي�س 
ملجل�س اإدارة نادي ال�شارقة الريا�شي

••ال�صارقة- وام:

 اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة 
قرارا ب�ساأن تعيني ال�سيد �سامل عبيد احل�سان ال�سام�سي رئي�سا ملجل�ص اإدارة نادي ال�سارقة الريا�سي.

كما ت�سمن القرار تكليف رئي�ص جمل�ص الإدارة باختيار اأع�ساء املجل�ص من ذوي الكفاءات واخلربات 
الريا�سية.

حاكم الفجرية يوا�شل ا�شتقبال املهنئن 
بعيد الفطر ال�شعيد

والتربيكات  التهاين  �سموه  تقبل 
امل�سوؤولني  وك���ب���ار  ال�����س��ي��وخ  م���ن 
البالد  واأع��ي��ان  القبائل  ووج��ه��اء 
وامل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني واأب���ن���اء 
والإ�سالمية  العربية  اجل��ال��ي��ات 
ل�سموه  متنوا  الذين  والأجنبية 
موفور ال�سحة والعافية ول�سعب 
ال�سمو  �ساحب  بقيادة  الإم���ارات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
رئي�ص الدولة »حفظه اهلل« مزيدا 
م��ن ال��ت��ق��دم وال���رق���ي والزده�����ار 

•• الفجرية-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و   وا���س��ل ���س��اح��ب 
ح����م����د ب������ن حم����م����د ال�������س���رق���ي 
الأع����ل����ى حاكم  امل��ج��ل�����ص  ع�����س��و 
وبح�سور  ام�ص  �سباح  الفجرة 
���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن حمد 
ال�����س��رق��ي ويل عهد  ب���ن حم��م��د 
الفجرة ا�ستقبال جموع املهنئني 
وذل����ك يف  ال�سعيد  ال��ف��ط��ر  ب��ع��ي��د 
ق�����س��ر ���س��م��وه ب��ال��رم��ي��ل��ة. فقد 

على  املنا�سبة  هذه  اهلل  يعيد  واأن 
حكومة الإمارات و�سعبها باليمن 

واخلر والربكات.
ال�سيخ  ال����س���ت���ق���ب���الت  ح�������س���ر 
الدكتور را�سد بن حمد بن حممد 
الفجرة  هيئة  رئ��ي�����ص  ال�����س��رق��ي 
للثقافة والإعالم وال�سيخ مكتوم 
ال�سرقي  حم��م��د  ب���ن  ح��م��د  ب���ن 
وال�سيخ �سيف بن حمد بن �سيف 
املنطقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص  ال�����س��رق��ي 
حممد  املهند�ص  وال�سيخ  احل���رة 

بن حمد بن �سيف ال�سرقي رئي�ص 
اللكرونية  احل���ك���وم���ة  دائ������رة 
ب��ال��ف��ج��رة وال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
رئي�ص  ال�����س��رق��ي  �سيف  ب��ن  ح��م��د 
الحتاد الإماراتي لبناء الأج�سام 
والقوة البدنية وال�سيخ اأحمد بن 
و�سعادة  ال�سرقي  �سيف  بن  حمد 
مدير  ال�سنحاين  �سعيد  حممد 
الأم��ري و�سعادة �سامل  ال��دي��وان 
ويل  �سمو  مكتب  مدير  الزحمي 

العهد وعدد من امل�سوؤولني.

اأكرث من 34 األف طفل ي�شتفيدون من ك�شوة عيد الهالل الأحمر داخل الدولة وخارجها
•• اأبوظبي-وام:

ا�ستفاد 34 األفا و250 طفال من 
الأحمر  الهالل  هيئة  عيد  ك�سوة 
داخ���ل الإم�����ارات ويف ح���وايل 60 
دول���ة ح��ول ال��ع��امل وذل���ك بتكلفة 
بلغت 3 ماليني و55 األف درهم.

داخل  العيد  ك�سوة  قيمة  وبلغت 
الدولة مليوناً و 400 األف درهم 
من  ط��ف��ل   2500 منها  ا���س��ت��ف��اد 
الأي��ت��ام واأ���س��ح��اب احل��اج��ات فيما 
بلغت قيمتها خارج الدولة مليوناً 
منها  ا�ستفاد  دره���م  األ���ف  و655 

يتيما.  750 و  األفا   31
ووج���������دت ك�������س���وة ع���ي���د ال���ه���الل 
كاف  وق��ت  قبل  طريقها  الأح��م��ر 
من حلول عيد الفطر املبارك اإىل 
الأيتام والأطفال �سحايا احلروب 
النازحني  خميمات  يف  والنزاعات 
اأكرث  وامل�����س��ردي��ن يف  وال��الج��ئ��ني 

املناطق تاأثراً بتلك الأحداث.
الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  واأف�������ردت 
م�ساحة كبرة مل�سروع ك�سوة العيد 
يف العراق وال�سومال واأفغان�ستان 
لالجئني  امل�����س��ت�����س��ي��ف��ة  وال�������دول 
ال�����دول  ج���ان���ب  اإىل  ال�������س���وري���ني 
املتاأثرة بالكوارث الطبيعية خا�سة 
امل�سروع �سدى  اأفريقيا، وترك  يف 

بف�سل  وذل���������ك  وم���ت���ط���ل���ب���ات���ه���ا 
ال���ت���خ���ط���ي���ط اجل����ي����د والآل�����ي�����ات 
الهيئة  مت��ت��ل��ك��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ة 
يف م�����س��روع ت�����س��وي��ق الأي���ت���ام على 
دعمهم  وا����س���ت���ق���ط���اب  ال���ك���ف���الء 
واأ�سرهم،  ل��الأي��ت��ام  وم�����س��ان��دت��ه��م 
هذا  وراء جن���اح  ال��ك��ف��الء  وي��ق��ف 
النبيل م�ستثمرين دنياهم  العمل 
معية  يف  ول���ي���ك���ون���وا  لآخ����رت����ه����م، 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف 
اجلنة من خالل بذلهم وعطائهم 

يف جمال رعاية وكفالة الأيتام.
�سحايا  الأطفال  معاناة  وتتفاقم 
با�ستمرار  وال����ك����وارث  ال���ن���زاع���ات 
ب����اع����ت����ب����اره����م اأك��������رث ال�������س���رائ���ح 
لتلك  ون��ت��ي��ج��ة  م���ن���ه���ا،  ت�������س���ررا 
الأيتام  اأع�����داد  ت��ت��زاي��د  الأح�����داث 
وتتدهور  وامل���ع���ي���ل  الأب  ب��ف��ق��د 
اأو���س��اع��ه��م الإن�����س��ان��ي��ة ل��ذل��ك مل 
الهالل  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  ع���ن  ت��غ��ب 
واحلد  ظروفهم  حت�سني  الأحمر 
اأ����س���ره���م.  ومتكنت  م���ن م��ع��ان��اة 
املجتمع  حت����ري����ك  م����ن  ال���ه���ي���ئ���ة 
الأيتام  جت��اه  قطاعاته  مبختلف 
ولفت  الإن�������س���ان���ي���ة  واأو����س���اع���ه���م 
ال�سرورية  ملتطلباتهم  الن��ت��ب��اه 
و���س��ت��ظ��ل ج�سرا  ال��ه��ي��ئ��ة  وك���ان���ت 
الأيتام  ب��ني  الإن�����س��اين  للتوا�سل 

الذين  الأط��ف��ال  نفو�ص  يف  كبرا 
من  كغرهم  العيد  فرحة  عا�سوا 
اأمنا  الأك���رث  املناطق  يف  الأط��ف��ال 

واطمئنانا.
اأحد  العيد  ك�سوة  م�سروع  وميثل 
التي  احليوية  املو�سمية  امل�ساريع 
الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ف��ذه��ا 
ال���ذي���ن ميثلون  الأي���ت���ام  ل�����س��ال��ح 
�����س����ري����ح����ة ك�����ب�����رة وم����ه����م����ة يف 

املجتمع.
وجتد برامج رعاية وكفالة الأيتام 
يف الهالل الأحمر اهتماما كبرا 
من  الكرمية  التوجيهات  ظ��ل  يف 
اآل  زاي��د  ب��ن  ال�سيخ ح��م��دان  �سمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
بتو�سيع  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص  ال��ظ��ف��رة 
مظلة كفالة الأيتام داخل الدولة 
الربنامج  ي��ج��د  ك��م��ا  وخ���ارج���ه���ا، 
اإق�������ب�������ال ك�����ب�����را م������ن ال���ك���ف���الء 
بف�سلهم  ال����ذي����ن  وامل���ح�������س���ن���ني 
من  الأحمر  الهالل  هيئة  متكنت 

كفالة حوايل 100 األف يتيم.
وت���ع���م���ل ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
يف  الأي��ت��ام  احتياجات  توفر  على 
والتعليمية  ال�����س��ح��ي��ة  امل���ج���الت 
الأخرى  واخلدمات  والجتماعية 
واأ�سرهم  الأي����ت����ام  ت�����س��ان��د  ال���ت���ي 
احلياة  ظ������روف  م���واج���ه���ة  ع���ل���ى 

حتقيق  مت  وع���ربه���ا  وال���ك���ف���الء، 
الإن�سانية  املكت�سبات  م��ن  الكثر 
على  ال��ع��زي��زة  الفئة  ه��ذه  ل�سالح 
الدكتور  وق�����ال  اجل��م��ي��ع.  ق���ل���وب 
حم��م��د ع��ت��ي��ق ال��ف��الح��ي الأم���ني 
الهيئة  اإن  الأح��م��ر  للهالل  ال��ع��ام 
الك�سوة  ت����وزي����ع  ع���ل���ى  ح���ر����س���ت 
ال��داخ��ل واخلارج  الأي��ت��ام يف  على 
ق��ب��ل وق���ت ك���اف م���ن ح��ل��ول عيد 
الفطر املبارك حتى ي�سعدوا بهذه 
الأطفال،  م��ن  ك��غ��ره��م  املنا�سبة 
لالأيتام  الهيئة  رع��اي��ة  اأن  م��وؤك��دا 
ت���ت���وق���ف عند  ال����دول����ة ل  داخ������ل 
تقدمي الدعم العيني واملادي لهم 
للتوا�سل  ت��ت��ع��داه  ب��ل  ولأ���س��ره��م 
الدائم معهم ملعرفة اأحوالهم من 
لهم يف  امليدانية  ال��زي��ارات  خ��الل 
على  كثب  ع��ن  للوقوف  منازلهم 
والقت�سادية  املعي�سية  اأو�ساعهم 

والتعليمية والجتماعية.
ال��ه��ي��ئ��ة على  اإىل ح��ر���ص  واأ����س���ار 
ت��ي�����س��ر ال���ت���وا����س���ل ال����دائ����م بني 
ال���ك���ف���الء والأي�����ت�����ام ع���رب اإط����الع 
اأول  مكفوله  اأح���وال  على  الكافل 
والرد  وتلبية جميع طلباته  ب��اأول 
ال�سدد،  هذا  يف  ا�ستف�ساراته  على 
ت��ق��اري��ر دوري����ة للكفالء  واإر����س���ال 
ال�سحية  الأي������ت������ام  ح����ال����ة  ع�����ن 

والجتماعية والدرا�سية.
وق����ال اإن ال��ه��ي��ئ��ة ���س��ت��ظ��ل اإح���دى 
ب�����واب�����ات اخل�����ر امل�������س���رع���ة اأم�����ام 
اجلميع يف هذا البلد املعطاء تتيح 
الفر�سة ملن ي�ساء للبذل من اأجل 
ا�سراتيجيتها  وت��ق��وم  ال�سعفاء 
ع��ل��ى ت��و���س��ي��ع ق��اع��دة امل�����س��ارك��ة يف 
وم�ساريعها  ب���راجم���ه���ا  ت��ن��ف��ي��ذ 
معاناتهم،  ل��ت��خ��ف��ي��ف  اخل���ري���ة 
ولن  للجميع،  ر�سالتها  واإي�����س��ال 
���س��ب��ي��ل حتقيق  يف  و���س��ع��ا  ت���دخ���ر 
براجمها  اأن  م����وؤك����دا  غ���اي���ات���ه���ا، 
م�ستقبل  اأج�����ل  م���ن  ���س��ت��ت��وا���س��ل 
لالأيتام  ك���رمي���ة  وح���ي���اة  اأف�������س���ل 
اأ�سار  اآخ���ر  واأ���س��ره��م. ويف حم���ور 
تعمل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  ال��ف��الح��ي 
الأ�سر  كفالة  م�سروع  تنفيذ  على 
املحتاجة واملتعففة والتي ل تقوى 
على مواجهة ظروف احلياة ن�سبة 
ال�سيئة  الق��ت�����س��ادي��ة  لأو���س��اع��ه��ا 
يجعلها  مم���ا  ال���ي���د  ذات  و���س��ي��ق 
عر�سة للكثر من املخاطر لذلك 
ك��ف��ال��ة هذه  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��م��دت 
الالزمة  الرعاية  وت��وف��ر  الأ���س��ر 
املهمة،  امل��ج��الت  لها يف ع��دد م��ن 
الهيئة عددا كبرا من  كما تكفل 
يف  العلم  وط��الب  الهمم  اأ�سحاب 

عدد من الدول.

�شرطة اأبوظبي تطبق املخالفات املرورية اجلديدة يوليو املقبل
•• اأبوظبي-وام:

املقبل  ي��ول��ي��و  م��ن  الأول  يف  ي��ب��داأ 
العمل بالالئحة التنفيذية املعدلة 
الحتادي  وامل����رور  ال�سر  ل��ق��ان��ون 
بح�سب   1995 ل�سنة    21 رق���م 
و   177 ال�����وزاري�����ني  ال����ق����راري����ن 
2017 ب�ساأن قواعد  178 ل�سنة 

واإجراءات ال�سبط املروري.
ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  واك��م��ل��ت 
تلك  لتطبيق  ا�ستعدادها  اأبوظبي 
الالئحة واملخالفات اجلديدة على 
ال�سائقني بح�سب ما هو من�سو�ص 
امل����خ����ال����ف����ات  ج����������دول  يف  ع����ل����ي����ه 
وال����غ����رام����ات وال���ن���ق���اط امل���روري���ة 
بدءا  ابوظبي  اإم��ارة  م�ستوى  على 
وعقدت  بذلك  العمل  �سريان  من 
الرئي�سني  ال�سركاء  مع  اجتماعات 
ل��ل��ت��ن�����س��ي��ق ب���������س����اأن ال���ت���ع���دي���الت 

اجلديدة.  
 ودعا العميد علي خلفان الظاهري 
املركزية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ق��ط��اع  م��دي��ر 
ابوظبي  ل�سرطة  العامة  بالقيادة 

مواقع  يف  اأبوظبي  �سرطة  ح�ساب 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ع���ن مواد 
القانون وتوزيع مطبوعات توعية 
اجلديدة  امل��روري��ة  املخالفات  ع��ن 
التجاري  املارينا  مبركز  للجمهور 
�سرورة  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م  ب��اأب��وظ��ب��ي 

اللتزام بقانون ال�سر واملرور.
العمليات  ق��ط��اع  م��دي��ر  واأو�����س����ح 
ابوظبي  ����س���رط���ة  اأن  امل����رك����زي����ة 
منحت ال�سائقني فر�سة لت�سحيح 
التعديالت  اأو�ساعهم قبل تطبيق 
اجل������دي������دة م�����ن خ�������الل م����ب����ادرة 

اللتزام  ����س���رورة  اإىل  ال�����س��ائ��ق��ني 
وال��ت��ق��ي��د ب��ق��واع��د وق��ان��ون ال�سر 

واملرور.
الالئحة  يف  التعديالت  اأن  موؤكدا 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وق����واع����د واج�������راءات 
اأجل  م��ن  امل���روري ج���اءت  ال�سبط 
مبا  الطريق  م�ستخدمي  م�سلحة 
ي�سهم يف توفر ال�سالمة املرورية 
الجراءات  تلك  تطبيق  يكون  وان 
والتقيد  لاللتزام  لل�سائقني  دافعا 
من  يعزز  مبا  واللوائح  بالقوانني 
الأولوية  اإطار  املبذولة يف  اجلهود 
ابوظبي  ل�سرطة  ال�سراتيجية 

جلعل الطرق اأكرث اأمنا.
اأكملت  اب��وظ��ب��ي  �سرطة  اأن  واأف����اد 
الالئحة  ل��ت��ط��ب��ي��ق  ا����س���ت���ع���داده���ا 
التنفيذية املعدلة ب�سرح التعديالت 
جدول  عليها  ن�ص  التي  اجل��دي��دة 
والنقاط  وال���غ���رام���ات  امل��خ��ال��ف��ات 
املحا�سرات  م��ن  ع��دد  امل��روري��ة يف 
ملنت�سبي  ال���ت���دري���ب���ي���ة  وال�����ور������ص 
وتعزيز  والدوريات  املرور  مديرية 
ال��ت��وع��ي��ة ل��ق��ائ��دي امل��رك��ب��ات عرب 

امل�سجلة  امل���روري���ة  ال��ن��ق��اط  اإل���غ���اء 
تطبيق  قبل  احت�سابها  عليهم ومت 
املقبل  يوليو  يف  املعدلة  الالئحة 
اأ�سحاب  الإل��غ��اء  م��ن  وي�ستثنى   -
خمالفات  مثل  اخلطرة  املخالفات 
وخمالفات  ب��ت��ه��ور  امل��رك��ب��ة  ق��ي��ادة 
الإ�سارة  الزائدة وجتاوز  ال�سرعات 
مركبة  وقيادة  احلمراء  ال�سوئية 
ت�سكل خطر على اجلمهور وقيادة 
ما  او  الكحول  تاأثر  حتت  مركبة 

يف حكمه -.
وت�سمنت الالئحة التنفيذية عدة 
ال�سائق  اإل�����زام  اأب���رزه���ا  ت��ع��دي��الت 
حزام  با�ستخدام  ال��رك��اب  وجميع 
الأمان وفر�ص غرامة 400 درهم 
املخالفة  لهذه  مرورية  نقاط  و4 
وجت�����اوز الإ�����س����ارة ال�����س��وئ��ي��ة من 
قبل املركبات اخلفيفة اأو من قبل 
درهم   1000 الآل��ي��ة  ال���دراج���ات 
 12 وحجز املركبة �سهر وت�سجيل 
ال�سائق وعرقلة حركة  نقطة على 
ال�سر “التجمهر” اأثناء احلوادث 
1000 درهم .. التجاوز من كتف 

نقاط  و6  دره��م   1000 الطريق 
مرورية.

ال�سماح  ال��ت��ع��دي��الت  ���س��م��ل��ت  ك��م��ا 
الزجاج  ل��ت��ل��وي��ن   50% ب��ن�����س��ب��ة 
للمركبات ما عدا الأمامي، وفر�ص 
غرامة قدرها 3 اآلف درهم و24 
نقطة مرورية لنقل ركاب من دون 
وحجز  دره����م  اآلف  و3  ت�����س��ري��ح 
ل�ستخدام  ي����وم����ا   90 امل���رك���ب���ة 
على  ع��ج��الت  ال�3  ذات  ال���دراج���ة 

الطرق..
ال�سائقني  اإل����زام  ال��ق��رار  وت�سمن 
ب��ت��وف��ر ك��را���س��ي ل���الأط���ف���ال دون 
درهم   400 وغرامة  الرابعة  �سن 
العا�سرة  �سن  من  للطفل  لل�سماح 
عن  ط���ول���ه  ي��ق��ل  اأن  اأو  دون  ف��م��ا 
املقعد  يف  ب��اجل��ل��و���ص  ���س��م   145
غرامة  وفر�ص  للمركبة  الأمامي 
50 درهما يوميا عن عدم ا�ستالم 
امل��رك��ب��ة ب��ع��د ان��ت��ه��اء م���دة احلجز 
اإ�سافة  اآلف درهم   3 اأق�سى  بحد 
بغرامات  م��ت��ع��ل��ق��ة  م������واد  ل���ع���دة 

للقيادة املتهورة.
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اأخبـار الإمـارات
»  2017 الرت�شيد  �شاعة   « مبادرة  لدعم  ال�شارقة«  »كهرباء  تطلقها  وفعالية  م�شروعا   12

•• ال�صارقة-وام:

ال��راأي والدوائر والهيئات داخل  2300 من قادة  اأكرث من  ي�سارك   
التي  الر�سيد  �ساعة  م���������بادرة  يف  العام  ه��������ذا  ال�������دولة  وخ�������ارج 
ال�سارقة منذ عامني واعتمدها �ساحب  اأطلقتها هيئة كهرباء ومياه 
املجل�ص  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
ال�ساعة  من  عام  كل  من  يوليو  اأول  يف  لتكون  ال�سارقة  حاكم  الأعلى 
2:30 حتى 3:30 ظهرا وهي ال�ساعة التي يزداد فيها الطلب على 
التوعية  بهدف  وذل��ك  ال��ذروة  اإىل  الأحمال  وت�سل  الكهربائي  التيار 
الكربونية  النبعاثات  وتخفي�ص  للطاقة  الأمثل  ال�ستخدام  باأهمية 
م��ن خ���الل اإغ����الق الأج���ه���زة غ��ر ال�����س��روري��ة واله��ت��م��ام بال�سيانة 

الدورية.

الليم رئي�ص هيئة كهرباء ومياه  را�سد  املهند�ص  الدكتور  �سعادة  واأكد 
ال�سارقة اأن هذا العام �سي�سهد م�ساركة عدد من اجلهات يف دول اخلليج 

العربي والدول العربية التي زارها وفد الهيئة موؤخرا .
. م�سرا اإىل اأن الهيئة ت�سعى لت�سافر اجلهود وح�سد جميع املوؤ�س�سات 
بخطورة  وتوعيتهم  ال���س��ت��ه��الك  تخفي�ص  يف  للم�ساركة  والأف�����راد 
ومعاير  واأ�س�ص  وا�سحة  ا�سراتيجية  خ��الل  من  ال��زائ��دة  الأح��م��ال 

حمددة لإحداث تغير يف املفاهيم اخلا�سة با�ستخدامات الطاقة.
وقال اأن املبادرة مت اإطالقها عام 2015 على م�ستوى اإمارة ال�سارقة 
ثم انطلقت عام 2017 وفق ا�سراتيجية حمددة يف منطقة اخلليج 

العربي وهذا العام ا�ستهدفت عددا من الدول العربية لن�سر الفكرة.
م�سيفا ان الهيئة تطمح يف اأن حتقق املبادرة هذا العام نتائج اإيجابية 
على م�ستوى الدولة ودول جمل�ص التعاون اخلليجي والدول العربية 

وتخفي�ص  ال�ستهالك  تر�سيد  اأهمية  اإىل  النتباه  لفت  خ��الل  م��ن 
وتخفي�ص  الطاقة  على  للحفاظ  ال���ذروة  اأوق���ات  يف  خا�سة  الأح��م��ال 

النبعاثات الكربونية.
الر�سيد  اإدارة  �سامل مديرة  غ��ادة جمعة  املهند�سة  قالت  من جانبها 
يف الهيئة اأن الهيئة اأطلقت هذا العام 12 م�سروعا وفعالية للرويج 
ل�ساعة الر�سيد ت�سمل. جنوم �ساعة الر�سيد و�سركاوؤنا يف الر�سيد 
بيك  ا�سم  حتمل  جديدة  �سخ�سية  وابتكار  الر�سيد  �ساعة  وماراثون 
مان ويف �ساعة الر�سيد كونوا ويانا وم�سروع كن فائزا معنا ومنابر 
الر�سيد  وق���ادة  ال�سالمية  ال�سئون  دائ���رة  م��ع  بالتعاون  الر�سيد 
والرويج ل�ساعة الر�سيد يف عدد من الدول العربية وم�سروع رواد 

الطاقة النظيفة بالتعاون مع جمعية الحتاد الن�سائية .
الر�سيد  ل�ساعة  ا�ستعدادا  الهيئة  التي نظمتها  الفعاليات  اأن  واأك��دت 

ح��ق��ق��ت ن��ت��ائ��ج اي��ج��اب��ي��ة ك��ب��رة وا���س��ت��ق��ط��ب��ت ال��ع��دي��د م���ن الأف�����راد 
الأجهزة  اإطفاء  اخ��الء  من  الر�سيد  �ساعة  يف  للم�ساركة  واملوؤ�س�سات 
غر ال�سرورية اأوقات الذروة حيث تعد �ساعة الر�سيد رمزا لر�سيد 
ا�ستهالك الطاقة طوال العام مع الركيز على �ساعات الذروة خالل 
ال�سيف التي تت�سبب يف خ�سائر يف ال�سبكات وانقطاع التيار الكهربائي 

نتيجة ال�ستخدام اخلاطئ.
اجلهات  اأن  والتثقيف  التوعية  ق�سم  رئي�سة  دخ��ني  ب��ن  م��وزة  وق��ال��ت 
من   32 ت�سمنت  الر�سيد  �ساعة  فعاليات  يف  م�ساركتها  اأعلنت  التي 
وقعت  اأخ��رى  جهة   32 اإىل  بالإ�سافة  احلكومي  وال��دوائ��ر  الهيئات 
على �سهادة �ساعة الر�سيد من خارج امارة ال�سارقة و72 من �سركات 
القطاع اخلا�ص وعدد 514 من فئات املجتمع وقعوا على وثيقة �ساعة 

الر�سيد بالإ�سافة اإىل 1670 تعهدا الكرونيا.

و�شول �شفينة اإماراتية حتمل على متنها حافالت لدعم املدار�س والأندية الريا�شية يف اليمن
•• املكال-وام:

و�سلت اىل ميناء املكال ام�ص �سفينة �سحن اإماراتية حتمل على 
متنها 15 حافلة لدعم املدار�ص والأندية يف حمافظة ح�سرموت 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا  وذل��ك  وم��اأرب  و�سبوة 
و�ساحب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واأوامر �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�سلحة بدعم املدار�ص والأندية والنقل العام يف 

عدد من املحافظات اليمنية ب� 99 حافلة.
يف  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  فريق  نائب  النيادي  اأحمد  وق��ال 
اإط��ار دع��م دولة  ياأتي يف  اأن و�سول ه��ذه احل��اف��الت  ح�سرموت 
املحافظات  يف  طبيعتها  اإىل  احل��ي��اة  لإع���ادة  املتوا�سل  الإم����ارات 
اليمنية املحررة و�سمن اجلهود التي تبذلها لتخفيف من معاناة 

املواطنني وحت�سني اخلدمات املقدمة لهم.

لل�سعب  ال��دع��م  الم���ارات م�ستمرة يف تقدمي  دول��ة  اأن  واأ���س��اف 
من  للمزيد  تنفيذه  �سيوا�سل  الإم��ارات��ي  ال��ه��الل  واأن  اليمني 
التعليم  وتطوير  التحتية  البنى  ت�سمل  التي  املتنوعة  امل�ساريع 
الإماراتي  الأحمر  الهالل  لدى  اأن  موؤكدا  الإن�سانية  والإغ��اث��ة 

م�ساريع اأخرى �سيتم تنفيذها لي�ستفيد منها اأبناء املحافظة.
اليمنية  الأزم����ة  ن�سوب  الإم�����ارات حت��ر���ص منذ  دول���ة  ان  وق���ال 
وبدء عملية اإعادة الأمل على تقدمي الدعم الإغاثي والإن�ساين 
اإعادة  لل�سعب اليمني للتخفيف من معاناتهم وذلك من خالل 

والتعليمية  ال�سحية  القطاعات  ودع��م  التحتية  للبنية  تاأهيل 
وغرها.

حمافظة   .. التايل  النحو  على  ال�99  احلافالت  توزيع  و�سيتم 
عدن 36 حافلة للمدار�ص واأبني 10 حافالت للمدار�ص واملخا 
وال�سالع  للمدار�ص  حافالت   10 وحلج  للمدار�ص  حافالت   4
و3  للمدار�ص  حافالت   7 وح�سرموت  للمدار�ص  حافالت   10
لالأندية و�سبوه 4 حافالت للمدار�ص وماأرب 4 حافالت للنقل 

العام. للنقل  حافالت  العام و�سقطرى 10 

التخ�ش�شي خليفة  يف  املنومن  املر�شى  % زيادة   50
•• راأ�ص اخليمة –الفجر

نحو  املنومني  املر�سى  ع��دد  وب��ل��غ 
بداية العام  منذ  مري�سا   1500
اجلاري وحتى نهاية مايو املا�سي 
املئة  يف  وذلك بزيادة وقدرها 50 

مقارنة بالعام املا�سي 
خليفة  ال�����س��ي��خ  م�ست�سفى  وك����ان 
اخليمة،   راأ�������ص  يف  ال��ت��خ�����س�����س��ي 
���س��ارك امل��ر���س��ى امل��ّن��وم��ني، فرحة 
ع��ي��د ال��ف��ط��ر امل���ب���ارك، وق����دم لهم 
الفرحة  ر���س��م  اإىل  ت��ه��دف  ه��داي��ا 
على �سفاه املر�سى الذين ا�ستدعت 
ح��ال��ت��ه��م ال�����س��ح��ي��ة الإق�����ام�����ة يف 
امل�����س��ت�����س��ف��ى خ�����الل ه�����ذه الأي������ام 

املباركة. 

بقاوؤهم  يتوقع  مم��ن  ال�سن،  كبار 
يف اأيام العيد، �سمن مبادرة ت�سعى 
عيد  اأج���واء  املر�سى  م�ساركة  اإىل 

الفطر و�سعادته.
الورود  تقدمي  امل��ب��ادرة  وت�سمنت 
تقديراً  وم��راف��ق��ي��ه��م،  ل��ل��م��ر���س��ى 
العائلية  وج���ه���وده���م  ل��ظ��روف��ه��م 
اإىل  العيد  وق�سائهم  الإن�سانية، 
جانب مر�ساهم بعيداً عن الأجواء 

الجتماعية العتيادية املحببة.
واأ�سار اإىل اأن الأن�سطة الرفيهية 
التي ينظمها امل�ست�سفى واملبادرات 
التي يطلقها مع خمتلف املوؤ�س�سات 
ت�سهم يف حت�سني اجلانب النف�سي 
ل���ل���م���ر����س���ى م����ا ي�����س��ه��م اأك�������رث يف 
تاأهيلهم للعالج، وحت�سن حالتهم 

احلكومي  الت�����س��ال  رئي�ص  وق���ال 
امل�ست�سفى  يف  الدولية  والعالقات 
الدكتور م�سطفى ال�سيد الها�سمي 
اإن امل��ب��ادرة  ت��اأت��ي ت��اأك��ي��داً لأهمية 
عن  وتعبرا  املجتمعية،  امل�ساركة 
اإىل  الوقوف  ال�سادقة يف   الرغبة 
جانب املر�سى وحماولة التخفيف 
وتقدمي  معنوياتهم،  ورفع  عنهم، 

الدعم النف�سي واملعنوي لهم.
ينظمها  التي  الفعاليات  اأن  واأك��د 
حت�سني  على   ت�ساعد  امل�ست�سفى، 
اجل���ان���ب ال��ن��ف�����س��ي ل��ل��م��ر���س��ى، ما 
للعالج  تاأهيلهم  يف   اأك���رث  ي�سهم 

وحت�سن حالتهم ال�سحية.
للمر�سى  هدايا  امل�ست�سفى  وق��دم 
�سيما  ل  امل�ست�سفى،  يف  امل��ن��وم��ني 

ال�سحية.
امل�ست�سفى  ي�سعى  للها�سمي  ووفقاً 
ال��ت��وا���س��ل مع  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل  دائ���م���اً 
خمتلف  يف  وال������������زوار  امل����ر�����س����ى 
باعتبار  والأع������ي������اد  امل���ن���ا����س���ب���ات 
املتلقي  الأ�سا�سي  العن�سر  املري�ص 
للخدمات ال�سحية والتي يحر�ص 
امل�ست�سفى على اإي�سالها دوماً وفق 

اأحدث املعاير العاملية.
من جهتهم ثمن املر�سى املنومني 
الطبي  واملكتب  امل�ست�سفى  حر�ص 
على  ال��رئ��ا���س��ة   ����س���وؤون  وزارة  يف 
اأدخلت  امل��ب��ادرة التي  اإط���الق ه��ذه 
هذه  يف  اإل��ي��ه��م  وال�����س��رور  البهجة 
بال�سكر  وتوجهوا  الف�سيلة  الأي��ام 

جلميع القائمني عليها.

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�صارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ص     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرة                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�ص         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكر                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�صارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�ص     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية الأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية المارات                    7474900
�سيدلية الأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية الأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�صارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�ص  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�ص  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

ا�ستنادا اىل القانون الحتادي رقم 2 ل�سنة 2015 بخ�سو�ص ال�سركات التجارية 

وتعديالته وعطفا على احكام عقد التاأ�سي�ص والنظام الأ�سا�سي ل�سركة خمازن 

لال�ستثمار �ص.م.خ ، ي�سر جمل�ص اإدارة �سركة خمازن لال�ستثمار �ص.م.خ دعوتكم 

حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية وذلك للنظر يف جدول العمال التايل:

1- ابراء ذمة اع�ساء جمل�ص الدارة املنتهية وليتهم.

2- انتخاب اع�ساء جمل�ص الإدارة اجلدد ملدة ثالث �سنوات.

وذلك يف متام ال�ساعة الثالثة ظهرا يوم الثنني املوافق 24 يوليو 2017 بفندق 

بيت�ص روتانا ابوظبي - المارات العربية املتحدة.

وعلى من يرغب يف الر�سح لع�سوية جمل�ص الإدارة ان يبدي رغبته مبوجب 

كتاب با�سم ال�سيد/�سامر ظاهر املدير التنفيذي لل�سركة قبل تاريخ:15 يوليو 

2017 ولن تقبل اي طلبات بعد هذا املوعد.

�سيكون اجتماع اجلمعية العمومية �سحيحا اذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون 

% من جمموع ا�سهم راأ�ص مال ال�سركة ، واذا مل يكتمل الن�ساب القانوين   50

لهذا الجتماع ف�سوف ينعقد الجتماع الثاين يوم الربعاء املوافق:2017/7/30 

يف ذات املكان والزمان و�سيكون الجتماع �سحيحا مبن ح�سر.

للح�سور  الإدارة  اع�ساء جمل�ص  اإنابة غركم من غر  لكم  يجوز  بانه  علما 

واتخاذ القرارات والت�سويت مبوجب توكيل كتابي م�سدق ح�سب الأ�سول اذا 

كان النائب عنكم من غر امل�ساهمني.
�صركة خمازن لال�صتثمار �س.م.خ
رئي�س جمل�س الإدارة

دعوة حل�صور اجتماع اجلمعبة العمومية 
ل�صركة خمازن لال�صتثمار �س.م.خ
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اأخبـار الإمـارات

اليون�شكو تختار ال�شارقة عا�شمة عاملية 
للكتاب لعام 2019

•• ال�صارقة -وام:

لعوا�سم  الدولية  اللجنة  اخ��ت��ارت 
الأمم  منظمة  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ك��ت��اب 
والثقافة  والعلم  للربية  املتحدة 
ال�سارقة  اإم��������ارة  “اليون�سكو” 
لعام  ل���ل���ك���ت���اب  ع����امل����ي����ة  ع���ا����س���م���ة 
البارز  ل���دوره���ا  ت��ق��دي��را   2019
ثقافة  وت���ع���زي���ز  ال���ك���ت���اب  دع�����م  يف 
كخيار يف  املعرفة  واإر���س��اء  ال��ق��راءة 
لتكون  الإن�سانية  احل�سارات  ح��وار 
ال�سارقة بذلك اأول مدينة خليجية 
تنال هذا اللقب والثالثة يف الوطن 

العربي ومنطقة ال�سرق الأو�سط.
وجاء قرار جلنة الختيار - املوؤلفة 
النا�سرين  رابطة  عن  ممثلني  من 
الدولية والحتاد الدويل جلمعيات 
وموؤ�س�سات املكتبات واليون�سكو التي 
اج��ت��م��ع��ت مب��ق��ر الحت������اد ال����دويل 
يف  امل��ك��ت��ب��ات  وم��وؤ���س�����س��ات  جلمعيات 
اعرافا  ال�سارقة  لإم���ارة   - له��اي 
ب��اجل��ه��ود ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
ثقافة  ن�������س���ر  جم�����ال  يف  الإم����������ارة 
العربي  امل�������س���ت���وى  ع���ل���ى  ال�����ق�����راءة 
اللجنة  ر�����س����دت  ح���ي���ث  وال��������دويل 
حجم العمل الثقايف الذي تقوم به 
والقراءة  بالكتب  للنهو�ص  الإم��ارة 
وت��ك��ري�����ص ح�����س��وره��ا ل���دى جميع 

اأفراد املجتمع.
وتختار اليون�سكو منذ عام 2001 
العا�سمة العاملية للكتاب ا�ستنادا اىل 
اللقب  معاير حم��ددة حيث مينح 
اأف�سل برنامج  التي تقدم  للمدينة 
على مدار عام باأكمله بهدف تعزيز 
وت�سمل  وال��ك��ت��ب،  ال���ق���راءة  ث��ق��اف��ة 
الربامج  واأثر  ات�ساع نطاق  املعاير 
التي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وج����ودة  الثقافية 
ال����دول للنهو�ص  ق��ب��ل  ت��ط��رح م��ن 

بالكتاب والقراءة.

التا�سعة  امل��دي��ن��ة  ال�����س��ارق��ة  وت��ع��د 
التي  ال��ع��امل  م�ستوى  ع��ل��ى  ع�����س��رة 
العا�سمة  ال���ل���ق���ب  ع���ل���ى  حت�����س��ل 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ك��ت��اب ب��ع��د م��دري��د عام 
 2002 والإ����س���ك���ن���دري���ة   2001
واأن����ت����وي����رب   2003 ون���ي���ودل���ه���ي 
 2005 وم�����ون�����ري�����ال   2004
 2007 وبوغوتا   2006 وتورينو 
وب������روت   2008 واأم�����������س�����ردام 
2009 ويوبليانا 2010 وبوين�ص 
 2012 ويريفان   2011 اآيري�ص 
هاركورت  وبورت   2013 وبانكوك 
 2015 وان�����������س�����ي�����ون   2014
وفروت�سواف 2016 وكوناكرى يف 

2017 واأثينا 2018.
ال�سارقة  ت�سيف  الخ��ت��ي��ار  وب��ه��ذا 
ب���الإجن���ازات  احل���اف���ل  �سجلها  اإىل 
عا�سمة  لقب  نالت  اإذ  جديدا  لقبا 
 1998 ل���ع���ام  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
لعام  الإ�سالمية  الثقافة  وعا�سمة 
2014 وعا�سمة لل�سياحة العربية 

.2015
�سلطان  بنت  ب��دور  ال�سيخة  وقالت 
جمعية  ورئي�ص  موؤ�س�ص  القا�سمي 
رئي�ص  الإم����ارات����ي����ني  ال���ن���ا����س���ري���ن 
ال�سارقة  مل���ل���ف  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
نحن   “ للكتاب  العاملية  العا�سمة 
على  ال�����س��ارق��ة  بح�سول  ف��خ��ورون 
للكتاب  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  ل��ق��ب 

لعام 2019 اإذ يعد اللقب تتويجا 
�ساحب  معامله  اأر�سى  كبر  مل�سروع 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�ص  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
الأعلى حاكم ال�سارقة طوال العقود 
الأرب���ع���ة امل��ا���س��ي��ة وق���اد ف��ي��ه جهود 
م��وؤ���س�����س��ات واأف������راد ك��ب��رة و�سعت 
ح�سارية  كهوية  والثقافة  املعرفة 
لإم�����ارة ال�����س��ارق��ة ف��ب��ات ال��ك��ت��اب يف 
لالرتقاء  املجتمع  �سبيل  ال�سارقة 
وال��ن��ه��و���ص واحل����وار وج�����س��ر عبور 

ملختلف دول العامل«.
القا�سمي  ب��دور  ال�سيخة  واأ���س��اف��ت 
تكرميا  ي�سكل  الخ��ت��ي��ار ل  ه��ذا  ان 
اأجنزته على م�ستوى  لل�سارقة وما 
وح�سب  ال�����ق�����راءة  ث���ق���اف���ة  ت���ع���زي���ز 
تكرميا  لي�سكل  ذلك  يتجاوز  واإمن��ا 
للثقافة العربية اأمام دول العامل اإذ 
ال�سارقة  ال�سمو حاكم  ظل �ساحب 
اإن�سانيا  خ���ي���ارا  امل��ع��رف��ة  اأن  ي���وؤك���د 
لتكون  والآداب  ال��ف��ن��ون  ي��ت��ج��اوز 
بني  الأ�سا�سي  احل��وار  من  م�ساحة 
من  يكتنزه  ما  بكل  العربي  العامل 
من  يقابله  وما  ثقايف  وتنوع  تاريخ 

منها  الغربية  �سواء  العامل  ثقافات 
يف  ال�سارقة  فنجحت  ال�سرقية  اأو 
اإىل حم���رك م��ع��ريف يقود  ال��ت��ح��ول 
ح���زم���ة م����ن امل�������س���اري���ع وال����ربام����ج 
ال���س��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ج�����س��د يف 
قول �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
بالذات  ر�سالة لالرتقاء  الثقافة   “
بالإن�سان  وال�سمو  النف�ص  وتهذيب 
والت�سامح  ال����رق����ي  م��������دارج  اإىل 
هو  والتعليم  الب�سر  ب��ني  وال��ت��اآخ��ي 
اآفاق  يف  ل��ل��ول��وج  الرئي�سي  امل��ف��ت��اح 

التطور والتقدم ».
بالكثر  ال�سارقة  م�سروع  ويحفل 
من الربامج والفعاليات واملنجزات 
امل��ح��ل��ي��ة وال���ع���رب���ي���ة وال���دول���ي���ة اإذ 
اأكرث من  ت�ست�سيف الإم��ارة �سنويا 
الف و500 نا�سر من خمتلف دول 
العامل يف فعاليات معر�ص ال�سارقة 
الدويل للكتاب - ثالث اأكرب معر�ص 
كتاب يف العامل - جامعة بذلك اأكرث 
م��ن م��ل��ي��وين زائ����ر ي��ت��واف��دون اإىل 
امل��واط��ن��ني واملقيمني  امل��ع��ر���ص م��ن 
وال��ق��راء يف ال��دول امل��ج��اورة اإ�سافة 
ال�سارقة  مهرجان  يحققه  م��ا  اإىل 

القرائي للطفل على م�ستوى تعزيز 
الأطفال  ل���دى  وامل��ع��رف��ة  ال���ق���راءة 
وتفعيل  وتفاعلية  مبتكرة  ب��ط��رق 
اأك��رث من  ينظم  الن�سر حيث  واق��ع 
�سنويا  وي�ستقطب  فعالية   2000

اأكرث من 300 األف زائر.
وتوؤكد ال�سارقة روؤيتها يف النهو�ص 
يف  قواعدها  واإر�ساء  القراءة  بواقع 
املجتمع الإماراتي عرب �سل�سلة من 
املبادرات وامل�ساريع اإذ وزعت مبادرة 
“ثقافة بال حدود” 42 األف مكتبة 
واأطلقت  الإم���ارات���ي���ة  الأ����س���ر  ع��ل��ى 
اإمارة  من  القا�سمي  ب��دور  ال�سيخة 
الأول”  “كتابي  م��ب��ادرة  ال�����س��ارق��ة 
التي ت�ستهدف الأمهات يف اأكرث من 
60 مركزا �سحيا وطبيا يف الدولة 
اآلف   5 امل��ب��ادرة يف توزيع  وجنحت 
حقيبة كتب متنوعة على ال�سيدات 
الأول  مولودهن  ينتظرن  اللواتي 
اإمي���ان���ا م��ن��ه��ا ب��اأه��م��ي��ة غ��ر���ص عادة 
وربطهم  الأط���ف���ال  ل���دى  ال���ق���راءة 

بالكتاب منذ الولدة.
ال�سارقة  اأر����س���ت  ذل���ك  ج��ان��ب  اإىل 
لتفعيل  �سباقة  ا�سراتيجية  روؤى 

املنطقة  م�ستوى  على  الن�سر  قطاع 
للن�سر  ال�����س��ارق��ة  م��دي��ن��ة  ف��اأن�����س��اأت 
بهدف تعزيز مكانة الإمارة كمركز 
بقطاع  امل��ع��ن��ي��ني  ي�ستقطب  ع��امل��ي 
ال��ن�����س��ر وال��ط��ب��اع��ة ب���اأن���واع���ه كافة 
الن�سر والطباعة  والنهو�ص بقطاع 
لتطويره  ال����الزم  ال��دع��م  وت��وف��ر 
اأهمية  على  والتاأكيد  به  والرت��ق��اء 
الكتاب واأثره يف ن�سر الوعي والعلم 
التقني  ال��ت��ط��ور  ظ��ل  يف  باملجتمع 

وتنوع م�سادر املعرفة.
وقدم �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
حر�سه  يف  مم��ي��زا  ثقافيا  من��وذج��ا 
على النهو�ص بالقراءة اإذ ظل يوجه 
العامة  باملكتبات  العناية  ب�سرورة 
وحت���دي���ث حم���ت���واه���ا امل���ع���ريف عرب 
تزويدها باآخر الإ�سدارات واأبرزها 
لتكون مرجعا للقراء والباحثني يف 

الإمارة والدولة.
اأ�س�ست  اإم����ارة  اأول  ال�����س��ارق��ة  وت��ع��د 
الإمارات  دول��ة  يف  ومكتبة  مدر�سة 
حتت�سن  اإم��������ارة  اأول  ك���ان���ت  ك���م���ا 
الثقافية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
جمعية  م���ث���ل  ل���ل���ك���ت���اب  ال����داع����م����ة 
النا�سرين الإماراتيني واحتاد كتاب 
واأدباء الإمارات واملجل�ص الإماراتي 

لكتب اليافعني.
العاملية  ال��ع��ا���س��م��ة  جل��ن��ة  وت���ق���وم 

ل��ل��ك��ت��اب امل��وؤل��ف��ة م���ن مم��ث��ل��ني عن 
ال���ي���ون�������س���ك���و والحت������������اد ال�������دويل 
لباعة  ال��دويل  للنا�سرين والحت��اد 
ال��دويل جلمعيات  الكتب والحت���اد 
با�ستقبال  امل��ك��ت��ب��ات  وم��وؤ���س�����س��ات 
املدن  م��ن  �سنويا  امل�����س��ارك��ة  طلبات 
اأنحاء العامل ثم تقوم  من خمتلف 
بتقييمها لختيار العا�سمة العاملية 
حت�سراتها  اإط������ار  ويف  ل��ل��ك��ت��اب. 
العا�سمة  بلقب  بفوزها  لالحتفال 
العاملية للكتاب لعام 2019 ت�ستعد 
برنامج  لتنظيم  ال�����س��ارق��ة  اإم�����ارة 
ي�سم جمموعة كبرة من الأن�سطة 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ع��ل��ى م���دار ع���ام كامل 
متخ�س�سة  جل���ان  ت�سكيل  و�سيتم 

لالإ�سراف على هذه الفعاليات.
بوكوفا  اإي��ري��ن��ا  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
“ اأحيي  لليون�سكو  العامة  امل��دي��رة 
ع��ا���س��م��ة عاملية  ال�����س��ارق��ة  اخ��ت��ي��ار 
ت���ب���ذل���ه م����ن جهود  ل���ل���ك���ت���اب وم�����ا 
م���ن اأج�����ل اإت����اح����ة ال����ق����راءة لأك���رب 
ال��ن��ا���ص ل �سيما  م���ن  ع����دد مم��ك��ن 
تعد  ح��ي��ث  منهم  املهم�سة  ال��ف��ئ��ات 
لالندماج  م�سرعا  عامال  ال��ق��راءة 

الجتماعي والبتكار واحلوار«.
الحتفال  ب���رن���ام���ج  اأن  واأ����س���اف���ت 
ال�����س��ارق��ة عا�سمة  اإم�����ارة  ب��اخ��ت��ي��ار 
اأبريل   23 �سيبداأ يف  للكتاب  عاملية 

للكتاب  العاملي  اليوم  يف   -  2019
وحقوق املوؤلف – حتت �سعار “اقراأ 
ب�ستة  و�سيعنى  ال�سارقة”  يف  اأن���ت 
الت�سامن  ه���ي  رئ��ي�����س��ة  م��وا���س��ي��ع 
والقراءة والراث والتوعية والن�سر 
وال�����س��ب��اب.. ك��م��ا ي��ق��دم ن���دوة حول 
لل�سعراء  وم�سابقة  التعبر  حرية 
ال�سباب وور�ص عمل تدريبية لإنتاج 
الكتب بطريقة “بريل” عن طريق 
العديد  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال��ل��م�����ص 
لل�سعب  املخ�س�سة  الفعاليات  م��ن 
هام�ص  وع���ل���ى  الأع���������راق.  م��ت��ع��دد 
ال�سارقة  اإمارة  �ستطلق  الحتفالت 
وهي  لالإنتاج”  ال�سارقة  “مدينة 
لالإنتاج  بالكامل  خم�س�ص  م��ك��ان 
والطباعة وهو اأول مكان من نوعه 
اأنه معد خ�سي�سا  يف املنطقة حيث 
لتلبية حاجات ال�سركات واملوؤ�س�سات 
ويتمثل  الإنتاج  النا�سطة يف جمال 
الكتب من  تعزيز �سناعة  هدفه يف 
خ��الل تعزيز الإن��ت��اج وال��ت��وزي��ع يف 

العامل العربي.
ثقافة  تعزيز  اإىل  امل��دي��ن��ة  وت��ه��دف 
وت�سجيع  الإم���������ارات  يف  ال����ق����راءة 
م�����ب�����ادرات ج����دي����دة ل��ل��ت��غ��ل��ب على 
ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت���واج���ه الإن���ت���اج 
الأدبي يف املنطقة ويف �سائر العامل 

العربي.

•• العني - الفجر

اآل نهيان  ب���ن ط��ح��ن��ون  ���س��ع��ي��د  ال�����س��ي��خ  ق����دم م��ع��ايل 
واجب  بالعني  ال�����س��وداين  ل��ل��ن��ادي  ال��ف��خ��ري  الرئي�ص 
العزاء واملوا�ساة اإىل اأبناء اجلالية  ال�سودانية بالنادي 
املغفور  وف��اة  يف  الأول  اأم�ص  م�ساء  بالعني  ال�سوداين 
رئي�ص  ال�سر جعفر  ت��اج  ال��دك��ت��ور  تعاىل  ب���اإذن اهلل  ل��ه 
الأح��د من  املنية ظهر  وافته  وال��ذي  بالعني  اجلالية 
اأن  ب��ع��د  احل��ك��وم��ي  ال��ع��ني  الأ���س��ب��وع مب�ست�سفى  ه���ذا 
اأم�سى �سنوات طويلة وتقلد عدة منا�سب يف منطقة 

العني التعليمية.

�سبحانه  اهلل  اإىل  ال���دع���اء  ب��خ��ال�����ص  م��ع��ال��ي��ه  وت��وج��ه 
ينزل  واأن  رحمته  بوا�سع  الفقيد  يتغمد  ب��اأن  وتعاىل 

على قربه �ساآبيب رحمته.
ال������ك������ارب �سفر  ال������ع������زاء حم���م���د الأم���������ني  ح�������س���ر 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  بدولة  ال�سودان  جمهورية 
بدبي  العام  القن�سل  ال��ك��اروري  وال�سفرعبدالعظيم 
باأبوظبي  البعثة  رئي�ص  نائب  ج��ردة  وال�سفراأحمد 
وال��ق��ن�����س��ل ع��ب��داخل��ال��ق ع��ب��داحل��م��ي��د وع���م���اد ح�سن 
الدين  وعماد  ال�سودانية  بال�سفارة  امل�ست�سار  الب�سر 
اأحمد �سيد اأحمد امل�ست�سار الإعالمي بال�سفارة وروؤ�ساء 

وممثلو الأندية ال�سودانية واأبناء اجلالية بالإمارات.

�شعيد بن طحنون يعزي يف وفاة رئي�س اجلالية ال�شودانية بالعن

•• ال�صارقة-وام:
العام  العام لالحتاد  الأم��ني  ال�سايغ  �سعادة حبيب  اأك��د   
اإدارة احتاد كتاب  لالأدباء والكتاب العرب رئي�ص جمل�ص 
واأدب�����اء الإم�����ارات ان ع��امل��ي��ة ال�����س��ارق��ة يف جم���ال الكتاب 
خ�سو�سا والثقافة عموما اأ�سبحت حقيقة واقعة تتاأكد 
اأطلقها  ثاقبة  ا�ست�سرافية  روؤي���ة  بف�سل  وذل��ك  ي��وم  ك��ل 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
الرئي�ص  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي 
لتعزيز م�سرة  الإم���ارات  واأدب���اء  كتاب  الفخري لحت��اد 

النهو�ص احل�ساري ال�سامل التي يوؤمن بها .
ال�سارقة  ل�سعادته مبنا�سبة اختيار  جاء ذلك يف ت�سريح 
منظمة  قبل  م��ن   2019 ل��ع��ام  للكتاب  عاملية  عا�سمة 
“يون�سكو”  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��م  للربية  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ال�سمو  التهاين اىل �ساحب  اآيات  اأ�سمى  ا�ستهله بتقدمي 
ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
العاملي  ال�سارقة على هذا الجناز  الأعلى حاكم  املجل�ص 

الكبر. وقال ال�سايغ ان الثقافة عن�سر اأ�سيل واأ�سا�سي 
وعي  ت�ستهدف  مل  م��ا  ح�سارة  ول  تنمية  ول  من��و  ل  اإذ 
ما  ثقافة  ل  اأن��ه  كما  والقيمي  ال��روح��ي  وعامله  الإن�سان 
مت�سكها  م��ع  كلها  الآف����اق  على  منفتحة  عاملية  تكن  مل 
بجذرها التاريخي الأ�سيل. واأ�ساف “ لقد �سعى م�سروع 
يف  فقوته  املركز  يف  يكون  اأن  اإىل  بداياته  منذ  ال�سارقة 
على  ل  وعميق  وا�سع  تغير  لإح���داث  وتطلعه  طموحه 
العاملية  الثقافة  م�ستوى  على  بل  فقط  املحلي  امل�ستوى 
التي  العظيمة  القيم  من  جمموعة  على  ذل��ك  يف  متكئاً 
متيز تراث العروبة والإ�سالم وهو يف ذلك يوؤدي دورين 
العامل يف  اإىل  القيم  ت�سدير هذه  يتمثل يف  اأوًل  دوراً   -
على  الت�سويه  اإىل  تعر�ست  التي طاملا  الأ�سيلة  �سيغتها 
ل��ق��راءات منحرفة  ت��روج  اأي��دي ق��وى ظالمية متطرفة 
ثانياً  ودوراً  م�ساريعها  مترير  بغر�ص  وال���راث  للدين 
مبنجزات  واإثرائها  الإن�سانية  الثقافة  تعزيز  يف  يتمثل 
اأن��واع الإب��داع تنتمي اإىل  يف الأدب والفكر والفن و�سائر 
منطقة غنية لها من قوة احل�سور ما ل ي�سح جتاهله 

واإهماله«. وقال ال�سايغ “ بهذا متكنت ال�سارقة من لفت 
انتباه العامل اإىل اأهمية و�سرورة اأطروحاتها فاأ�سبحت 
واحدة من اأهم مراكز �سناعة الثقافة وهي اليوم موؤهلة 
لدور اأكرب خ�سو�ساً يف جمال الكتاب وذلك بالتزامن مع 
املخ�س�سة  “مدينة ال�سارقة للكتاب”  م�سروعها الكبر 
يف  نوعه  من  مكان  اأول  وهي  والن�سر  للطباعة  بالكامل 
ال�سركات  ح��اج��ات  لتلبية  خ�سي�ساً  م��ع��ّد  فهو  املنطقة 
الإنتاج ويتمّثل هدفه يف  النا�سطة يف جمال  واملوؤ�س�سات 
تعزيز �سناعة الكتب من خالل تعزيز الإنتاج والتوزيع 
يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي اإىل ج��ان��ب ال���ربام���ج الأخ�����رى التي 
ال�سارقة”  يف  اأن��ت  “اقراأ..  �سعار  حتت  ال�سارقة  اأعلنتها 
والقراءة  الت�سامن  للعمل:  حماور  �ستة  تت�سمن  والتي 

والراث والتوعية والن�سر وال�سباب«.
واأدب����اء الإم����ارات الذي  ك��ت��اب  اأن احت���اد  واأع��ل��ن ال�سايغ 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  ب�ساحب  يت�سرف 
حممد القا�سمي رئي�ساً فخرياً له وملهماً وموجهاً ورا�سماً 
ل�سيا�ساته يعد نف�سه يف طليعة املوؤ�س�سات املعنية بالإ�سهام 

يف اإجناح هذا ال�ستحقاق . م�سرا اىل ان الحتاد �سيتقدم 
مبلف متكامل يحدد فيه مبادرات خا�سة به م�ستفيداً من 
الدعم الالحمدود الذي يتلقاه من �سموه ومن اخلربة 
التي راكمها على مدى �سنوات طويلة يف جمال �سناعة 
الكتاب ..كما اأكد ان الحتاد العام لالأدباء والكتاب العرب 
والتعاون  بالتن�سيق  اأي�ساً  اخلا�ص  برناجمه  له  �سيكون 
مع جميع اجلهات املعنية. وختم ال�سايغ بتمنياته با�سمه 
الإماراتيني  واملبدعني  واملثقفني  والأدباء  الكتاب  وبا�سم 
ل�ساحب  العربية  بالثقافة  املهتمني  وجميع  وال��ع��رب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة الرئي�ص الفخري لحتاد 
اأداء الر�سالة النبيلة  كتاب واأدب��اء الإم��ارات بالتوفيق يف 
العظيمة التي نذر نف�سه لها واختار اأن يهبها من وقته 
م�ستنر  ق��ائ��د  ع��ن  اإل  ي�سدر  ل  م��ا  واهتمامه  وج��ه��ده 
ومثقف كبر يعرف حق املعرفة معنى الثقافة واحلاجة 
مراحل  من  والأدق  الأخ��ط��ر  تكون  قد  مرحلة  يف  اإليها 

تاريخنا.

•• اأبوظبي-وام:

العرب عن �سعادته  العام لالأدباء والكتاب  عرب الحتاد 
من  باختيارها  لل�سارقة  حتقق  ال��ذي  الكبر  ب��الإجن��از 
والثقافة  والعلم  للربية  املتحدة  الأمم  منظمة  قبل 

.2019 لعام  للكتاب  عاملية  “يون�سكو” عا�سمة 
وهناأ �سعادة حبيب ال�سايغ الأمني العام لالحتاد با�سمه 
وبا�سم روؤ�ساء الحتادات والروابط واجلمعيات والأ�سر 
بيان  العام يف  الحت��اد  املن�سوية حتت مظلة  واملجال�ص 
الدكتور �سلطان بن  ال�سيخ  ال�سمو  اليوم �ساحب  �سدر 

ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي  حممد 
على  الإم����ارات  واأدب����اء  كتاب  لحت��اد  الفخري  الرئي�ص 
ياأتي ثمرة مل�سرة غنية بداأتها  اإنه  هذا الإجن��از، وقال 
ال�سارقة منذ �سنوات باجتاه الإعالء من �ساأن الثقافة، 
وتهيئة املناخات ال�سرورية جلعل املعرفة والفن والإبداع 
متاحة اأمام اجلميع، ليكون ذلك رداً عملياً على �سيا�سات 
الت�سطيح وال�ستهالك وا�ستالب الوعي التي يروج لها 
يف ع�سرنا بغر�ص حتويل الإن�سان اإىل جمرد اأداة ، كما 
تاأتي رداً على النحرافات اخلطرة التي تنال من عقول 
والتطرف  العنف  وت�ستدرجهم نحو  ال�سباب خ�سو�ساً، 

الروح  العام  الآخ��ر. وثمن الحتاد  والنغالق وكراهية 
اأن الأمة  ال�سارقة، واأكد  التنويرية التي تطبع م�سروع 
موقعها  ا�ستعادة  من  لتتمكن  ال��روح  ه��ذه  اإىل  بحاجة 

الطبيعي يف �سدارة الأمم املنتجة ثقافياً.
اإن��ه معني على نحٍو  بالقول  بيانه  العام  وختم الحت��اد 
مبا�سر ب��اإجن��اح ه���ذا ال���س��ت��ح��ق��اق ال��ك��ب��ر، ل��ذل��ك قرر 
امل�ساحبة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن  ك���ربى  ن����دوة  ي��ن��ظ��م  اأن 
املقرر عقدها  العام  الدائم لالحتاد  املكتب  لجتماعات 
يف مدينة العني يف الفرة من 9 اإىل 11 �سبتمرب املقبل 
الثقايف  ال�سارقة  مل�سروع  والعاملية  العربية  الأبعاد  حول 

18 دول����ة ع��رب��ي��ة اىل جانب  ب��اح��ث��ني م���ن  مب�����س��ارك��ة 
باحثني عامليني.

يت�سمن جمموعة  خ��ا���س��اً  ب��رن��اجم��اً  ���س��ي��ع��د  اأن����ه  ك��م��ا 
نف�سه،  املنحى  يف  وامل��ب��ادرات  والأن�سطة  الفعاليات  من 
منا�سبة  واأن��ه  عاملي،  عربي  اإم��ارات��ي  املنجز  اأن  باعتبار 
يف  الكتاب  دور  تفعيل  نحو  وتوجيهها  اجل��ه��ود  حل�سد 
احلياة بو�سفه اأداة معرفة وتوعية وبناء لل�سخ�سية .. 
واآفاق  العربي  الكتاب  واقع  للبحث يف  منا�سبة  اأنه  كما 
�سناعته واإمكانيات النهو�ص بهذه ال�سناعة يف خمتلف 

مراحلها.

احتيييياد كتييياب الإميييارات : عامليييية ال�شارقيييية يف جميييال الكيتيييياب 
والثقييييافيييية اأ�شبحيييت حقييقيية واقعييييييية

الحتاد العام للكتاب العرب: اختيار ال�شارقة عا�شمة عاملية للكتاب 
ا�شتحقاق كبري يعنينا جناحه

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12056 بتاريخ 2017/6/28   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3937   

املنذر : ام بي ام العقارية - ذ م م 
املنذر اليه : �سيف �سوريندر كومار  )جمهول حمل القامة( 

ير�سل املنذر هذا النذار اىل املنذر اليه لنذاره ب�سداد امل�ستحقات اليجارية الغر مدفوعة 
واملبالغ جراء الفرة التي تلت اإنتهاء العقد املر�سدة بذمة املنذر اليه يف خالل 30 يوم وهي 
كالتايل مبلغ /175000/ درهم من تاريخ نهاية العقد الواقع يف  2016/12/6 ، ولغاية تاريخ 
2017/5/6 ، اإ�سافة ي�ستحق من بدل ايجار وحتى تاريخ التخلية الفعلي املرتب بذمتكم، 
نتيجة ا�سغالكم املحل )06( بناية بروج العقارية - والتي يديرها املنذر واملوؤجرة من قبله 
ل�ساحلكم ، وال �سن�سطر اآ�سفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية يف مواجهتكم لخالء 

ال�سقة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الر�سوم وامل�ساريف. 
  الكاتب العدل

العدد 12056 بتاريخ 2017/6/28   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

 يف  الدعوى 2017/1815  جتاري جزئي 
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1- اب��راه��ي��م ع��ب��ي��د ع��ل��ي ب���در ال��ظ��ن��ح��اين  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي ال�سالمي - �ص م ع   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل البنك املدعي مبلغ وقدره 
423.115.96 درهم مبا يعادل كمية ال�سكر غر املوردة وقدرها 169.24.38 كيلو 
جرام من ال�سكر والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  
املوافق  2017/7/13  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

ي�صمن اأ�صعار تناف�صية لأف�صل املنتجات املحلية والعاملية والعديد من العرو�س الرتفيهية

معر�س »ليايل رم�شان« يلبي احتياجات املت�شوقن والزوار خالل مو�شم العطالت والأعياد
•• ال�صارقة ـ الفجر: 

خ�������الل ف�������رة ال�������س���ي���ف ت�������زداد 
اإذا  ال���ت�������س���وق وخ���ا����س���ة  ع����رو�����ص 
تزامنت مع �سهر رم�سان الكرمي 
ومو�سم الجازات وغالبا ما يزور 
م��ع��ار���ص ال��ت�����س��وق اع�����داد كبرة 
م���ن امل��ت�����س��وق��ني ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
ال��ع��رو���ص واخل�����س��وم��ات، ويعترب 
“ليايل رم�سان” والذي  معر�ص 
يونيو   30 حتى  فعالياته  ت�ستمر 
ال�سارقة  اك�سبو  اجل��اري يف مركز 
م��ن اه���م م��ع��ار���ص ال��ت�����س��وق التي 
مناف�سة  ب��اأ���س��ع��ار  الت�سوق  ت�سمل 
لأف�سل املنتجات املحلية والعاملية، 
ت�ستهدف  ت��رف��ي��ه��ي��ة  وع����رو�����س����اً 
زواره������ا م���ن الأ����س���ر والأط����ف����ال، 
واأج����ن����ح����ة خ���ا����س���ة ل���ل���م���اأك���ولت 
العرو�ص  اإىل  بالإ�سافة  ال�سعبية 
اخلرية،  والأن�����س��ط��ة  ال��راث��ي��ة 
وال���ت���وع���ي���ة ال���دي���ن���ي���ة، وب����رام����ج 
و�سحوبات  ال�����س��ح��ي،  ال��ت��ث��ق��ي��ف 
جمزية  ج�����وائ�����ز  ع����ل����ى  ي����وم����ي����ة 

خ�س�ستها اإدارة املعر�ص للزوار.
رم�سان«  »ل��ي��ايل  معر�ص  ويلبي 
اح��ت��ي��اج��ات امل��ت�����س��وق��ني وال�����زوار 
والأعياد  العطالت  مو�سم  خ��الل 
وخارجها،  الإم��������ارة  ���س��ك��ان  م���ن 
وال�����س��ي��اح ال��ذي��ن ي��ت��واف��دون على 
ال�سارقة يف هذه الفرة من العام 
الكبرة  العرو�ص  من  لال�ستفادة 
ال���ت���ي ي���وف���ره���ا امل���ع���ر����ص ل�����رواده 
اخل�سومات  ن�����س��ب��ة  ت�����س��ل  ح��ي��ث 
املعر�ص  يعترب  %80.كما  اإىل 

والأزياء،  واملن�سوجات  الداخلية، 
الريا�سية،  وامل���ع���دات  وامل��الب�����ص 
الغذائية،  وامل����واد  وال��ق��رط��ا���س��ي��ة، 
والزهور الطبيعية وال�سطناعية، 
وال����ه����وات����ف ال���ن���ق���ال���ة، واأج����ه����زة 
واألعاب  وملحقاتها،  الكمبيوتر 
باأنواها  وامل���ج���وه���رات  الأط���ف���ال، 

وغرها الكثر.
من  عدد  م�ساركة  املعر�ص  و�سهد 
اأك����رب امل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة وحمال 
البيع بالتجزئة يف املعر�ص والتي 

ع��ن�����س��ر ج����ذب ع���امل���ي ف���ري���د من 
اإحدى  ويجعله  للمعر�ص،  نوعه 
للرفيه  امل���ف�������س���ل���ة  ال����وج����ه����ات 
ومفيدة  اأوق�����ات مم��ت��ع��ة  وق�����س��اء 

خالل هذا املو�سم.
وت�سمل قائمة املعرو�سات الهدايا، 
والعطور،  اجل���دي���دة،  وامل��ن��ت��ج��ات 
وم���������س����ت����ح���������س����رات ال���ت���ج���م���ي���ل، 
ال�سحية،  ال���ع���ن���اي���ة  وم���ن���ت���ج���ات 
والأجهزة الكهربائية، والتجهيزات 
والديكورات  والأث������اث  امل��ن��زل��ي��ة، 

العالمات  اأب����رز  م��ن  نخبة  ت�سم 
ال�����ع�����امل، وال���ت���ي  ال����ت����ج����اري����ة يف 
قدمت منتجاتها باأ�سعار تناف�سية 
وخ�������س���وم���ات ك���ب���رة ت���ه���دف اإىل 
لل�سياح  الت�سوق  احتياجات  تلبية 
وللعائالت  واملقيمني  واملواطنني 
للجميع  مي��ك��ن  ح��ي��ث  وال��������زوار، 
على  التخفي�سات  من  ال�ستفادة 
جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة وك���ب���رة من 
الب�سائع املعرو�سة يف املركز.  كما 
���س��م امل��ع��ر���ص م�����س��ارك��ة ع���دد من 

احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��ه��ات 
وال���ه���ي���ئ���ات امل���دن���ي���ة ال���ع���ام���ل���ة يف 
الإم���ارة، مما يتيح ل��زواره فر�سة 
الطالع على الكثر من الربامج 
وتوجيه  ب����دع����م  حت���ظ���ى  ال����ت����ي 
م�سطفى  واأك������د  اجل����ه����ات.  ت��ل��ك 
� ���س��رك��ة امل��ن��دو���ص، على  ع��ب��داهلل 
فر�سة  واع��ت��ب��اره  املعر�ص  اهمية 
العرو�ص  من  بال�ستفادة  ل��زواره 
تقدمها  ال����ت����ي  واخل���������س����وم����ات 
ال�����س��رك��ات ال��ع��ار���س��ة م�����س��را اإىل 
العرو�ص  م����ن  ال���ع���دي���د  وج�������ود 
واملنتاجات التي تزيد خ�سوماتها 
بالتنظيم  واأ�����س����اد   ،50% ع���ن 
الكثيف  احل�سور  وكذلك  املتميز 
اإىل  ، م�سرا  املعر�ص  اي��ام  ط��وال 
ح�سور  ت�سهد  الإج�����ازات  اي���ام  ان 
ال���زوار، واو�سح  اع��داد كبرة من 

زيارته.
اأ�ساد رونينو بالتنظيم  من جانبه 
التنوع  وم���دى  للمعر�ص  املتميز 
ال���ك���ب���ر ل���ل���م�������س���ارك���ني وك���ذل���ك 
الفعاليات الذي ي�سهدها املعر�ص، 
ح�سور  �سهد  املعر�ص  ان  م��وؤك��دا 
قوي من جانب املت�سوقني وخا�سة 
اأن املعر�ص يقدم خ�سومات كبرة 
اهمية  على  واأك���د  املنتجات،  على 
خمتلف  م��ن  امل��ع��رو���ص  يف  التنوع 
وجود  وكذلك  باملعر�ص  املنتجات 
ركن ترفيهي لالأطفال اإىل جانب 
التنوع املتميز للفعاليات امل�ساحبة 
ت�سافال  نيكت  واك���د  ل��ل��م��ع��ر���ص.  
يتميز  املعر�ص  ان  ع��ارف،  وزه��ر 
باختيار التوقيت املنا�سب، فمو�سم 
الإج��ازات ال��ذي يتزامن مع �سهر 
م��ن فر�ص  زاد  ال��ك��رمي  رم�����س��ان 

حري�سة  امل����ن����دو�����ص  ����س���رك���ة  ان 
ع���ل���ى ال����ت����واج����د وامل���������س����ارك����ة يف 
���س��ن��وي وتقدمي  ب�����س��ك��ل  امل��ع��ر���ص 
متنوعة  بتخفي�سات  منتجاتها 
خ�����الل امل���ع���ر����ص. وق������ال م�����روان 
عالء،  املعر�ص جاء ليقدم وجهة 
لزواره ف�سم  وترفيهية  ت�سويقية 
املعر�ص حتت �سقفه م�ساركة عدد 
من اأكرب املراكز التجارية وحمال 
البيع بالتجزئة يف املعر�ص والتي 
العالمات  اأب����رز  م��ن  نخبة  ت�سم 
التجارية لتقدم خمتلف املنتجات 
باأ�سعار تناف�سية ، وقد انعك�ص هذا 
على زيادة اعداد زوار املعر�ص، كما 
ان حر�ص اللجنة املنظمة لتنظيم 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ك���ان له 
ن�سبة ر�سا  زي��ادة  وق��ع طيب على 
الزوار عن املعر�ص واحلر�ص على 

املت�سوقني  وزي���ادة  املعر�ص  نحاج 
ل�سيما يف ظل م�ساركة العديد من 
املراكز واملحالت الكربى وتقدمي 
اإ�سافة  امل��ن��ت��ج��ات  ان����واع  خم��ت��ل��ف 
املتنوعة.  الفعاليات  م��ن  جلملة 
واأك�����د ن�����س��ر اح��م��د ���س��ال��ح، على 
الفر�سة  واتاحته  املعر�ص  اأهمية 
لإيجاد فر�سة ت�سوق تتميز بجودة 
الكبرة  واخل�����س��وم��ات  امل��ن��ت��ج��ات 
تعترب  ال�سيف  ف��رة  ان  وخا�سة 
فرة اجازات للكثر من املقيمني 
ب�سكل  ناجحا  كان  املعر�ص  لذلك 
ن�����س��خ��ة ه���ذا العام.  لف���ت خ���الل 
زواره من  املعر�ص  ا�ستقطب  وقد 
اإمارة ال�سارقة ومن كافة المارات 
يف  ي�سم  متميز  معر�ص  باعتباره 
باأ�سعار  املنتجات  خمتلف  جنابته 

تناف�سية.

�شرطة الفجرية حتتفل باليوم العاملي ملكافحة املخدرات 
•• الفجرية-وام:

 احتفلت القيادة العامة ل�سرطة الفجرة باليوم العاملي ملكافحة املخدرات 
�سنر  �سيتي  وذل��ك مبركز  بخر«  يكونوا   .. اأب��ن��ائ��ك  م��ع  »ك��ن  �سعار  حت��ت 

الفجرة.
ت�سمن برنامج الحتفال �� الذي ح�سره �سعادة العميد حميد حممد حميد 
للجمهور  توعوية  ثقافية  اأ�سئلة   �� ال�سرطية  العمليات  عام  مدير  اليماحي 
واإقامة  امل�سابقات  يف  للفائزين  جوائز  ومنح  بالحتفال  واملتواجد  امل�سارك 
معر�ص توعوي عبارة عن �سور اثار تعاطي املخدرات على الفرد واملجتمع 

وتوزيع برو�سورات توعوية .
املخدرات  مكافحة  اإدارة  مدير  احل��م��ودي  ح�سن  علي  العقيد  �سعادة  وق��ال 
رئي�ص اللجنة املنظمة لالحتفال ان �سعار هذا العام »كن مع اأبنائك .. يكونوا 

بخر« يوؤكد اأهمية دور الأب وال�سرة يف احتواء وحماية الأبناء من الوقوع 
يف فخ تعاطي املخدرات واملوؤثرات العقلية ول نغفل دور املجتمع واملوؤ�س�سات 

املعنية يف هذا المر.
اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  بقيادة  الداخلية  وزارة  ان  واأ���س��اف 
للت�سدي  تعمل جاهدة  الداخلية  وزير  ال��وزراء  رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان 
لظاهرة املخدرات بكافة ال�سبل والمكانات الب�سرية وغرها بهدف حماية 
اأ���س��ب��ح��ت م��ن الدول  امل���خ���درات. واأو����س���ح ان دول���ة الم�����ارات  املجتمع م��ن 
املتقدمة يف الت�سدي لهذه اجلرمية و�سبط جتار املخدرات يف عقر دارهم. 
وقال احلمودي يف ختام كلمته بان درهم وقاية خر من قنطار عالج وهو 
املجتمع عن  توعية  خ��الل  الفجرة من  ل�سرطة  الرئي�سّية  الأه���داف  اح��د 
طريق احلمالت والفعاليات واملحا�سرات التي تقام يف املدار�ص واجلامعات 

واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة وبث الر�سائل الن�سية التوعوية.

رونيلو

زهري عارفم�صطفى عبداهلل

ن�صر احمد �صالح

مروان عالء

نيكيت ت�صافال
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اأخبـار الإمـارات
را�شد املحيان ي�شيد مبا حققته املجال�س الرم�شانية من توا�شل جمتمعي ومناق�شة اأهم املو�شوعات 

•• الذيد  -الفجر:

يف  والطالبات  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  جمل�ص  رئي�ص  املحيان  را���س��د  اأك��د 
اأ�سهمت  الإم��ارات  دول��ة  الرم�سانية يف  املجال�ص  ب��اأن  الو�سطى  املنطقة 
الإمارات  اأبناء  تربط  التي  والعالقات  الأوا�سر  تعميق  يف  كبر  ب�سكل 
العالقات بني  لتوطيد  تلعبه  الذي  ال��دور  اإىل  م�سراً  بع�ساً  ببع�سهم 
اأن املجال�ص  الأبناء والآب��اء والأج��داد واأف��راد املجتمع كافة. واأ�سار اإىل 
الرم�سانية حققت لفتة طيبة وحر�ص من قيادة و�سعب الإمارات على  
التوا�سل مع املواطنني يف مثل هذه الأيام املباركة من ال�سهر الف�سيل 
امل��ب��ارك��ة على  الإ���س��الم��ي��ة  املنا�سبة  ه��ذه  اأن يعيد  ع��ز وج��ل  اهلل  داع��ي��اً 

القيادة واملواطنني واملقيمني مبوفور ال�سحة وال�سعادة وعلى  �ساحب 
بقدوم  والتقدم مهناأ  والرقي  بالعزة  الإ�سالمية  واأمتنا  و�سعبنا  دولتنا 
املحيان خالل  اأن جمل�ص  واأو�سح   . اأيامه  ال�سعيد وحلول  الفطر  عيد 
املواطنني  ا�ست�سافة  خ��الل  من  املعطيات  تلك  من  ع��زز  رم�سان  �سهر 
ال�سيخ  ا�ستقبال  �سملت  والتي  وال�ستقبالت  اللقاء  من  ع��دد  وتنظم 
حممد بن �سعود املعال وال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي وال�سيخ ماجد 
الفعاليات  من  وع��دد  ال�سواب  قافلة  وا�ستقبال  القا�سمي  �سلطان  بن 
الرم�ساين  املحيان  جمل�ص  اأن  اإىل  م�سرا   . واملحا�سرات  املجتمعية 
والذي داأب على تنظيمه منذ �سنوات بخيمة �سقيقه حممد املحيان على 
يف  الرم�سانية  املجال�ص  وكافة  الرم�ساين  املحيان  جمل�ص  دور  اأهمية 

تعزيز التالقي والتقارب بني ال�سر وتقوية الرابط الجتماعي  بني 
الأهايل وال�سرة واملواطنني .

املحيان  اإل��ي��ه جمل�ص  ه���دف  ا  اإىل  ال��ل��ق��اء  خ���الل  امل��ح��ي��ان  اأ���س��ار  فيما 
الرم�ساين لبراز اإجنازات الدولة واهتمامها بالإن�سان بجانب تقوية 
اإىل  و�سوًل  ال�سكنية  الحياء  يف  املواطنني  بني  الجتماعية  ال�سالت 
التمّيز والريادة والإبداع يف حتقيق املزيد من الإجنازات يف �ستى املجالت 
واإعالء رايات الوطن و�ساأن املواطن. ولفت اإىل املجال�ص الرم�سانية لها 
دورها يف توجيه املجتمع نحو اللتفاف يف �سف واحد بجانب القيادة 
واإب��راز ما تقدمه الدولة من دعم ورخاء  الر�سيدة وطاعة ويل الم��ر 

لكل مواطن ومقيم على اأر�ص دولة الإمارات العربية املتحدة .

الأمريي: قرارات الإغالق ان�صباطية ولي�صت عقابية لأن �صحة املجتمع اأمانة باأعناقنا

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع تغلق من�شاآت طبية و�شيدلنية خمالفة وتنفذ 1656 زيارة تفتي�شية يف عام 2017
•• دبي-الفجر:

ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت   
من�ساآت  ع��دة  اإغ���الق  ع��ن  املجتمع 
ت��راوح��ت بني  و���س��ي��دلن��ي��ة  طبية 
�سهر واحد اإىل 4 اأ�سهر تبعاً حلجم 
اإط��ار احلمالت  املخالفة وذل��ك يف 
امل���ك���ث���ف���ة ال����ت����ي ت����ق����وم ب���ه���ا ف���رق 
احلوكمة  لق�سم  التابعة  التفتي�ص 
ال�����س��ح��ي��ة ل��ل��ت��اأك��د م��ن ال���ت���زام كل 
وال�سيدلنية  ال��ط��ب��ي��ة  امل��ن�����س��اآت 

با�سراطات مزاولة املهنة. 
وج�������اءت ق��������رارات الإغ��������الق على 
املخالفات  م��ن  ع��دد  ر���س��د  خلفية 
ال�سحية،  املن�ساآت  �سالمة  ملعاير 
املخالفات  ت���ل���ك  ت���ن���وع���ت  ح���ي���ث 
ب������ني ������س�����وء ت����خ����زي����ن الأدوي������������ة 
عدم  ال�سيدلنية،  وامل�ستح�سرات 
الهند�سية  باملعاير  املن�ساأة  التزام 
النظافة والتعقيم  واتباع تعليمات 
التخل�ص  ع��دم  الطبية،  ل����الأدوات 
وتوفر  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ن���ف���اي���ات  م���ن 
الطبية  ل��ل��م��ن�����س��اآة  ت��ه��وي��ة  ن���ظ���ام 

وال�سيدلنية.
اأمني ح�سني  الدكتور  �سعادة  واأك��د 

وانفاذها مب�ساركة  الم��ارات  دول��ة 
القطاعني العام واخلا�ص وتطبيق 

احلوكمة ال�سحية.
اإغالق 3 مراكز طبية ل�سوء حفظ 

الأدوية و عدم التعقيم 
مت اإغ����الق 3 م��راك��ز ط��ب��ي��ة  مدة 
التنمية  دائ��رة  مع  بالتن�سيق  �سهر 
القت�سادية بعد اعتماد قرار جلنة 
التظلمات من معايل وزير ال�سحة 
ووق�����اي�����ة امل���ج���ت���م���ع م����ع �����س����رورة 
الوزارة  وق��وان��ني  بلوائح  الل��ت��زام 
ب�����اإزال�����ة امل���خ���ال���ف���ات امل�����ذك�����ورة يف 
تقرير التفتي�ص وهي عدم اللتزام 
حيث  من  الأدوي���ة  حفظ  ب�سروط 
احل�سا�سية  اأو  احل��������رارة  درج������ة 
اأدوات  وت���واج���د  امل��ب��ا���س��ر  ل��ل�����س��وء 
توافر  وع����دم  معقمة  غ��ر  ط��ب��ي��ة 
النفايات  م���ن  ال��ت��خ��ل�����ص  اأك��ي��ا���ص 
الأدوات  وج���ود  ع��دم  م��ع  الطبية. 
التي تكافح العدوى يف املركز و�سوء 
وامل�ستلزمات  الأدوات  مع  التعامل 
الطبية من حيث تعقيمها ب�سورة 
نقل  م��ن  املر�سى  وحلماية  ج��ي��دة 

الأمرا�ص الفرو�سية اإليهم.
م�ست�سفى  ع��م��ل��ي��ات  ق�����س��م  اإغ����الق 

من�ساآت طبية و633 على من�ساآت 
 470 و  �سيدلنية  وم�ستودعات 
للمن�ساآت  ه��ن��د���س��ي��ة  م���ع���اي���ن���ات 
ق�سائية  ���س��ب��ط��ي��ات  و5  ال��ط��ب��ي��ة 
ل��ل��م��خ��ال��ف��ني. وه����ذا دل��ي��ل حر�ص 
الرقابي  ال�����دور  دع���م  يف  ال������وزارة 
املن�ساآت  والتفتي�ص على  والإ�سرايف 
ال�سحية وال�سيدلنية ودعم هذه 
الكوادر  زي�����ادة  م���ن خ���الل  ال�����دور 
العاملة  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال���ط���ب���ي���ة 
ال�سبطية  اأ����س���ح���اب  ك��م��ف��ت�����س��ني 
الدولة،  م�ستوى  على  الق�سائية 

ل�سيا�سة  امل�ساعد  الوكيل  الأم��ري 
ال�سحة العامة والراخي�ص نائب 
الطبية  الراخي�ص  جلنة  رئي�ص 
للمن�ساآت  الإغ�������الق  ق�������رارات  اأن 
�سيغة  ذات  وال�سيدلنية  الطبية 
معاير  ل��ت��ط��ب��ي��ق  اإن�������س���ب���اط���ي���ة 
عقابية  ولي�ست  للوائح  الم��ت��ث��ال 
املجتمع  �سحة  ه��ي  فم�سوؤوليتنا 
ت�ستند  كما  باأعناقنا،  اأمانة  وتلك 
قرارات الإغالق للنظم والقوانني 
ال�سحية  امل��ن�����س��اآت  لعمل  املنظمة 
وال���������س����ي����دلن����ي����ة وا������س�����راط�����ات 
الدولة  يف  مب��ع��اي��ره��ا  الل����ت����زام 
عاملياً،  املعتمدة  املعاير  اأعلى  وفق 
وذلك للو�سول اإىل املوؤ�سر الوطني 
امل�ست�سفيات  ج���م���ي���ع  حل�������س���ول 
للمن�ساآت  ال����دويل  الع��ت��م��اد  ع��ل��ى 

ال�سحية.
اإجن���������ازات ق�����س��م ال��ت��ف��ت��ي�����ص على 
من  وال�سيدلنية  الطبية  املن�ساآت 

بداية العام
اأن  اإىل  اأم�������ني  ال����دك����ت����ور  ول����ف����ت 
امليدانية  ال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة  ال����زي����ارات 
بلغت  وال�����س��ب��ط��ي��ات  وامل���ع���اي���ن���ات 
على   548 منها  زي���ارة،   1656

مدة 4 اأ�سهر
العمليات  ق�������س���م  اإغ���������الق  مت  و 
جراحة  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات  اإح������دى  يف 
ال����ي����وم ال����واح����د ب���ال�������س���ارق���ة ملدة 
دائ����رة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  اأ���س��ه��ر   4
يتم  اأن  على  القت�سادية  التنمية 
اإعادة  قبل  العمليات  ق�سم  تقييم 
اأ�سهر لإجراء   6 واإمهاله  افتتاحه 
وتوفر  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  ال��ت��ع��دي��الت 
الإيجابي  ال�سغط  لقيا�ص  موؤ�سر 
اإىل  اإ�سافة  تهوية،  ونظام  للهواء 
ع����دم ات���ب���اع امل���ع���اي���ر امل����ح����ددة يف 
وبعدها  الطبية  ال��ن��ف��اي��ات  غ��رف��ة 
عن غرفة العمليات، وعدم تنا�سب 
معاير  مع  الأ�سعة  ق�سم  م�ساحة 
التعقيم  غ��رف��ة  واأ���س��ق��ف  ال������وزارة 
الكيميائي.  للغ�سيل  ق��اب��ل��ة  غ��ر 
مع عدم تطبيق املعاير التي �سبق 
ت�سليمها لإدارة امل�ست�سفى لاللتزام 
بها ومت اإمهالهم اأكرث من 6 اأ�سهر 

ولكن من دون جدوى.
ملدد  خ��ا���س��ة  �سيدليات   3 اإغ����الق 

تراوح من �سهر اإىل �سهرين
�سيدليات   3 الإغ����الق  �سمل  كما 
اإىل  ت���راوح م��ن �سهر  مل��دد  خا�سة 

مع اإدخال اأحدث التقنيات الطبية 
التي ت�سمح لهم بتنفيذ هذا الدور 

ب�سكل �سريع ومتقن ودقيق.
على  ال��ت��ف��ت��ي�����ص  ع��م��ل��ي��ات  ازدادت 
املن�ساآت ال�سيدلنية بن�سبة ٪16 يف 
 عام 2016 مقارنة بعام 2015.
�سنة  الأول من  الن�سف  اأما خالل 
2017 حقق فريق التفتي�ص عددا 
متقاربا من عمليات التفتي�ص التي 
متت خالل الأثني ع�سر �سهرا من 

ال�سنوات ال�سابقة.
القطاع ال�سحي اخلا�ص �سريك يف 

التنمية امل�ستدامة 
واأك�����د الأم������ري ح���ر����ص ال�����وزارة 
ال�ستثمارات وتثمر  على ت�سجيع 
ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي اخل���ا����ص الذي 
تعتربه الوزارة �سريكا ا�سراتيجياً 
من  وذل��ك  امل�ستدامة،  التنمية  يف 
والقوانني  الت�سريعات  �سن  خالل 
المتثال  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  ال��ن��اظ��م��ة 
ح�سول  بهدف  الوطنية  للمعاير 
امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى ن��ظ��ام ���س��ح��ي وفق 
لتحقيق  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ر  اأع���ل���ى 
تطوير  ال�����وزارة يف  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
ال�سيا�سات والت�سريعات ال�سحية يف 

الأنظمة  ملخالفة  وذل���ك  �سهرين 
ال�سادرة  ال�سحية  وال��ت�����س��ري��ع��ات 
ال�سيدلة  ق�����ان�����ون  ب���خ�������س���و����ص 
لها.  املنظمة  ال��وزاري��ة  وال��ق��رارات 
ومن املخالفات بيع الأدوية املراقبة 
طبية  و�سفة  بدون  املراقبة  و�سبه 

وب���ي���ع امل�������س���ادات احل��ي��وي��ة ب���دون 
و���س��ف��ة ط��ب��ي��ة اأي�������س���اً، م���ع وجود 
خمالفات يف �سوء التخزين، وعدم 
وتخويل  امل�سوؤول  ال�سيديل  وجود 
مرخ�ص  غ����ر  ل�����س��خ�����ص  ال���ع���م���ل 

بالعمل داخل ال�سيدلية.

دورية ذاتية القيادة تن�شم خلدمة �شرطة دبي
•• دبي-الفجر:

ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  امتثال 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
ال����وزراء ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، يف 
ج��ع��ل م��دي��ن��ة دب���ي الأذك������ى عامليا 
من خالل ت�سخر التكنولوجيا يف 
اأف�سل  وفق  الب�سري  امل��ورد  خدمة 
القيادة  وقعت  العاملية،  املمار�سات 
العامة ل�سرطة دبي مذكرة تفاهم 
ال�سنغافورية  اوت�����س��او  ���س��رك��ة  م��ع 
املحدود ب�ساأن ت�سنيع دورية ذاتية 
القيادة تخدم املنظومة الأمنية يف 
الم��ارة، وبذلك تكون �سرطة دبي 
اول جهة امنية ت�ستخدم هذا النوع 

من ال�سيارات يف العامل. 
وقع املذكرة من جانب �سرطة دبي 
�سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، 
دب���ي، ومن  ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
بينغ  لينغ  ال�سيد  ال�سركة  ج��ان��ب 
املدير التنفيذي لل�سركة، بح�سور 
ال��ع��م��ي��د خ��ال��د ن��ا���س��ر ال���رزوق���ي، 

ذاتية  الدورية  اإن  الرزوقي  نا�سر 
للتجوال  برجمتها  ميكن  القيادة 
وم���������زودة  م���ع���ي���ن���ة،  م���ن���ط���ق���ة  يف 
بكامرات ورادار ا�ست�سعار، ولديها 
خ��ا���س��ي��ة امل��ح��ادث��ة ال�����س��وت��ي��ة مع 
التعرف  العمليات، وميكنها  غرفة 
اأي  يف  العاملني  الأ���س��خ��ا���ص  على 
الج�سام  وك�سف  وال���زوار،  منطقة 
امل�����س��ب��وه��ة، ول��دي��ه��ا ال���ق���درة على 
اىل  بالإ�سافة  امل�سبوهني،  متابعة 
خ��ا���س��ي��ة اط����الق ال���ط���ائ���رة بدون 
�سعوبة  ح���ال  يف  للمتابعة  ط��ي��ار 
وخا�سية  م��ا،  مكان  اىل  ال��و���س��ول 
دخ���ول امل�����س��ت��خ��دم ل��ه��ا ع��ن طريق 
ال��ب�����س��م��ة، و���س��ي��ك��ون ت��واج��ده��ا يف 
يف  وال�سكنية  ال�سياحية  امل��ن��اط��ق 

المارة.
ن�سبة  اإن  الرزوقي  العميد  واأو�سح 
�سرطة  الذكي يف خدمات  التحول 
وهو   ،100% اإىل  و���س��ل��ت  دب���ي 
العامة  ال��ق��ي��ادة  نيل  يف  �ساهم  م��ا 
خدمة  اأف�سل  جائزة  دبي  ل�سرطة 
املحمول  ال��ه��ات��ف  ع���رب  ح��ك��وم��ي��ة 

تقني وحديث.
اللواء عبد اهلل خليفة املري  وقال 
اإن ال��دوري��ة ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة تعترب 
وكوادر  لقوى  ذكية  اإ�سافة  اح��دث 
ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة دب����ي، 
ليتم  خ�سي�سا  ت�سميمها  مت  اذ 
ا�ستخدامها يف �سوارع املدينة، كما 
اجلرمية  مكافحة  على  �ست�ساعد 
واحل����ف����اظ ع��ل��ى الم�����ن والأم������ان 
ال���ن���ا����ص، وميثل  ����س���ع���ادة  وت���ع���زي���ز 
القيادة  ذات��ي��ة  دوري���ة  اول  ت�سغيل 
يف ���س��رط��ة دب���ي خ��ط��وة ل��الم��ام يف 
ت�سبح  ان  يف  دب����ي  روؤي�����ة  حت��ق��ي��ق 
امل��دي��ن��ة الذك����ى ع��امل��ي��ا م��ن خالل 
ومن  ال��ذك��ي��ة،  امل��دن  تقنيات  تبني 
معر�ص  يف  ظ����ه����وره����ا  امل����ت����وق����ع 
جيتك�ص القادم، حيث �سيتم ار�سال 
برئا�سة  دب����ي  ���س��رط��ة  م���ن  ف��ري��ق 
املرى  امل��الزم مهند�ص �سامل �سقر 
املراحل  للم�ساركة وال�سراف على 

النهائية يف ت�سنيعها.
اللواء عبد اهلل خليفة املري   وقال 
ال�سركة  م��ع  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  اإن 

للخدمات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر 
اجلالف،  جمال  والعميد  الذكية، 
نائب مدير الإدارة العامة لل�سوؤون 
احمد  الدكتور  والعقيد  الإداري���ة، 
التنظيمي  امل��ك��ت��ب  م���دي���ر  زع�����ل، 
للقيادة، وال�سيد نائل ا�سالم، املدير 
و�سمال  الأو�سط  لل�سرق  الإقليمي 
�سنغافورة  م��وؤ���س�����س��ة  يف  اف��ري��ق��ي��ا 
�سامل  مهند�ص  وامل���الزم  ال��دول��ي��ة، 
�سقر ماجد املري، مدير امل�سروع.

واكد �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة 
امل�����ري، ح��ر���ص ���س��رط��ة دب����ي على 
وتطويعها  التكنولوجيا  ت�سخر 
التقنيات والكوادر  وال�ستفادة من 
ال��ف��ن��ي��ة وال��ب�����س��ري��ة خل��دم��ة رجل 
اجلرمية  وم���ك���اف���ح���ة  ال�������س���رط���ة 
ي�����ع�����ود على  واحل���������د م���ن���ه���ا مب�����ا 
اإنتاجية العمل ال�سرطي يف جميع 
امل�����س��ت��وي��ات ب�����س��ورة ت���ب���واأت فيها 
القيادة العامة ل�سرطة دبي مكانة 
طويلة،  فرة  منذ  تقنياً  متقدمة 
التي  الأمنية  املوؤ�س�سة  جعلها  مما 
دائ���م���اً م���ا ت��ت��ط��ل��ع اإىل ك���ل م���ا هو 

�سرطة  خطة  تدعم  ال�سنغافورية 
-2016 ال����س���رات���ي���ج���ي���ة  دب�����ي 

حتقيق  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي   2021
اأعلى  اآمن وخدمات وفق  م�ستقبل 
امل�����س��ت��وي��ات، وت���ت���واف���ق م���ع روؤي����ة 
وتواكب   ،2021 دب����ي  ح��ك��وم��ة 
اإن�ساء  يف  الداخلية  وزارة  توجهات 

خمترب دبي للمدن الآمنة.
وث��م��ن ال�����س��ي��د ل��ي��ن��غ ال�����س��راك��ة يف 
العامة  القيادة  مع  التقني  املجال 
ل�سرطة دبي، وقال نحن فخورين 
مب�����س��ارك��ة ���س��رط��ة دب���ي روؤي��ت��ه��ا يف 
امل��ج��ال، م�����س��را اىل ان هذه  ه���ذا 
ال�����س��راك��ة ���س��ت��ع��زز ال��ع��الق��ات بني 
اجلابني من خالل تبادل اخلربات 
وتاأهيل املوراد الب�سرية، متمنيا ان 
التعاون  م��ن  امل��زي��د  هنالك  ي��ك��ون 
ب��ني اجل��ان��ني يف جم���الت اأخ���رى، 
مدينة  اول  ه��ي  دب���ي  ان  م�سيفا 
النوع من  ت�ستخدم هذا  العامل  يف 
القيادة  من خالل  ذاتية  الدورية 

�سرطة دبي.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال��ع��م��ي��د خالد 

جميع  يف  التقني  ال��ت��ط��ور  ���س��رع��ة 
و�سرعة  الأم����ن����ي����ة،  ال���ق���ط���اع���ات 

التحول اإىل النظام الذكي.
وقال املالزم �سامل املري ان م�سروع 
ال�سراكة مع ال�سركة ال�سنغافورية 
القيادة  ذات��ي��ة  دوري����ة  ت�سنيع  يف 
ن���وع���ة وي�سب  ي��ع��ت��رب ف���ري���د م���ن 
يف م�����س��ل��ح��ة اجل��ان��ب��ني، ح��ي��ث ان 
���س��رط��ة دب����ي ل��دي��ه��ا ال��ع��دي��د من 
جمال  يف  واخل��������ربات  ال����ت����ج����ارب 
�سباقة يف  دائما  التكنولوجيا وهي 
تبني امل�ساريع التقنية التي ت�ساهم 

للمرة  وال�سالمة  الأم���ن  فئة  ع��ن 
ال����راب����ع����ة ع���ل���ى ال�����ت�����وايل خ���الل 
والذي  للحكومات،  العاملية  القمة 
القيادة  لتوجيهات  جت�سيداً  ياأتي 
الر�سيدة وحتقيقاً للروؤية الوطنية 
التي تتمحور حول حتقيق ال�سعادة 
وال�����ري�����ادة والإب����������داع والب���ت���ك���ار، 
م�سراً اإىل اأن هذا الإجناز ي�ساف 
التي  العامة  القيادة  اإجن���ازات  اإىل 
ت��ع��ت��رب من���وذج���اً وم���رج���ع���اً لكثر 
انطالقاً  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن 
مواكبة  ب�������س���رورة  اإمي���ان���ه���ا  م���ن 

يف جعل مدينة دبي الذكي عامليا.
واأو�سح املالزم املري انه �سيراأ�ص 
فريق عمل القيادة العامة ل�سرطة 
�سيقوم  امل�سروع، حيث  دبي يف هذا 
على  وال�سراف  بامل�ساركة  الفريق 
الذي  للم�سروع  النهائية  امل��راح��ل 
التقنية  امل�����س��اري��ع  الأه���م  م��ن  يعد 
يف امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة، م�����س��را اىل 
�ستعزز  القيادة  ذات��ي��ة  ال��دوري��ة  ان 
من كفاءة العمل ال�سرطي وتخدم 
امل����ورد ال��ب�����س��ري م��ن خ���الل تبادل 

اخلربات التقنية مع ال�سركة. 

»طرق دبي« تبداأ تطبيق القانون الحتادي ب�شاأن ُمدد �شالحية ُرخ�س ال�شواقة اأول يوليو املقبل
•• دبي-الفجر:

واملوا�سالت  الطرق  هيئة  اأعلنت 
ع������ن ب��������دء ت���ط���ب���ي���ق ال����الئ����ح����ة 
لقانون  اجل����دي����دة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ال�����������س�����ر وامل���������������رور الحت�����������ادي 
لإج������������راءات اإ�������س������دار وجت���دي���د 
ُرخ�ص القيادة رقم »177 » لعام 

ملوؤ�س�سة الرخي�ص يف الهيئة: اإن 
القرار الوزاري رقم »177 » املادة 
84 ، �سيبداأ تطبيقه يف الأول من 
املقبل، وت�سمن عدة  يوليو  �سهر 
ا�سراطات ب�ساأن اإ�سدار وجتديد 
ال��ق��ي��ادة، حيث ن�ص على  ُرخ�����ص 
اإ�سدار  �سالحية  ف��رة  تكون  اأن 
الأوىل  ل��ل��م��رة  ال���ق���ي���ادة  رخ�����س��ة 

جمل�ص  ودول  ال��دول��ة  م��واط��ن��ي 
واجلن�سيات  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
املمنوحة  ال��ف��رة  ف���اإن  الأخ����رى، 
للمرة  القيادة  ُرخ�ص  ل�سالحية 
الأوىل اأو ا�ستبدالها اأو جتديدها 
ت���ك���ون مل����دة ع����ام واح�����د ك��م��ا هو 

ُمطبق حالياً.
الطرق  اأن هيئة  واأكد بهروزيان، 

 «  84« للمادة  ووفقا   ،  2017
م���ن ال���ق���رار ال�������وزاري، وذل����ك يف 
اإطار  يف  املقبل،  يوليو  من  الأول 
ات�ساقا  القرار،  بتطبيق  التزامها 
ال���ع���ام���ة يف هذا  امل�����س��ل��ح��ة  م����ع 

املجال
اأحمد  ال�����س��ي��د  ق����ال  وت��ف�����س��ي��ال، 
التنفيذي  امل����دي����ر  ب����ه����روزي����ان، 

�سنة   21 ُعمر  ملن هم يف  �سنوات 
ودول  ال��دول��ة  ملواطني  ف��وق  فما 
اخلليجي،  التع������اون  جم�������ل�ص 
لنف�ص  ���س��ن��وات   5 ت�سبح  في���ما 
للجن�سيات  ال���ُع���م���ري���ة  ال���ف���ئ���ة 

الأخرى.
تبلغ  مل��ن  بالن�سبة  اأن��ه  مو�سحا،   
21 عاما من  اأق��ل من  اأعمارهم 

ع���ام���ني ملن  مل����دة  ا���س��ت��ب��دال��ه��ا  اأو 
فوق  وم���ا  �سنة   21 ع��م��ر  ه��م يف 
للمتقدمني من مواطني الدولة 
التعاون  جمل�ص  دول  وم��واط��ن��ي 
اجلن�سيات  وك���ذل���ك  اخل��ل��ي��ج��ي، 

الأخرى.
ال�سالحية  ف���رة  ت��ك��ون  ب��ي��ن��م��ا   
 10 الُرخ�ص  لتجديد  املمنوحة 

وامل��وا���س��الت حتر�ص دائ��م��ا على 
الحتادية  ب��ال��ق��وان��ني  ال��ت��زام��ه��ا 
باإجراءات  يتعلق  فيما  والوزارية 
ُرخ�ص القيادة والأعمار املرتبطة 
مبا  جت���دي���ده���ا،  اأو  ب���اإ����س���داره���ا 
ويج�ّسد  العامة،  امل�سلحة  يحقق 
اآمن  ب�تنقل  املتمثلة  الهيئة  روؤي��ة 

و�سهل للجميع.  
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اأخبـار الإمـارات

مليون درهم »عيدية« من هند بنت مكتوم اإىل »اأيتام دار الرب«

دوريات الدراجات الهوائية ب�شرطة اأبوظبي تعزز ال�شالمة

قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة يتفقد منفذ الدارة احلدودي

•• دبي- الفجر:

قدمت حرم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة، رئي�ص 
ال������وزراء، ح��اك��م دب���ي، »رع����اه اهلل«،  جمل�ص 
�سمو ال�سيخة هند بنت مكتوم بن جمعة اآل 
»دار  جمعية  لأيتام  خا�سة  »عيدية«  مكتوم، 
الرب«، بلغت قيمتها الإجمالية مليون درهم، 
مب��ن��ا���س��ب��ة ح��ل��ول ع��ي��د ال��ف��ط��ر امل���ب���ارك، يف 

مبادرة اإن�سانية �سنوية ل�سموها، تطلق فيها 
العنان لفرحة الأيتام ال�سغار بالعيد.

واأكد خلفان خليفة املزروعي، رئي�ص جمل�ص 
اإدارة جمعية »دار الرب«، اأن املبادرة اخلرية 
مكتوم  بنت  هند  ال�سيخة  ل�سمو  الإن�سانية 
ع��ل��ى عادتها  م��ك��ت��وم، ج��ري��ا  اآل  ب���ن ج��م��ع��ة 
الإن�سانية ال�سنوية ل�سالح �سريحة »الأيتام« 
ال��ت��ي ترعاهم  ل���دى اجل��م��ع��ي��ة،  امل�����س��ج��ل��ني 

الإن�ساين  ال��وج��ه  تعك�ص  متكاملة،  ب�سورة 
وهو  ال�سخي،  ال�سنوي  بتربعها  ل�سموها، 
بالفرحة  ال�����س��غ��ار  الأي���ت���ام  ق��ل��وب  يغمر  م��ا 
توفر  يف  وي�������س���اه���م  ال���ربي���ئ���ة،  وال���ب���ه���ج���ة 
احتياجاتهم ومتطلباتهم خالل العيد، فيما 
الرتياح  من  بحالة  وذوي��ه��م  اأ�سرهم  ي�سبغ 
بقيمة  �سموها  ت��ربع  اإىل  م�سرا  وال��ر���س��ا، 
ال��ع��ي��دي��ة، وه��و م��ا ي��ن��درج يف اإط���ار املوروث 
احلفل  خ��الل  بالعيد،  لالحتفال  ال�سعبي 

الرب(  )دار  تنظمه  ال��ذي  لالأيتام،  ال�سنوي 
�سنويا، لتوزيعها على الأيتام داخل الدولة.

والأيتام  اجل��م��ع��ي��ة  ب�����س��ك��ر  امل���زروع���ي  ون����وه 
البالغ  وتقديرهم  وذوي��ه��م  فيها  امل�سجلني 
ل�����س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ه���ن���د ب���ن���ت م���ك���ت���وم على 
مبادرتها الإن�سانية ل�سالح الأيتام، ما اأدخل 
خالل  م�ساعفة  عليهم  وال�����س��رور  البهجة 

العيد، واأ�سكن الفرحة يف قلوبهم.
الفال�سي،  زاي����د  ب��ن  ع��ل��ي  ع��ب��د اهلل  واأ����س���ار 

املدير التنفيذي لدار الرب، اإىل اأن اجلمعية 
اأودعت العيدية، التي تربعت بها �سمو حرم 
�ساحب ال�سمو نائب رئي�ص الدولة، )املليون 
من  املكفولني  الأي��ت��ام  ح�سابات  يف  دره���م(، 
ق���ب���ل اجل��م��ع��ي��ة داخ������ل ال����دول����ة ق���ب���ل عيد 
الفطر ال�سعيد، معربا عن تقدير اجلمعية 
والأي���ت���ام، م��ن الأط���ف���ال وال�����س��غ��ار، ملبادرة 
���س��م��وه��ا وم��ك��رم��ت��ه��ا اخل��ري��ة ب��ال��غ��ة الأثر 

والقيمة خالل العيد.

•• اأبوظبي-وام:

الأمنية  الهوائية  الدراجات  دوري��ات  ُت�سهم   
ال�سالمة  حت��ق��ي��ق  يف  اأب���وظ���ب���ي  ب�����س��رط��ة 
والزوار،  واملقيمني  للمواطنني  والطماأنينة 
والوقاية  الأم���ن  مكت�سبات  على  واحل��ف��اظ 

من اجلرمية يف اإمارة اأبوظبي.
الأمنية  الهوائية  الدراجات  دوري��ة  وتتكون 
م���ن دراج����ت����ني، وي��ج��ي��د ق���ائ���دوه���ا لغتني 
معظم  مع  للتعامل  يوؤهلهم  ما  الأق��ل  على 

قطاعات اجلمهور، وهم مدربون وموؤهلون 
والتفتي�ص  ال����دوري����ة  وم���ه���ام  اأع���م���ال  ع��ل��ى 
املناطق  يف  اأب���وظ���ب���ي  ب���ج���زي���رة  وامل���راق���ب���ة 
اخل�سراء  وامل�سطحات  وال�سكنية  التجارية 
ع��ل��ى ال�����س��واط��ئ واحل���دائ���ق ال��ع��ام��ة وانفاق 
امل�ساة، حيث يقطع رجل الدورية يومياً اأكرث 

من 30 كيلومرا يف املتو�سط.
الهوائية  ال����دراج����ات  دوري������ات  وت�����س��ت��ط��ي��ع 
ب�سرعة،  احل������وادث  م���واق���ع  اإىل  ال���و����س���ول 
واملمرات اجلانبية حلني  الطرق  با�ستخدام 

املخت�سة،  ال�����س��رط��ي��ة  ال����دوري����ات  و����س���ول 
م���ا مي��ك��ن ع��ن��ا���س��ره��ا م���ن ال��ت��ع��ام��ل املهني 
التعامل  ي�سمن  مب��ا  اجل��رمي��ة  م�سرح  م��ع 
الحرايف مع احلادثة واحلفاظ على م�سرح 
الواقعة حلني و�سول جهات الخت�سا�ص، يف 
ال��دوري��ة كذلك  ال��ذي ميكن لرجال  الوقت 

تقدمي مهام الإ�سعاف والإنقاذ.
بنظام  ال���دوري���ات  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  وزودت 
والليلي،  النهاري  والت�سوير  امل�سافة  قيا�ص 
املتطورة،  الت�����س��ال  اأن��ظ��م��ة  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 

درجات  اأق�����س��ى  ل��ت��وؤدي  امل��رئ��ي؛  والت�سوير 
ال�ستجابة يف خمتلف الظروف، كما ت�سارك 
التي  والحتفالت  والفعاليات  املنا�سبات  يف 
عمليات  يف  اأب���وظ���ب���ي  ال��ع��ا���س��م��ة  ت�����س��ه��ده��ا 
و�سهولة  ب�����س��رع��ة  ت��ت��م��ي��ز  ح��ي��ث  امل���راق���ب���ة 
ال���و����س���ول اىل م��ك��ان ال���س��ت��دع��اء وجت����اوز 

الزدحامات املرورية.
وح��ظ��ي��ت امل���ب���ادرة ب��ت��ف��اع��ل ك��ب��ر م���ن ِقبل 
وا�ستح�سان  امل��ج��ت��م��ع،  يف  وا���س��ع��ة  ق��ط��اع��ات 
اأكرب  ب�سكل  ال��دوري��ة  لق��راب  نظراً  كبر، 

م��ن اجل��م��ه��ور، م��ا خلق ح��ال��ة م��ن التفاعل 
الإيجابي  بني ال�سرطة واجلمهور.

وت���ع���د دوري������ات ال����دراج����ات ال���ه���وائ���ي���ة  من 
على  تعمل  والتي  اأبوظبي  �سرطة  م��ب��ادرات 
وتوؤدي  خ��الل فرتني،  الأ�سبوع  اأي��ام  م��دار 
وال����س���ت���ج���اب���ة يف خمتلف  امل���راق���ب���ة  م���ه���ام 
عالية،  �سكانية  كثافة  ت�سهد  التي  املناطق 
ومكافحتها،  اجل��رمي��ة  م��ن  الوقاية  بهدف 
من خالل وجودها يف الأماكن التي ي�سعب 

على الدوريات ال�سرطية الو�سول اإليها. 

•• ال�صارقة-الفجر:

تزينت  ال�سعيد،  الفطر  بعيد  واحتفال  وال�سرور  البهجة  باأجواء ملوؤها 
�سماء الق�سباء - الوجهة ال�سياحية والرفيهية العائلية الأبرز يف اإمارة 
ال�سارقة- يف اأول اأيام العيد بالألعاب النارية امل�سيئة، لت�سكل لوحًة جميلة 
تعك�ص فرحة العيد و�سعادة الزوار.  و�سهدت الق�سباء على مدار اليومني 
املا�سيني اإقباًل كبراً على الفعاليات والأن�سطة الرفيهية والتفاعلية 
اأم�ص )ثالث  ا�ستمرت حتى م�ساء  و  التي نظمتها يف خمتلف مرافقها، 
�سل�سلة من  الق�سباء  ا�ست�ساف م�سرح  ال�سعيد(، حيث  الفطر  اأيام عيد 

الور�ص الفنية والأعمال اليدوية املخ�س�سة لالأطفال مبختلف فئاتهم 
العمرية، اإ�سافة اإىل العديد من الأن�سطة الرفيهية والتعليمية، والتي 
تنطلق من ال�ساعة 5:00 م�ساًء حتى ال�ساعة ال�10:00م�ساًء. ويت�سنى 
لزوار الق�سباء ال�ستمتاع بباقة مميزة من العرو�ص التي تقدمها عجلة 
عني الإمارات عند �سرائهم التذكرة، والتي حظيت بدورها بح�سوٍر كبر 
للقاء  الذين قدموا  والعائالت  الأطفال  املا�سية من قبل  الأي��ام  خالل 
�سخ�سياتهم املحببة من لوين تيونز تويتي و�سلفي�سر يف مبنى العجلة 
وذلك من ال�ساعة 5:00 م�ساًء وحتى ال�ساعة 10:00 م�ساًء، اإىل جانب 
الدخول املجاين اإىل ور�سات عمل ليغو املمتعة، املخ�س�سة لالأطفال من 

عمر عام وحتى 12 عاماً. وت�ستقبل مطاعم ومقاهي ومتاجر الع�سائر 
واحللويات واملثلجات املنت�سرة على �سفاف الق�سباء خالل العيد زوارها 
املمزوجة  امل��ذاق��ات  متكاماًل من  لهم  مزيجاً  لتقدم  ال��ي��وم،  م��دار  على 
مائدة  والأ�سدقاء على  العائلة  لتجمع  والعاملية   العربية  النكهات  بني 
واحدة. ومتتلك الق�سباء جمموعة من اأحدث املرافق واملعامل ال�سياحية 
اخلا�سة  الأل��ع��اب  ومنطقة  وامل��ق��اه��ي،  املطاعم  فيها  مب��ا  والرفيهية، 
ومركز  الإم��ارات،  عني  وعجلة  املو�سيقية،  الق�سباء  ونافورة  بالأطفال، 
مرايا للفنون، وغرها من املرافق الأخرى التي تلبي احتياجات الزوار 

من جميع الأعمار.

ت�صمنت األعابًا نارية وور�صًا تعليمية لالأطفال

الق�شباء تعي�س فرحة العيد مع زوارها مبزيج منوع من الأن�شطة الرتفيهية

اأخبار ال�صاعة : 

نهج اإن�شاين رائد ومبتكر
•• اأبوظبي-وام:

 اكدت ن�سرة اأخبار ال�ساعة ان دولة الإمارات توا�سل اإبهار القا�سي والداين 
لإ�سهاماتها  ح�سر  ل  التي  والتنموية  الإن�سانية  وبراجمها  مببادراتها 

العظيمة يف حت�سني حياة الب�سرية ول حدود لرقعتها اجلغرافية.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اطلقه  ال��ذي  عام اخلر  فيما مي�سي  انه  وقالت 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل مع بداية العام اجلاري 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  امل�سرقة  ال�����س��ورة  تعزيز  يف   2017
ال�سمو  اإطالق �ساحب  والتنموي، جاء  الإن�ساين  للعمل  عاملية  كعا�سمة 
جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
التي تهدف  الإن�سانية  امل�سرعات  رع��اه اهلل، موؤخرا،  دب��ي،  ال��وزراء حاكم 
قفزات  لتحقيق  املتقدمة  التكنولوجيا  وتطويع  العقول  اأف�سل  جلمع 
مبتكرة  وحلول  اأدوات جديدة  ا�ستحداث  الإن�ساين من خالل  العمل  يف 
الكفاءة  ورف��ع  واملعرفية  والتنموية  الإن�سانية  التحديات  مع  للتعامل 
اأكرث  اأهدافها بطرق  والإن�سانية يف حتقيق  التنموية  للموؤ�س�سات  املالية 
فاعلية، لي�سهم يف تر�سيخ النموذج الإن�ساين ال�ستثنائي الذي متثله دولة 

الإمارات.
والبحوث  للدرا�سات  الم���ارات  مركز  عن  ت�سدر  التي  الن�سرة  وا�سافت 
رائد  اإن�����س��اين  “ نهج  ع��ن��وان  حت��ت  ام�����ص  افتتاحيتها  يف  ال�سراتيجية 
ومبتكر “ اأن هذه املبادرة الإن�سانية اجلليلة التي ياأتي اإطالقها بالتعاون 
بني مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية وم�سرعات دبي امل�ستقبل 
، هي وجه اآخر لتفرد وريادة م�سرة العطاء الإماراتية كما ونوعا، وذلك 
ا�ستنادا اإىل نقاط عدة : اأولها، اأن امل�سرعات الإن�سانية هي مبادرة رائدة 
اإنها الأوىل من نوعها يف العامل العربي.. وثانيها، املفهوم  عربيا، حيث 
البتكاري الذي تقوم عليه هذه املبادرة من حيث ت�سخر التكنولوجيا يف 
اخت�سار الوقت وم�ساعفة الإجناز يف جمال العمل الإن�ساين والتنموي 
با�ستخدام اأفكار جديدة ورائدة.. وثالثها، �سعي املبادرة اإىل تر�سيخ قيم 
وثوابت عظيمة ينادي بها ديننا الإ�سالمي احلنيف، اأبرزها مبداأ الت�سابق 
ال�سيخ  ال�سمو  اأك��ده �ساحب  ماأ  ال�سريف يف فعل اخلر، وهو  والتناف�ص 
 “ الإن�سانية  امل�سرعات  ل�”  اإط��الق��ه  خ��الل  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
بقوله : عمل اخلر مهمة عاجلة وامل�سارعة فيه م�ساألة ل تقبل النتظار، 
وديننا حثنا يف القراآن الكرمي على امل�سارعة يف اخلرات عرب قوله تعاىل: 

“وا�ستبقوا اخلرات«.
وتابعت .. ورابعها، النقلة النوعية التي ت�سيفها هذه املبادرة اإىل العمل 
الإن�ساين والتنموي ب�سكل عام، لي�ص من حيث اعتمادها الأ�سلوب العلمي 
الدقيق والتخطيط امل�سبق احلكيم فقط ، بل كذلك من حيث متحورها 
حول مواجهة اأبرز التحديات التي تواجه العمل الإن�ساين واإيجاد حلول 
يتمثل   : املنطقة  تواجهها  رئي�سية  حتديات  اأرب��ع��ة  على  �سركز  اإذ  لها، 
الإلكروين  التعليم  لتوفر  حلول  عن  البحث  يف  منها  الأول  التحدي 
والثاين يف  اأدوات��ه و�سبل احل�سول عليه لالأطفال الالجئني..  وت�سهيل 
البحث عن حلول تقنية متقدمة لتوفر مياه نظيفة يف الدول الفقرة.. 
اأما التحدي الثالث فيتمثل يف متكني الالجئني واإدراجهم يف �سوق العمل 
لتح�سني واقعهم املعي�سي.. بينما ي�سمل التحدي الرابع تطوير املحتوى 
املحتوى  �سعف  ظ��ل  يف  ن�سره  نطاق  وتو�سيع  العربية  باللغة  القرائي 

العربي على �سبكة الإنرنت.
تعد  اأم��ل  وم�سات  من  به  تزخر  وم��ا  الإن�سانية  امل�سرعات  اإن  واو�سحت 
تاأتي  ال�سواعد،  واحتدت  الهمم  ارتقت  ما  اإذا  اأف�سل  الب�سرية مب�ستقبل 
للعطاء،  واح��ة  اخل��ر  اإم���ارات  تبقى  ب��اأن  املوؤ�س�سني  الآب���اء  اإرث  لتكر�ص 
و�سندا حقيقيا لكل من تقطعت بهم ال�سبل يف ظل امل�سكالت التي تع�سف 
النهج  تعزيز  ط��ري��ق  على  مهمة  خ��ط��وة  اأن��ه��ا  كما  وال��ع��امل،  مبنطقتنا 
الإن�ساين الرائد واملبتكر لدولة الإمارات مبا ميكنها من املحافظة على 
موقعها الريادي عامليا يف جمال العمل الإن�ساين والتنموي، وهو ما اأكده 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم بقوله : يف كل بقعة من 

العامل �سنغر�ص خرا با�سم الإمارات.
اأكرث �سطوعا على مدى �سدق نوايا  واختتمت قائلة.. ولي�ص من دليل 
اأيادي الإمارات البي�ساء التي متتد اإىل م�ساعدة كل من يحتاج اإليها حول 
املعمورة من دون متييز على اأ�سا�ص دين اأو عرق اأو م�سالح اأو اعتبارات، 
من النتائج ال�سنوية لأعمال موؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم 
العاملية لعام 2016، التي اأعلنها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم موؤخرا، حيث بلغ حجم الإنفاق الكلي للموؤ�س�سة يف عام 2016 
“1.5 “مليار درهم على خمتلف املبادرات وامل�ساريع والربامج الإن�سانية 
والتنموية واملجتمعية التي ا�ستفاد منها 42 مليون �سخ�ص يف 62 دولة 
اأنف�سنا خلدمة  نذرنا  لقد   : �سموه  اأك��د  ال�سياق،  ه��ذا  ال��ع��امل، ويف  ح��ول 

الب�سرية من دون اأن نبتغي يف ما نقدم للنا�ص �سوى مر�ساة اهلل تعاىل .

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

قائد  النعيمي  علوان  بن  اهلل  اللواء علي عبد  تفقد   
عام �سرطة راأ�ص اخليمة منفذ الدارة احلدودي وكان 
منفذ  ق�سم  رئي�ص  ال��ن��ار  حممد  امل��ق��دم  ا�ستقباله  يف 
ال��ت��ه��اين والتربيكات  ق����ّدم  ال�����دارة احل�����دودي ح��ي��ث 
ال�����س��ب��اط و���س��ف ال�سباط  امل��وظ��ف��ني م���ن  جل��م��ي��ع 
خالل  احل����دودي  ال����دارة  مبنفذ  العاملني  والأف�����راد 
زي���ارت���ه ال��ت��ف��ق��دي��ة مب��ن��ا���س��ب��ة ع��ي��د ال��ف��ط��ر امل���ب���ارك ، 
الودية  الأح��ادي��ث  معهم  ومتبادًل  اأحوالهم  متفقداً 

متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتقدم يف العمل.
واط��ل��ع خ���الل زي���ارت���ه ع��ل��ى اأه���م اخل��ط��ط والآليات 
الإ�سراتيجية  والأول���وي���ات  وامل���ب���ادرات  الت�سغيلية 
م�ستوى  ورف���ع  وال���س��ت��ق��رار  الأم���ن  حلفظ  املعتمدة 
واأكد  للجمهور،  تقدمها  ال��ت��ي  ال�سرطية  اخل��دم��ات 
�سعادته على اأهمية التميز يف الأداء ال�سرطي و�سول 

اإىل اأعلى معاير اجلودة والتميز. 

ودع����ا ال��ع��ام��ل��ني يف امل��ن��ف��ذ اإىل ت�����س��ه��ي��ل الج������راءات 
املبارك  الفطر  عيد  اإج���ازة  ف��رة  خ��الل  للمراجعني 
وحثهم على موا�سلة جهود الرتقاء مب�ستوى الأداء 
اخلطط  وف��ق  الواجب  اأداء  يف  وال�ستمرار  ال�سرطي 
الداخلية  وزارة  ق��ب��ل  م��ن  امل��ع��ت��م��دة  الإ���س��رات��ي��ج��ي��ة 

و�سرطة راأ�ص اخليمة على وجه اخل�سو�ص. 
لتاأمني حركة  املتخذة  الج��راءات  اإىل  اأي�ساً  وا�ستمع 
العبور مل�ستخدمي املنفذ من واإىل اإمارة راأ�ص اخليمة، 
املبا�سرة  امليدانية  واملتابعة  الإ���س��راف  اأهمية  م��وؤك��دا 
الأداء  م�ستويات  اأعلى  حتقيق  يف  ودوره���ا  وامل�ستمرة 
اخلدمات  يف  اجل��ودة  حتقيق  �سرورة  بجانب  الأمني 

التي يقدمها املنفذ للجمهور.
�سر  تعر�ص  قد  التي  املعوقات  �سعادته  ناق�ص  كما 
الأداء وو�سع اأف�سل خطط التح�سني والتطوير وفق 
مقابلة  على  اأي�ساً  والتميز، وحر�ص  اجل��ودة  معاير 
اإىل  لال�ستماع  املنفذ  ومتعاملي  مراجعي  م��ن  ع��دد 

اآرائهم والتعرف على �سكاويهم ومقرحاتهم .

العدد 12056 بتاريخ 2017/6/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/728   تنفيذ مدين  
ان  القامة مبا  اي�سيج  جمهول حمل  اوليفر  املنفذ �سده/1- بري  اىل 
 : وميثله  م  م  ذ  ���ص   - ماجنمنت  كوميونتي  اع��م��ار  التنفيذ/�سركة  طالب 
�سعد حممد عبداهلل احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وق��دره )386482.15( دره��م  وذلك  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
ر�سوم اخلدمات امل�ستحقة اخلا�سة بالوحدة العقارية رقم 1418 يف م�سروع 
خليفة  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 201020                     بتاريخ:    17  / 11  / 2013م
امل�سجلة حتت رقم :                                 بتاريخ:   23  / 09  / 2014م

با�س��م: �سام من�سور بور
وعنوانه: دبي �ص.ب :93078 دبي 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ص، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي 
وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر، منظفات اأ�سنان .

الواق�عة بالفئة   : 03
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تن���ازل رقم : 2017/1/51941
ا�سم مالك العالمة: �سام من�سور بور

ا�سم املتنازل له : �ص .ماليمو التجارية )ذ.م.م(.
مه�نته: التجارة 

جن�سيته: الإمارات العربة املتحدة
عنوانه وحمل اإقامته:  �ص.ب 115779 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاري�خ انت�قال امللكية:  06 / 03 /  2017  
 تاريخ التا�سر يف ال�سجل:     /     /    200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  يونيو 2017 العدد 12056

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 201353                     بتاريخ:    21  / 11  / 2013م
امل�سجلة حتت رقم :                                 بتاريخ:   23  / 09  / 2014م

با�س��م: �سام من�سور بور
وعنوانه: دبي �ص.ب :93078 دبي 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ص، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي 
وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر، منظفات اأ�سنان .

الواق�عة بالفئة   : 03
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تن���ازل رقم : 2017/1/51941
ا�سم مالك العالمة: �سام من�سور بور

ا�سم املتنازل له : �ص .ماليمو التجارية )ذ.م.م(.
مه�نته: التجارة 

جن�سيته: الإمارات العربة املتحدة
عنوانه وحمل اإقامته:  �ص.ب 115779 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاري�خ انت�قال امللكية:  06 / 03 /  2017  
 تاريخ التا�سر يف ال�سجل:     /     /    200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  يونيو 2017 العدد 12056

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 201018                     بتاريخ:    17  / 11  / 2013م
امل�سجلة حتت رقم :                                 بتاريخ:   23  / 09  / 2014م

با�س��م: �سام من�سور بور
وعنوانه: دبي �ص.ب :93078 دبي 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ص، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي 
وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر، منظفات اأ�سنان .

الواق�عة بالفئة   : 03
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تن���ازل رقم : 2017/1/51941
ا�سم مالك العالمة: �سام من�سور بور

ا�سم املتنازل له : �ص .ماليمو التجارية )ذ.م.م(.
مه�نته: التجارة 

جن�سيته: الإمارات العربة املتحدة
عنوانه وحمل اإقامته:  �ص.ب 115779 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاري�خ انت�قال امللكية:  06 / 03 /  2017  
 تاريخ التا�سر يف ال�سجل:     /     /    200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  يونيو 2017 العدد 12056

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 200791                     بتاريخ:    12  / 11  / 2013م
امل�سجلة حتت رقم :                                 بتاريخ:   23  / 09  / 2014م

با�س��م: �سام من�سور بور
وعنوانه: دبي �ص.ب :93078 دبي 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ص، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي 
وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر، منظفات اأ�سنان .

الواق�عة بالفئة   : 03
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تن���ازل رقم : 2017/1/51941
ا�سم مالك العالمة: �سام من�سور بور

ا�سم املتنازل له : �ص .ماليمو التجارية )ذ.م.م(.
مه�نته: التجارة 

جن�سيته: الإمارات العربة املتحدة
عنوانه وحمل اإقامته:  �ص.ب 115779 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاري�خ انت�قال امللكية:  06 / 03 /  2017  
 تاريخ التا�سر يف ال�سجل:     /     /    200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  يونيو 2017 العدد 12056

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 201356                     بتاريخ:    21  / 11  / 2013م
امل�سجلة حتت رقم :                                 بتاريخ:   24  / 09  / 2014م

با�س��م: �سام من�سور بور
وعنوانه: دبي �ص.ب :93078 دبي 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ص، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي 
وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر، منظفات اأ�سنان .

الواق�عة بالفئة   : 03
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تن���ازل رقم : 2017/1/51941
ا�سم مالك العالمة: �سام من�سور بور

ا�سم املتنازل له : �ص .ماليمو التجارية )ذ.م.م(.
مه�نته: التجارة 

جن�سيته: الإمارات العربة املتحدة
عنوانه وحمل اإقامته:  �ص.ب 115779 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاري�خ انت�قال امللكية:  06 / 03 /  2017  
 تاريخ التا�سر يف ال�سجل:     /     /    200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  يونيو 2017 العدد 12056

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 201355                     بتاريخ:    21  / 11  / 2013م
امل�سجلة حتت رقم :                                 بتاريخ:   23  / 09  / 2014م

با�س��م: �سام من�سور بور
وعنوانه: دبي �ص.ب :93078 دبي 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ص، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي 
وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر، منظفات اأ�سنان .

الواق�عة بالفئة   : 03
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تن���ازل رقم : 2017/1/51941
ا�سم مالك العالمة: �سام من�سور بور

ا�سم املتنازل له : �ص .ماليمو التجارية )ذ.م.م(.
مه�نته: التجارة 

جن�سيته: الإمارات العربة املتحدة
عنوانه وحمل اإقامته:  �ص.ب 115779 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاري�خ انت�قال امللكية:  06 / 03 /  2017  
 تاريخ التا�سر يف ال�سجل:     /     /    200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  يونيو 2017 العدد 12056

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 201019                     بتاريخ:    17  / 11  / 2013م
امل�سجلة حتت رقم :                                 بتاريخ:   23  / 09  / 2014م

با�س��م: �سام من�سور بور
وعنوانه: دبي �ص.ب :93078 دبي 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ص، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي 
وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر، منظفات اأ�سنان .

الواق�عة بالفئة   : 03
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تن���ازل رقم : 2017/1/51941
ا�سم مالك العالمة: �سام من�سور بور

ا�سم املتنازل له : �ص .ماليمو التجارية )ذ.م.م(.
مه�نته: التجارة 

جن�سيته: الإمارات العربة املتحدة
عنوانه وحمل اإقامته:  �ص.ب 115779 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاري�خ انت�قال امللكية:  06 / 03 /  2017  
 تاريخ التا�سر يف ال�سجل:     /     /    200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  يونيو 2017 العدد 12056

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 201017                     بتاريخ:    17  / 11  / 2013م
امل�سجلة حتت رقم :                                 بتاريخ:   23  / 09  / 2014م

با�س��م: �سام من�سور بور
وعنوانه: دبي �ص.ب :93078 دبي 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ص، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي 
وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر، منظفات اأ�سنان .

الواق�عة بالفئة   : 03
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تن���ازل رقم : 2017/1/51941
ا�سم مالك العالمة: �سام من�سور بور

ا�سم املتنازل له : �ص .ماليمو التجارية )ذ.م.م(.
مه�نته: التجارة 

جن�سيته: الإمارات العربة املتحدة
عنوانه وحمل اإقامته:  �ص.ب 115779 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاري�خ انت�قال امللكية:  06 / 03 /  2017  
 تاريخ التا�سر يف ال�سجل:     /     /    200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  يونيو 2017 العدد 12056

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 200796                     بتاريخ:    12  / 11  / 2013م
امل�سجلة حتت رقم :                                 بتاريخ:   23  / 09  / 2014م

با�س��م: �سام من�سور بور
وعنوانه: دبي �ص.ب :93078 دبي 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ص، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي 
وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر، منظفات اأ�سنان .

الواق�عة بالفئة   : 03
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تن���ازل رقم : 2017/1/51941
ا�سم مالك العالمة: �سام من�سور بور

ا�سم املتنازل له : �ص .ماليمو التجارية )ذ.م.م(.
مه�نته: التجارة 

جن�سيته: الإمارات العربة املتحدة
عنوانه وحمل اإقامته:  �ص.ب 115779 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاري�خ انت�قال امللكية:  06 / 03 /  2017  
 تاريخ التا�سر يف ال�سجل:     /     /    200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  يونيو 2017 العدد 12056

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 200793                     بتاريخ:    12  / 11  / 2013م
امل�سجلة حتت رقم :                                 بتاريخ:   28  / 01  / 2015م

با�س��م: �سام من�سور بور
وعنوانه: دبي �ص.ب :93078 دبي 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ص، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي 
وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر، منظفات اأ�سنان .

الواق�عة بالفئة   : 03
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تن���ازل رقم : 2017/1/51941
ا�سم مالك العالمة: �سام من�سور بور

ا�سم املتنازل له : �ص .ماليمو التجارية )ذ.م.م(.
مه�نته: التجارة 

جن�سيته: الإمارات العربة املتحدة
عنوانه وحمل اإقامته:  �ص.ب 115779 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاري�خ انت�قال امللكية:  06 / 03 /  2017  
 تاريخ التا�سر يف ال�سجل:     /     /    200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  يونيو 2017 العدد 12056

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 200792                     بتاريخ:    12  / 11  / 2013م
امل�سجلة حتت رقم :                                 بتاريخ:   23  / 09  / 2014م

با�س��م: �سام من�سور بور
وعنوانه: دبي �ص.ب :93078 دبي 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ص، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي 
وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر، منظفات اأ�سنان .

الواق�عة بالفئة   : 03
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تن���ازل رقم : 2017/1/51941
ا�سم مالك العالمة: �سام من�سور بور

ا�سم املتنازل له : �ص .ماليمو التجارية )ذ.م.م(.
مه�نته: التجارة 

جن�سيته: الإمارات العربة املتحدة
عنوانه وحمل اإقامته:  �ص.ب 115779 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاري�خ انت�قال امللكية:  06 / 03 /  2017  
 تاريخ التا�سر يف ال�سجل:     /     /    200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  يونيو 2017 العدد 12056

العدد 12056 بتاريخ 2017/6/28   
اعالن احل�سور بالن�سر 

 رقم الدعوى اغفال  2017/51      
الب��ت��دائ��ي��ة )اللجنة الوىل( يف  ال��دائ��رة  ال�����س��ادر م��ن  ال��ق��رار  ب��ن��اء على 
 2017/6/20 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�ستها  اي��ج��ارات   )2017/51( ال��دع��وى 
باعالن املدعي عليه / دي ال جي لتنظيف املباين واخلدمات الفنية فانه 
قبلكم  ال��دع��وى  اق��ام  قد   - للمقاولت  الهند�سة  امل��دع��ي/دار  ب��ان  نعلمكم 
بطلب )الزامكم  ب�سداد مبلغ 52000 درهم واملتمثلة ب�سريبة موؤ�س�سة دبي 
العقارية البالغة 20٪ للفرة من 2016/4/1 ولغاية 2017/4/1 وفق ما هو 
من�سو�ص عنه باملادة 12 من عقد اليجار + ت�سمني املدعي عليه الر�سوم 
)الثالثاء(  يوم   2017/7/4 بجل�سة  �ستنظر  والتي  والت��ع��اب(  وامل�ساريف 
ال�ساعة )2.30( مبقر دائرة الرا�سي والأمالك دبي )مركز ف�ص املنازعات 
او  دف��اع  من  لديكم  ما  وتقدمي  احل�سور  منكم  يرجى  فعليه  اليجارية( 
م�ستندات.  ويف حال تخلفكم عن احل�سور فان الدائرة �سوف تتخذ كافة 

الجراءات القانونية الالزمة
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12056 بتاريخ 2017/6/28   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/3979   

املنذر : عبدالنا�سر حممد �سيد احمد يدوي - م�سري اجلن�سية
املنذر اليه : احمد عبدالواجد احمد حممد - م�سري اجلن�سية 

/ دره��م   )360000( وق���دره  مبلغ  ب���اداء  اليه  امل��ن��ذر/امل��ن��ذر  ينذر   : املو�سوع 
ثالثمائة و�ستون الف درهم ، خالل مدة اق�ساها �سبعة ايام من تاريخ ن�سر 
هذا النذار ، وال �سي�سطر املنذر ا�سف اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية 
امر  وا�ست�سدار  الق�سائية  ال��دع��اوى  اقامة  ذل��ك  يف  مبا  باملبلغ  للمطالبة 
اليه  املنذر  وال�سرر مع حتميل  للعطل  بالتعوي�ص اجلابر  واملطالبة  الأداء 

بكافة الر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12056 بتاريخ 2017/6/28   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3940   

املنذر : ام بي ام العقارية - ذ م م 
املنذر اليه : مطعم ونادي للوز - �ص ذ م م  )جمهول حمل القامة( 

ير�سل املنذر هذا النذار اىل املنذر اليه لنذاره ب�سداد امل�ستحقات اليجارية الغر مدفوعة 
اليه يف خالل 30 يوم  املنذر  العقد املر�سدة بذمة  اإنتهاء  التي تلت  واملبالغ جراء الفرة 
وهي كالتايل مبلغ /30000/ درهم من تاريخ نهاية العقد الواقع يف  2017/2/9 ، ولغاية 
املرتب  الفعلي  التخلية  تاريخ  وحتى  ايجار  بدل  من  ي�ستحق  اإ�سافة   ،  2017/5/9 تاريخ 
قبله  من  واملوؤجرة  املنذر  يديرها  التي  البناية  يف   )105( ال�سقة  ا�سغالكم  نتيجة  بذمتكم، 
ل�ساحلكم ، وال �سن�سطر اآ�سفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية يف مواجهتكم لخالء 

ال�سقة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الر�سوم وامل�ساريف. 
  الكاتب العدل

العدد 12056 بتاريخ 2017/6/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3067  عمايل جزئي             

جمهول  م  م  ذ  ���ص   - امل��ع��ار���ص  لتنظيم  ب��روم��ول��ك�����ص   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / ماريا رالوكا دراج��ايف   قد اأقام عليك الدعوى 
وتذكرة  دره���م(   86344( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات���ع���اب امل���ح���ام���اة.  رقم 
الثنني  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB170262508AE(ال�سكوى
املوافق 2017/7/3   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة : Ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12056 بتاريخ 2017/6/28   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3938   

املنذر : ام بي ام العقارية - ذ م م 
املنذر اليه : برلنت للخدمات الفنية - �ص ذ م م )جمهول حمل القامة(

ير�سل املنذر هذا النذار اىل املنذر اليه لنذاره ب�سداد امل�ستحقات اليجارية الغر مدفوعة 
اليه يف خالل 30 يوم  املنذر  العقد املر�سدة بذمة  اإنتهاء  التي تلت  واملبالغ جراء الفرة 
 ، تاريخ 2017/6/20  ، ولغاية  تاريخ 2017/1/20   وهي كالتايل مبلغ /13333/ درهم من 
نتيجة   ، بذمتكم  امل��رت��ب  الفعلي  التخلية  ت��اري��خ  وحتى  اي��ج��ار  ب��دل  م��ن  ي�ستحق  اإ�سافة 
قبله  من  واملوؤجرة  املنذر  يديرها  والتي  العو�سي  /خالد  بناية  يف   )105( ال�سقة  ا�سغالكم 
ل�ساحلكم ، وال �سن�سطر اآ�سفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية يف مواجهتكم لخالء 

ال�سقة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الر�سوم وامل�ساريف. 
  الكاتب العدل

العدد 12056 بتاريخ 2017/6/28   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1642  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1-حنان حم�سن علي دروي�ص البلو�سي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ م�سرف الهالل - �ص م ع وميثله : عبداهلل خمي�ص غريب الناخي 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها   بان  اآل علي   قد 
توؤدي للم�سرف مبلغ وقدره )45.858.59 درهم( والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   
بالقاعة  �ص   8.30 ال�ساعة   2017/7/6 امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12056 بتاريخ 2017/6/28   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/1374  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-عاليه دو�سا - جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�ستاأنف /فادي �سومل قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
رقم : 2015/639  جتاري كلي بتاريخ 2016/9/7 وحددت لها جل�سه 
بالقاعة  ال�ساعة 10.00 �سباحا   املوافق 2017/7/10   يوم الثنني  
رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12056 بتاريخ 2017/6/28   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3939   

املنذر : ام بي ام العقارية - ذ م م 
املنذر اليه : طريق املجاز للتجارة )جمهول حمل القامة( 

ير�سل املنذر هذا النذار اىل املنذر اليه لنذاره ب�سداد امل�ستحقات اليجارية الغر مدفوعة 
واملبالغ جراء الفرة التي تلت اإنتهاء العقد املر�سدة بذمة املنذر اليه يف خالل 30 يوم وهي 
كالتايل مبلغ /23333/ درهم من تاريخ نهاية العقد الواقع يف  2016/10/31 ، ولغاية تاريخ 
2017/5/31 ، اإ�سافة ي�ستحق من بدل ايجار وحتى تاريخ التخلية الفعلي املرتب بذمتكم، 
نتيجة ا�سغالكم املحل )08( يف البناية التي يديرها املنذر واملوؤجرة من قبله ل�ساحلكم ، وال 
�سن�سطر اآ�سفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية يف مواجهتكم لخالء ال�سقة املذكورة مع 

حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الر�سوم وامل�ساريف. 
  الكاتب العدل

العدد 12056 بتاريخ 2017/6/28   
       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/239 مدين كلي 

تول�سيدا�ص لل��واين 2-طارق  رامت�ساند  رامت�ساند لل��واين  / 1-رايف  املدعي عليه  اىل 
جاويد حممد حممد ا�سلم  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/  ذي بروكردج فرم 
�سابقا -  قد  م  م  ذ  تاأمني - �ص  م و�سطاء  م  م - حاليا - و ك  م  ذ  تاأمني - �ص  و�سطاء 
ي��وؤدوا مبلغ وقدره  بان  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك 
)4630105 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/7/12   ال�ساعة 9.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch1.C.15 لذا  بالقاعة  �ص 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12056 بتاريخ 2017/6/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/34 بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �سده/1- ايدي مولهولند  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
: احمد  املحدودة وميثله  ال�سرق الو�سط  �سي  ا�ص بي  ات�ص  التنفيذ/ بنك 
  2017/6/6 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت  علي   اآل  رم�سان  ح�سن 
يوم من   30 دره��م خالل  بها )4360490(  املطالبة  القيمة  ل�سداد  اعالنكم 
وفقا  املزايدة  بطريق  ادن��اه  او�سافه  املبني  العقار  بيع  وال  الع��الن  تاريخ 
لن�ص املادة 295 من قانون الجراءات املدنية - نوع العقار : ار�ص - املنطقة 
: معي�سم الوىل - رقم الر���ص : 946 - رقم البلدية : 1-685 - م�ساحة 

العقار : 999.97 مر مربع(  
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�سعود ويل  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  الأم��ر حممد  �سمو  تلقى 
ات�سال  ال�سعودي  الدفاع  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  العهد 
خالله  بحثا  اآب���ي  �سينزو  ال��ي��اب��ان  وزراء  رئ��ي�����ص  م��ن  ام�����ص  هاتفيا 
�ستى  يف  وتعزيزها  دعمها  و�سبل  البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
ب��ن �سلمان  الأم���ر حممد  الياباين  ال���وزراء  امل��ج��الت. وه��ن��اأ رئي�ص 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  اأم��ر  ���س��دور  مبنا�سبة 
لرئي�ص  نائبا  وتعيينه  للعهد  وليا  باختياره  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

جمل�ص الوزراء مع ا�ستمراره وزيرا للدفاع.

اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية ام�ص ان وباء الكولرا الذي ي�سرب 
اليمن وادى اىل م�سرع 1400 �سخ�ص يف �سهرين، يبدي موؤ�سرات 
تباطوؤ ن�سبي مع انخفا�ص ن�سبة الوفيات اىل الن�سف. وت�سبب الوباء 
219 الف  1400 �سخ�ص على الأقل فيما �سجلت حواىل  يف وفاة 
فقرا،  العربية  اجل��زي��رة  �سبه  ب��الد  اأك��رث  اليمن،  يف  م�سبوهة  حالة 
بح�سب الوكالة الممية. لكن ن�سبة الوفيات ب�سبب املر�ص تراجعت 
من %1،7 يف مطلع ايار - مايو اإىل %0،6 حاليا، على ما اأعلن 
اليمن احمد  الطوارئ يف  العاملية حلالت  ال�سحة  م�ست�سار منظمة 
زوينت. وعزا زوينت هذا النخفا�ص الطفيف اإىل تدخل طارئ من 
امل�سجلة يف الي��ام الأخرة  عمال النقاذ. كما تراجع عدد احل��الت 
اىل 39 األفا يف ال�سبوع الفائت مقابل متو�سط 41 الفا يف ال�سابيع 
ال�سابقة. لكن زوينت اأ�سار اإىل ان انخفا�ص الرقام قد يعود لراجع 
اإىل ان عدد ال�سابات  عدد البالغات تزامنا مع عيد الفطر، لفتا 
الجمايل قد يعاود الرتفاع اىل ال�سعفني قبل الق�ساء على الوباء.

واأنذرت المم املتحدة باأن عدد ال�سابات مر�سح لتجاوز 300 األف 
حالة يف اليمن حتى ايلول - �سبتمرب. و�سبق ان حذرت يف نهاية اأيار 
17 مليون �سخ�ص نق�سا يف  - مايو من انهيار اليمن حيث يواجه 
7 ماليني على حافة املجاعة يف بلد يعتمد اإىل حد  الغذاء وبينهم 
دامياً  2014 نزاعاً  كبر على ا�ستراد غذائه. وي�سهد اليمن منذ 
العا�سمة  و�سقطت  احلكومية،  وال��ق��وات  احلوثيني  املتمردين  بني 

�سنعاء يف اأيدي احلوثيني يف اأيلول - �سبتمرب من العام نف�سه. 

نيودلهي،  اىل  ر�سمية  اح��ت��ج��اج��ات  نقلت  ان��ه��ا  ام�����ص  ب��ك��ني  اع��ل��ن��ت 
�ساأنه  من  ال�سينية  الرا���س��ي  يف  هنود  لع�سكريني  توغال  وانتقدت 
ان ي��وؤج��ج اخل���الف���ات احل���دودي���ة ب��ني ال��ه��ن��د وال�����س��ني العمالقني 

ال�سيويني.
واتهمت ال�سني قوات هندية باأنها اجتازت يف الفرة الخرة احلدود 
و  التيبت،  يف  �سينية  ومنطقة  الهندية  �سيكيم  ولي��ة  تف�سل  التي 
بيان  يف  ج��اء  كما  ال�سيني،  اجلانب  على  طريق  �سق  اعمال  بعرقلة 

لوزارة الدفاع.
وا�ساف البيان ان اجلي�ص الهندي ت�سبب بتوترات من جانب واحد ، 
م�سرا اىل اأن احلادث يهدد ال�سالم وال�ستقرار يف املناطق احلدودية 

تهديدا خطرا . ومل يقدم مزيدا من التفا�سيل.
ال�سينية،  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  كانغ،  لو  اأكد  جانبه،  من 
ال�سرورية للرد  التدابر  الهندية... اتخذنا  القوات  ا�ستفزاز  حيال 

عليها... ونقلنا احتجاجات ر�سمية )اىل الهند( .
واأ�ساف لو كانغ ان موقفنا الذي يق�سي بالدفاع عن �سيادة ارا�سينا، 
اجتازت  التي  قواتها  �سحب  اىل  الهند  تعمد  ان  يف  ون��اأم��ل  ث��اب��ت... 

احلدود ال�سينية .
واو���س��ح امل��ت��ح��دث ال�سيني ان ب��ك��ني ت��وق��ف��ت م��ن ج��ه��ة اخ���رى عن 
الذي  ناثو يف هيماليا،  الهنود عرب طريق  ال�سماح مب��رور احلجاج 
عادة ما ي�سلكونه للو�سول اىل املواقع الهندو�سية املقد�سة يف ال�سني، 

موؤكدا ان بالده اتخذت هذا القرار لأ�سباب امنية .
ويدور خالف بني نيودلهي وبكني حول تر�سيم حدودهما، وتتواجهان 
خ�سو�سا ازاء م�سر ولية ارونا�سال برادي�ص الهندية )�سرق(: وقد 
ال�ستعمار  حقبة  خالل  الهندية  الرا�سي  اىل  املنطقة  هذه  �سمت 

الربيطاين، لكن بكني تطالب بال�سيادة عليها.

عوا�صم

الريا�ض

بكني

جنيف

ال�شودان تاأمل عدم تاأثري 
حظر ال�شفر على رفع العقوبات 

•• اخلرطوم-رويرتز:

اإن ال�سودان ياأمل  اأم�ص الثالثاء  قال م�سوؤول بوزارة اخلارجية ال�سودانية 
األ توؤثر عودة العمل بحظر �سفر فر�سه الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب 
على ال�سودانيني ومواطني خم�ص دول اأخرى تقطنها اأغلبية م�سلمة على 

الرفع املزمع للعقوبات القت�سادية الأمريكية ال�سهر املقبل.
واأعادت املحكمة العليا الأمريكية العمل بجزء من حظر �سفر موؤقت على 
ل  ال��ذي��ن  واليمن  و�سوريا  وال�����س��ودان  وال�سومال  وليبيا  اإي���ران  مواطني 

تربطهم �سلة قوية بالوليات املتحدة ولكن يريدون دخولها.
وقال ال�سفر عبد الغنى النعيم وكيل وزارة اخلارجية ال�سودانية لرويرز 
ت��اأث��ر على ق���رار رف��ع العقوبات  اأي  ل��ق��رار احل��ظ��ر ه��ذا  ي��ك��ون  األ  ن��رج��و 
القت�سادية الأمريكية املتوقع فى ال�سهر املقبل خا�سة واأن ال�سودان اأكمل 
كاملة  ب�سورة   - بنود  الطريق - خم�ص  بنود خارطة  املطلوب منه فى  كل 

ونحن نتهياأ مل�ستقبل اأف�سل للعالقات بني البلدين .
الإرهاب  مكافحة  يف  وا�سنطن  مع  التعاون  الطريق  خارطة  بنود  وت�سمل 
بدخول  وال�سماح  ال�سودان  جلنوب  الداخلية  ال�سوؤون  يف  التدخل  ووق��ف 

امل�ساعدات الإن�سانية باأمان ملناطق ال�سراع.
ويف يناير كانون الثاين اأعطت اإدارة الرئي�ص الأمريكي ال�سابق باراك اأوباما 
وحل  الإن�سان  بحقوق  املتعلق  �سجله  لتح�سني  يوما   180 مهلة  ال�سودان 
العقوبات  بع�ص  وا�سنطن  ترفع  اأن  قبل  والع�سكرية  ال�سيا�سية  �سراعاته 
من  ت��واط��وؤ  اإن��ه  قالت  مل��ا   2006 ع��ام  ت�سعيدها  ج��رى  التي  القت�سادية 

احلكومة ال�سودانية يف العنف يف منطقة دارفور.

جثامن ال�شهداء رهائن بثالجات الحتالل ال�شرائيلي 

ترامب ومودي ي�شيدان بال�شداقة يف اأول لقاء 

هيومن رايت�س تنتقد م�شروع قانون مكافحة الإرهاب الفرن�شي 

)غوغل- األفابيت( توؤ�ش�س منتدى عامليا ملكافحة الإرهاب 

اتهام الرئي�س الربازيلي ر�شميا بالف�شاد
•• ريو دي جانريو-وام:

 وجهت اإىل الرئي�ص الربازيلي مي�سيل تامر ر�سميا 
ر�سى من  بقبوله  ب�سبب مزاعم  بالف�ساد  اتهامات 
�سركة لتعبئة اللحوم يف مقابل تو�سطه ل�ساحلها 

لدى هيئة تنظيم املناف�سة يف البالد.
التهامات  جانوت  رودري��ج��و  العام  املدعي  واأح��ال 
وهي  ب��رازي��ل��ي��ا  يف  العليا  الحت��ادي��ة  املحكمة  اإىل 
املحكمة  على  ويتعني  ال��ب��الد..  يف  حمكمة  اأع��ل��ى 
بامل�سي  �ست�سمح  كانت  اإذا  ما  تقرر  اأن  الآن  العليا 

قدما يف املقا�ساة.

اجلي�س امل�شري يدمر
 12 �شيارة حمملة بالأ�شلحة 

•• القاهرة-وام:

احباط  من  امل�سرية  اجلوية  القوات  متكنت 
حم��اول��ة لخ����راق احل����دود ال��غ��رب��ي��ة. وقال 
امل�سلحة  ال��ق��وات  ب��ا���س��م  الع�سكري  امل��ت��ح��دث 
اأنباء  وك��ال��ة  بثت�ه  ت�سري�������ح  يف   - امل�����س��ري��ة 
اإن القوات اجلوية جنحت  ال�سرق الأو�سط - 
حمملة  �سيارة   12 وت��دم��ر  وتتبع  ر�سد  يف 
ب��الأ���س��ل��ح��ة وال���ذخ���ائ���ر وامل������واد امل��ه��رب��ة عرب 

احلدود.

•• غزة-وام:

الذي  الإ�سرائيلية �سهر �سبتمرب للتداول يف اللتما�ص  العليا   حددت املحكمة 
قدمته عائالت وجمعيات فل�سطينية تطالب بتحرير جثامني ال�سهداء الذين 
حملة  املحتلة  بالقد�ص  واأطلقت  الإ�سرائيلي.  الح��ت��الل  �سلطات  حتتجزهم 
الوطنية ل�ستعادة  اللجنة  التحمت مع  �سرعان ما  والتي  اأولدن��ا  بدنا  بعنوان 

جثامني ال�سهداء بفل�سطني.
لالإفراج  ال�سرائيلي  الحتالل  قوة �سغط على  ت�سكل  اأن  وا�ستطاعت احلملة 
عددهم  جت��اوز  والذين   2015 اأكتوبر  منذ  املحتجزة  ال�سهداء  جثامني  عن 
رئي�ص  وقال  �سهرا.  و12  �سهر  احتجازهم بني  تراوحت فرات  �سهيدا   150
العليا عينت جل�سة  اإن املحكمة  هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين عي�سى قراقع 
ال�سهداء  جثامني  ت�سليم  طلب  يف  للنظر  املقبل  �سبتمرب  من  ع�سر  الثالث  يف 
بالتما�ص  تقدموا  الهيئة  حمامي  اأن  قراقع  واأو�سح  املحتجزة.  الفل�سطينيني 
للمحكمة العليا لبحث ق�سية جثامني ال�سهداء الفل�سطينيني التي حتتجزها 
�سلطات الحتالل الإ�سرائيلي كاإجراء عقابي يف ثالجاتها اأو يف ما تعرف مبقابر 
جثامني  ت�سليم  اأي��ام  قبل  رف�ست  العامة  ال�سرائيلية  النيابة  وكانت  الأرق��ام. 
انها  ..وذك��رت يف معر�ص ردها  الإ�سرائيلي  ال�سهداء املحتجزة لدى الحتالل 
يح�سن من  اأن  املمكن  ذلك من  واأن  اجلثامني  ت�سليم  بعدم  بقرارها  متم�سكة 

�سروط التفاو�ص مع حركة حما�ص حول جثامني اجلنود املحتجزين لديها.

قتلى ومفقودون بغرق مركب يف كولومبيا 
•• غواتابيه-اأ ف ب:

اآخ��رون يف عداد املفقودين  قتل �سبعة ا�سخا�ص على القل ول يزال اربعة 
جّراء غرق �سفينة على متنها زهاء 170 راكباً يف بحرة غواتابيه ال�سياحية 

يف �سمال غرب كولومبيا.
وقال امل�سوؤول يف وحدة ادارة املخاطر الوطنية كارلو�ص ايفان ماركيز لوكالة 
مفقودين  وارب��ع��ة  قتلى  �سبعة  هناك  ح�سيلة  اخ��ر  وف��ق  ان��ه  بر�ص  فران�ص 

و154 ناجيا بينهم اثنان ل يزالن يف امل�ست�سفى وحالهما م�ستقرة .
ومركب اأملرانتي املنكوب موؤلف من اربع طبقات، وغرق بعد ظهر الأحد يف 

بحرة �سّد غواتابيه، على ُبعد نحو 68 كيلومرا من ميديلني.
فران�ص  متكنت  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  تداولته  فيديو  �سريط  ويف 
القوارب  التثبت من �سحته، مُيكن روؤية مركب يغرق وع�سرات  بر�ص من 

تقرب ملحاولة انقاذ الركاب.
وقال الرئي�ص الكولومبي خوان مانويل �سانتو�ص ما اعلمه حتى الآن هو 
الذي  العدد  الركاب يفوق  ا�ستيعاب عدد من  القدرة على  املركب لديه  ان 
ناجما عن  الغرق  يكون  ان  بذلك  م�ستبعدا   ، غ��رق  متنه عندما  على  ك��ان 

حمولة زائدة.
وبالن�سبة ل�سانتو�ص فان ا�سباب الغرق ال�سريع واملفاجئ ل تزال جمهولة.

لتحديد  املوقع  اىل  اخل��رباء يف طريقه  فريقا من  ان  اىل  الرئي�ص  وا�سار 
ا�سباب هذا الغرق.

 ، باأن املركب �سيغرق  وقالت احدى الناجيات لو�سائل العالم بداأنا ن�سعر 
م�سرة اىل ان الركاب مل يكونوا مزودين ب�سرات جناة.

وا�سافت ان الطبقتني ال�سفليتني من القارب كانتا مزدحمتني جدا وكان 
هناك كثر من الأطفال على منت القارب.

الغرق  انفيغادو كان  الكابنت يف جهاز الطفاء يف  وقال برناردو مورالي�ص 
بتقدمي  املحيطة  ال���ق���وارب  وق��ام��ت   )...( دق��ائ��ق  خ���الل  وح�����س��ل  �سريعا 

امل�ساعدة .
واو�سح موالي�ص ان كثافة حركة ال�سر على الطريق ال�سريع الذي يربط 

ميديلني ببوغوتا تعرقل و�سول اجهزة ال�سعاف اىل موقع احلادث.
واعلنت القوات اجلوية انها ار�سلت مروحية يو اإت�ص - 60 اينجل للم�ساركة 

يف عملية النقاذ .
هذه  اإىل  ال��زوار  وياأتي  الأ�سبوع.  نهاية  عطلة  يف  بال�سياح  غواتابيه  وتعّج 

املنطقة من اأجل الذهاب يف رحالت بحرية، وال�سيد والتزلج على املاء.

حمكمة هولندية حتمل احلكومة م�شوؤولية مذبحة �شربرنيت�شا 
•• الهاي-رويرتز:

عن  جزئيا  م�سوؤولة  هولندا  اأن  ام�ص  هولندية  ا�ستئناف  حمكمة  اأك��دت 
لالأمم  تابعة  هولندية  قاعدة  من  ط��ردوا  م�سلم  رج��ل   300 نحو  مقتل 
املتحدة بعد اأن اجتاحت قوات �سرب البو�سنة منطقة �سربرنيت�سا املحيطة 

بالقاعدة خالل احلرب الأهلية يف يوغو�سالفيا ال�سابقة.
ويوؤيد قرار حمكمة ال�ستئناف يف لهاي قرارا �سدر عام 2014 باأن قوات 
الذين جلاأوا  الرجال  اأن  اأن تدرك  بو�سعها  كان  الهولندية  ال�سالم  حفظ 
ق��وات �سرب  يد  للقتل على  �سيتعر�سون  بوتوكاري  قرية  القاعدة يف  اإىل 

البو�سنة اإذا اأجربتهم على الرحيل، وهو ما حدث بالفعل.
لالأمم  التابعة  ال�سالم  بعثات حفظ  امل�ساركة يف  ال��دول  تواجه  ما  ون��ادرا 

املتحدة اإجراءات قانونية ب�ساأن اأدائها. وقالت لينيكه �سبرك التي حتا�سر 
اأم�����س��ردام اإن احلكم مهم  يف ���س��وؤون الأم���ن ال���دويل بجامعة )يف.ي���و( يف 
)املعنية(  والقوانني  امل�ستقبل  يف  ال�سالم  حفظ  لبعثات  بالن�سبة  للغاية 
يف  امل�ساركة  عن  دول  يثني  رمب��ا  احلكم  اأن  واأ�سافت   . ال��دول  مب�سوؤولية 
بعثات حفظ ال�سالم م�ستقبال. وقتل نحو 8000 رجل وفتى م�سلم علي 
ال�سابق راتكو مالديت�ص يف  يد قوات �سرب البو�سنة حتت قيادة اجلرنال 
اأوروبية  اأر���ص  اأ�سواأ عملية قتل جماعي على  1995 يف  يوليو متوز عام 
منذ احلرب العاملية الثانية. وفر كثر من ال�سحايا امل�سلمني اإىل مناطق 
اأن القوات الهولندية،  اأعلنتها الأمم املتحدة يف �سربرنيت�سا ليجدوا  اآمنة 
بعد  وتوجهوا  ق��ادرة على حمايتهم.  الت�سليح، غر  و�سعيفة  العدد  قليلة 

ذلك اإىل القاعدة الهولندية القريبة.

اأتوميك�ص  ج��رنال  جمموعة  اأعلنت  الدفاع،  جمال  ويف 
اأنها ح�سلت على اإذن لبيع الهند طائرات ع�سكرية بدون 
طيار من طراز اإم كيو 9 بي ، وهو منوذج معدل لطائرة 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�سدد الرئي�ص المركي دونالد ترامب ورئي�ص الوزراء 
اأول  بعد  بينهما  التقارب  على  م��ودي  ناريندرا  الهندي 
مبتانة  واأ���س��ادا  الأبي�ص  البيت  يف  جمعهما  ثنائي  لقاء 
ال���ع���الق���ات ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، ب����دون اأن ي��اأت��ي��ا ع��ل��ى ذكر 
اخلالفات بينهما يف موا�سيع كثرة متتد من الهجرة 

اإىل املناخ.
واأكد امل�سوؤولن اللذان تعانقا قبل اأن يتوجه كّل منهما 
الأبي�ص  البيت  ح��دائ��ق  يف  ل��ه  املخ�س�سة  املن�سدة  اإىل 
تعزيز  على  عزمهما  مقت�سبة،  بت�سريحات  ل����الإدلء 

التعاون بينهما يف مكافحة الإرهاب.
ال�ساعي  �سيفه  اإىل  ب��ال��ك��الم  م��ت��وج��ه��ا  ت��رام��ب  وق����ال 
الرئي�ص  �سيا�سة  ت��زال  ل  وقت  و�سمانات يف  لتطمينات 
انه ل�سرف يل  اآ�سيا  اجلمهوري اجلديد غام�سة حيال 
اكرب دميوقراطية  زعيم  البي�ص  البيت  ا�ستقبل يف  ان 

يف العامل .
وبالرغم من اأن الزيارة مل ت�سفر عن اأي اإعالن ملفت، 
اعترب ترامب اأن العالقة بني الهند والوليات املتحدة 
مل تكن يوما اقوى واأف�سل مما هي عليه اليوم ، موؤكدا 

. وو�سل  وا�سنطن �سديقا حقيقيا  ان لديه يف  ل�سيفه 
كل من رجل الأعمال النيويوركي والقومي الهندو�سي 
اإىل ال�سلطة بناء على وعود مت�سابهة يف بع�ص جوانبها، 
وقدما نف�سيهما على اأنهما من خارج الأو�ساط ال�سيا�سية 

وحري�سان على ترميم عظمة بلديهما.
الإعالم  و�سائل  حيال  ذات��ه��ا  الريبة  يت�ساطران  وهما 
التقليدية ويف�سالن عليها مواقع التوا�سل الجتماعي 
للتوجه مبا�سرة اإىل قاعدتيهما، ول �سيما توير حيث 
بينما لدى  32 مليون متابع  الرئي�ص المركي  لدى 

رئي�ص الوزراء الهندي 31 مليونا.
وقال دونالد ترامب ممازحا رئي�ص الوزراء مودي واأنا، 
التوا�سل الجتماعي  العامليان ل�سبكات  الزعيمان  نحن 
م�سيفا اإننا نوؤمن بفكرة اإعطاء النا�ص فر�سة ال�ستماع 
مبا�سرة اىل �سوت اولئك الذين �سوتوا لهم ويتيح لنا 
�سار على ما  اأن الأمر  واأعتقد  اليهم مبا�سرة  ال�ستماع 

يرام يف احلالتني .
الأمركي  الرئي�ص  دع��ا  الق��ت�����س��ادي،  ال�سعيد  وع��ل��ى 
اإىل عالقة جتارية متوازنة ، م�سددا على �سرورة رفع 
احلواجز امام ت�سدير منتجات اأمركية وخف�ص العجز 

المركي يف التبادلت التجارية مع الهند.

اأبرز الطائرات بدون طيار يف   ، املراقبة البحرية ريرب 
اجلي�ص الأمركي، وت�ستخدمها القوات اجلوية ملهمات 

مراقبة وهجوم.

•• باري�ص-رويرتز:

رايت�ص  ه��ي��وم��ن  م��ن��ظ��م��ة  ق���ال���ت 
قانون  م�����س��روع  اإن  اأم�����ص  ووت�����ص 
م��ك��اف��ح��ة الإره���������اب امل����ق����دم من 
�سيجعل  ال��ف��رن�����س��ي��ة  احل���ك���وم���ة 
املمار�سات التع�سفية اأمرا طبيعيا 
ال�سخ�سية  احل���ري���ات  وي��ق��و���ص 
ال���ت���ع�������س���ب �سد  ي����غ����ذي  ورمب�������ا 

الأقلية امل�سلمة.
اأن  احلقوقية  املنظمة  واأ���س��اف��ت 
م�������س���روع ال���ق���ان���ون ال�����ذي جرى 
�ساأنه  م����ن  اأي�������ام  ق���ب���ل  ت���ق���دمي���ه 

ت���ك���ري�������ص ق����ي����ود ع���ل���ى احل���ق���وق 
الأ�سا�سية املن�سو�ص عليها قانونا 

يف حال اإقراره من الربملان.
وقال كارتيك راج من املنظمة بدل 
املوؤقتة  الطوارئ  حالة  اإنهاء  من 
املطبقة يف فرن�سا منذ 19 �سهرا، 
بع�ص  لتحويل  احل��ك��وم��ة  ت�سعى 
�سلطاتها وا�سعة النطاق اإىل و�سع 
دائم ولكن يف ظل اإ�سراف ق�سائي 

ل يذكر .
�سبيل  اإيجاد  فرن�سا  على  واأ�ساف 
لإنهاء حالة الطوارئ دون تطبيع 

املمار�سات التع�سفية .

اجلديد  القانون  م�سروع  ويو�سع 
توقيف  يف  ال�������س���رط���ة  ����س���ل���ط���ات 
كما  واملنازل  الأ�سخا�ص  وتفتي�ص 
مينح امل�سوؤولني حرية اأكرب فيما 
يتعلق بتوقيت ال�ستناد اإىل خطر 
الإرهاب كمربر لفر�ص قيود على 
الرئي�ص  ط��م��اأن  وق���د  احل���ري���ات. 
ال��ف��رن�����س��ي اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون 
حلقوق  الأوروب��������ي��������ة  امل���ح���ك���م���ة 
الإن�سان اإىل اأن الت�سريع �سيحرم 

احلريات العامة.
وقالت املنظمة بح�سب الن�ص فمن 
املمكن على �سبيل املثال ا�ستخدام 

)القانون( ب�سكل اعتباطي حلظر 
التعبر  خ��الل��ه  يتم  اج��ت��م��اع  اأي 
متعلقة  م��ف��اه��ي��م  اأو  اأف���ك���ار  ع���ن 
لالإ�سالم  حم��اف��ظ��ة  ب��ت��ف�����س��رات 
عن  النظر  بغ�ص  ال�سلفية  مثل 
وجود اأي �سلة ميكن اإثباتها لهذا 

الجتماع بن�ساط اإجرامي .
واأ�سافت القوانني �سيئة ال�سياغة، 
وال����ت����ي �����س����ت����وؤدي ع���ل���ى الأرج������ح 
الإ�سالمية  ال��ع��ب��ادة  دور  لإغ���الق 
اأي�سا اخلطاب  فقط، رمبا تغذي 
والتع�سب  للم�سلمني  امل��ن��اه�����ص 

ال�سائد �سدهم يف املجتمع .

ي�سفي الطابع الر�سمي وير�سي الهيكلية ملحاور التعاون القائمة او املقبلة 
بني موؤ�س�ساتنا . واأ�سافت انه من خالل عملنا �سويا ومن خالل تقا�سمنا 
لأف�سل الأدوات التكنولوجية والتنظيمية التي تطورها كل من �سركاتنا، 
ميكننا ان نوؤثر ب�سكل اف�سل على التهديد الناجم عن املحتوى الرهابي 
على النرنت . كذلك فاإن هذا املنتدى ميكن ان يتعاون مع �سركات نا�سئة 

•• �صان فران�صي�صكو،-اأ ف ب:

اأع�������ل�������ن�������ت ��������س�������رك�������ات ف����ي���������س����ب����وك 
ويوتيوب  وت��وي��ر  وم��اي��ك��رو���س��وف��ت 
منتدى  تاأ�سي�ص  )غوغل-األفابيت( 

النرنت العاملي ملكافحة الرهاب ، يف اأحدث مبادرة تقوم بها هذه ال�سركات 
العمالقة التي تواجه �سغوطا متزايدة ملنع ن�سر الدعاية اجلهادية. وكانت 
عاملية  �سراكة  تاأ�سي�ص  دي�سمرب   - الأول  كانون  يف  اأعلنت  الرب��ع  ال�سركات 
ملكافحة املحتويات ذات الطابع الرهابي . وقالت ال�سركات يف بيان ان املنتدى 

و مع جمموعات منبثقة من املجتمع 
وحكومات  جامعيني  وا�ساتذة  املدين 
وم��ن��ظ��م��ات م��ث��ل الحت�����اد الوروب�����ي 
والمم املتحدة . واو�سحت ال�سركات 
املنتدى �سركز على  ان عمل  الرب��ع 
احللول التكنولوجية --ول �سيما عرب تعليم املاكينات ما�سني لرننغ على 
ر�سد املحتويات الرهابية والقيام باأبحاث لتح�سني و�سائل ازالة املحتويات 
املعارف  وتقا�سم  اجلهادية--  للدعاية  م�سادة  خطابات  وتطوير  اجلدلية 

بني ال�سركات والهيئات الطراف يف هذه املبادرة.



األربعاء   28   يونيو    2017  م   -   العـدد  12056  
Wednesday  28   June   2017  -  Issue No   12056عربي ودويل

1810

تدين �شعبية ترامب با�شتثناء رو�شيا وا�شرائيل
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ك�سف ا�ستطالع للراأي اأعده مركز بيو للبحوث يف 37 بلدا، ان �سعبية 
عدا  ما  اخل��ارج،  كثرا يف  متدنية  ترامب  دونالد  الأم��رك��ي  الرئي�ص 
اأوباما  ب��ب��اراك  ثقتهما  ب��ه  ثقتهما  تفوق  اللتني  واإ�سرائيل  رو�سيا  يف 
اآراءهم،  %22 فقط ممن �سئلوا  ان  واأ�و�سح ال�ستطالع  ايام حكمه. 
اعلنوا انهم يثقون باإدارة دونالد ترامب يف الق�سايا العاملية. ولكن هذه 
الن�سبة بعيدة جدا عن ن�سبة %64 ممن كانوا يثقون بباراك اوباما 

يف ال�سنوات الأخرة من رئا�سته.
وعلق املركز على هذه النتيجة بالقول ان جزءا من الراأي العام الذي 
بلدان  خمتلف  يف  ت��راج��ع  املتحدة،  ال��ولي��ات  اإزاء  اإيجابيا  راأي���ا  يبدي 

اأمركا الالتينية واأمركا ال�سمالية واأوروبا واآ�سيا واأفريقيا .
واو�سح ال�ستطالع ان حلفاء الوليات املتحدة يف اأوروبا واآ�سيا وكذلك 

يف كندا واملك�سيك، عربوا عن تراجع الثقة بالرئي�ص الأمركي.
رو�سيا واإ�سرائيل هما البلدان الوحيدان اللذان اأكد فيهما امل�ستطلعون 

ان ثقتهم برامب تفوق ثقتهم باأوباما.
%76 من  التي قام بها ترامب، قال  امل��ب��ادرات املحددة  وح��ول بع�ص 
مع  احل���دود  على  ج��دار  لبناء  م�سروعه  يعار�سون  انهم  امل�ستطلعني 
املك�سيك، من اأجل منع مرور املجرمني واملهاجرين غر ال�سرعيني او 

املخدرات اىل الوليات املتحدة، كما قال الرئي�ص المركي.
وك�سف ال�ستطالع ن�سبة معار�سة مماثلة تتعلق بعزمه على الن�سحاب 
منع  او  املناخ  ح��ول  باري�ص  وات��ف��اق  الدولية،  التجارية  املعاهدات  من 

يفعل  الأمركية. ومل  الأرا���س��ي  دخ��ول  بلدان م�سلمة من  �ستة  رعايا 
اأرفق  اأو�سح بيان  ال�سخ�سي. فقد  ال�سعيد  اأف�سل على  ترامب ما هو 
بال�ستطالع ان الرئي�ص اجلديد يف البيت البي�ص هو يف راأي معظم 
مت�سامح،  وغ��ر  متعجرف  �سخ�ص  ال��ع��امل،  يف  اآراءه����م  �سئلوا  ال��ذي��ن 

وبالتايل خطر .
معدلت  اأف�سل  على  ح�سل  اليجابية،  النقاط  م��ن  البيان  وا���س��اف 
انه  ال�سخا�ص  اأقل من  ويعترب عدد  القوي.  الرجل  ل�سورة  ال�سعبية 

يتمتع بكاريزما وكفاءة عالية او يكرث للنا�ص العاديني .
�سبكة  نتائجه  ن�سرت  ل��ل��راأي  ا�ستطالع  منح  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  ويف 
اأدنى  �سي.بي.ا�ص ال�سبوع املا�سي، دونالد ترامب الذي بلغت �سعبيته 

م�ستوياتها منذ و�سل اىل احلكم، %36 من الأراء املوؤيدة. 

اليون�شكو تدين مقتل 
ال�شحافية الفرن�شية يف العراق

•• باري�ص-وام:

اأدانت اإيرينا بوكوفا املديرة العامة لليون�سكو ، مقتل ال�سحافّية فرونيك روبر 
املو�سل  نا�سفة يف  انفجار عبّوة  اإ�سابتها ج��ّراء  بعد  التي فارقت احلياة يف فرن�سا 
اأ�سكاله، ل  اإن العنف مرفو�ص باأي �سكل من  بالعراق. وقالت بوكوفا يف بيان لها 
املجتمعات  ال�سوء على  ي�سلطون  الذين  الأ�سخا�ص  �سيما عندما ميار�ص لإ�سكات 
يف حالة النزاع. ي�سار اإىل اأّن فرونيك روبر اأر�سلت اإىل العراق يف مهّمة ل�سالح 
يونيو   19 ي��وم  واأ�سيبت   ،2 فران�ص  حمطة  تقّدمه  ال��ذي  خا�سة  مهّمة  برنامج 
الفرن�سّية،  العا�سمة  بالقرب من  اإىل م�ست�سفى  اأثرها  نقلت على  بجراح خطرة 
وكان زميالن اآخران لها قد لقيا حتفهما يف نف�ص الهجوم وهما �ستيفان فيلنوف 

وبختيار حداد.

وك���ان���ت ال���ه���زمي���ة ال���راب���ع���ة على 
الدميقراطي  ل��ل��ح��زب  ال���ت���وايل 
ال�سابق  ال��رئ��ي�����ص  ق����اده  ان  م��ن��ذ 
اأكرث  ح��دث  ما  فلورن�سا.  لبلدية 

من هزمية، انها كارثة. 
مهمة،  حم���اف���ظ���ة   22 ع���ل���ى     
جمل�ص   16 من   9 الي�سار  خ�سر 
على  ه������زائ������م  ي�����دي�����ره�����ا.  ك��������ان 
اأي�سا  ول���ك���ن  الأرق��������ام  م�����س��ت��وى 
رمزية. يف ليغوريا، خ�سر احلزب 
ولكن  �سبيت�سيا،  ل  الدميقراطي 
خ�����س��و���س��ا م��دي��ن��ة ج���ن���وة، معقل 
عليها  ي���ط���ل���ق  وال����ت����ي  ال���ي�������س���ار 

“�ستالينغراد«. 
   يف اإميليا- رومانيا، معقل اأحمر 
البطولت  ال��ي�����س��ار  ح��ق��ق  اآخ������ر، 
الرب������ع ال���ك���ربى ل��ك��ن يف اجت���اه 
املدن  م��ن  ب���اأي  يفز  مل  اذ  عك�سي 
الكربى ال�ست. يف لكويال انهزم 
ما�سيمو  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ع��م��دة 
يف  جولياين  رودول���ف   ، �سيالنتي 

زلزال ابروز. 
   وك���ان م��ات��ي��و ري��ن��زي ق��د توقع 
الوطني  امل���ق���ر  وب���ق���ي  ال���ه���زمي���ة، 
مغلقا  ال���دمي���ق���راط���ي  ل���ل���ح���زب 
ل��ي��ل��ة ن��ت��ائ��ج الن���ت���خ���اب���ات، يف ما 

يف  ���س��ع��وده��ا  ال�سعبوية  احل��رك��ة 
نوايا الت�سويت كما تربزه عمليات 
النتخابات  ان  غر  الآراء.  �سرب 
����س���ت���ط���ل���ق ال����ع����ن����ان ل�������س���راع���ات 
خم�سة  ح����رك����ة  داخ�������ل  داخ���ل���ي���ة 
بني  انق�سامها  ي���زداد  التي  جن��وم 

الأرثوذك�سيني و الرباغماتيني .

برل�صكوين مبتهجا
م��دي��ن��ة يف حني   16 ب��ك�����س��ب��ه      
رفع  ف��ق��ط،   6 على  ي�سيطر  ك��ان 
اأعلن  وق��د  الح���د.  نخبه  اليمني 
مبتهجا  ب��رل�����س��ك��وين  ���س��ي��ل��ف��ي��و 
ومتاألقا النتائج الأوىل وبدء بناء 
ميكن  الذي  النتخابي  الربنامج 
حما�ص  ال�سلطة.  اإىل  يعيده  اأن 
لأن  اأول  م����ا.  ح���د  اإىل  م���ف���رط 
موؤهل  غ��ر  ال�سابق  الكفالريه 
بالتهرب  اإدان��ت��ه  ب�سبب  للر�سح 
ال�������س���ري���ب���ي، وي�����ب�����دو م�����ن غر 
املحتمل اأّن الطعن الذي تقدم به 
�سين�سفه  الأوروب��ي��ة  املحكمة  اإىل 

قبل اإجراء النتخابات.
لي�ص  ال��ف��ائ��ز  ان اخل����ط  ك��م��ا      
برل�سكوين  ف�����س��ي��ل��ف��ي��و  خ���ط���ه، 
امل�ستوى  على  التحالف  يرف�ص 
الوطني مع حزب رابطة ال�سمال، 
حمليا،  ال���ف���ائ���زي���ن،  ان  ح���ني  يف 
فورزا  من  بدعم  مر�سحني  كانوا 

ايطاليا ورابطة ال�سمال.
 م����ن ج���ه���ة اخ��������رى، ف������اإن حزب 
احتل  الذي  ه������و  ال�سمال،  رابطة 
ال�سدارة يف الغالب خالل اجلولة 

الأوىل.
هذا  م��ن  ال�سيا�سي  وال���در����ص      
القراع، اأنه ل�سمان الفوز، يجب 
ي��ت��ق��دم موحدا،  ان  ال��ي��م��ني  ع��ل��ى 
ال�سمال  راب��ط��ة  ح��زب  ي��ك��ون  وان 
التحالف  زم��ام  م�سك  على  ق��ادرا 
اليميني. وهذا على النقي�ص من 
برل�سكوين  �سيلفيو  ا�سراتيجية 
ال����ذي ي��ح��ل��م ب��ائ��ت��الف ك��ب��ر مع 
الذي  الوحيد  ال�سيا�سي  امل�سوؤول 

يحرمه: ماتيو رينزي.
عن لوبوان الفرن�صية

ال�سراكي  احل��زب  اأج���واء  ي�سبه 
الفرن�سي �سارع دي �سولفرينو يف 

النتخابات الأخرة...

هزمية �صورية
 حلركة خم�صة جنوم

    لقد دفع احلزب الدميقراطي 
ث���م���ن الن���ق�������س���ام الأخ�������ر ال����ذي 

امل����ر�����س����ح����ني ال������ذي������ن ي����ربم����ون 
ال  الثانية.  اجل��ول��ة  يف  حتالفات 
ان حركة خم�سة جنوم، متم�سكة 
عن  واختالفها  نقائها  باأ�سطورة 

الخرين، رف�ست التحالف.
وي�����ب�����نّي حت���ل���ي���ل ال������س�����وات      
افق  ان��ه يف  ال��راي،  وا�ستطالعات 
توا�سل  ال��وط��ن��ي��ة،  الن��ت��خ��اب��ات 

النتيجة  ه�����ذه  ان  ����س���ك  ول      
م�ساعي  �س�����توقف  القا�س������ية 
رينزي اىل الدفع باجتاه انتخابات 
لل�سلطة،  عودته  اجل  من  مبكرة 
للحكومة  ال�������س���اب���ق  ف��ال��رئ��ي�����ص 

�سي�سعى الآن لك�سب الوقت.
 وهكذا، ومن املفارقات، ان هزمية 
احلزب الدميقراطي �ستطيل عمر 

���س��ه��د رح��ي��ل اأ����س���م���اء ك��ب��رة من 
ع���ي���ار ب���ر ل��وي��ج��ي ب���ر����س���اين اأو 
ماتيو  ان��ت�����س��ر  ول���ئ���ن  دال���ي���م���ا. 
ري��ن��زي يف م��ار���ص امل��ا���س��ي خالل 
ال��ت��م��ه��ي��دي��ة )70  الن���ت���خ���اب���ات 
باملائة من الأ�سوات(، فان احلزب 
تناغم  ي��ع��د يف  ال��دمي��ق��راط��ي مل 

مع الإيطاليني.

ارت���ك���ب���ت اأخ����ط����اء ج�����س��ي��م��ة، من 
بارما  بلدي�ة  رئ��ي�����ص  ط���رد  بينها 
ف���ي���دي���ري���ك���و ب�����ي�����زاروت�����ي، ال����ذي 
الأحد  انتخاب������ه  واع��ي��د  انت�سر 
ب��ق��ائ��م��ة م��واط��ن��ي��ة. وم����ع ذل���ك، 
مبثابة  ال�����ه�����زمي�����ة  ه�������ذه  ف�������ان 
املحلية  ف���الن���ت���خ���اب���ات  خ����دع����ة، 
حظوظ  وت��ع��زز  الأغلبية،  تعتمد 

هو   ... باولو جينتيلوين  حكومة 
اي�سا من احلزب الدميقراطي.

   ح��رك��ة خ��م�����س��ة جن���وم بزعامة 
تفز  مل  غريللو،  بيبي  الكوميدي 
وخرجت  اأ�سا�سية،  حمافظة  ب��اأي 
م��ه��زوم��ة م��ن الن��ت��خ��اب��ات. قبل 
ح��رك��ة خم�سة جنوم  ف���ازت  ع���ام، 
يف روم���ا وت��وري��ن��و. ل��ك��ن احلركة 

دفع ثمن انق�صام حزبه:

اإيطاليا: كارثة انتخابية جديدة ملاتيو رينزي...!
حقق اليمني انت�صارا يحتاج تكراره على امل�صتوى الوطني اىل وحدة �صفوفه 

ماتيو رينزي  الهزمية الرابعة

برل�سكوين هل هي عودة الكفالريه

بيبي غريللو هزمية قا�سية ولكن..

رابطة ال�سمال  مفتاح انت�سار اليمني

ملاتيو  بالن�صبة     
ـــــزي، تــتــاىل  ـــــن ري
ال�ـــصـــتـــحـــقـــاقـــات 
ــــة  ــــي ــــاب ــــخ ــــت الن
ـــدا.  ــابــه ج ــص ــ� ــت وت
املا�صي،  الحد  يوم 
ع�صرة  دعـــوة  متــت 
ـــايل  ـــط ـــني اإي ـــالي م
باأ�صواتهم  لــالإدلء 
الثانية  اجلولة  يف 
مـــن النــتــخــابــات 

املحلية، 

•• الفجر – خرية ال�صيباين

الهزمية الرابعة على التوايل للحزب الدميقراطي الذي مل يعد يف تناغم مع الإيطالين

حركة خم�شة جنوم ال�شعبوية انهزمت حمليا ولكن من�شوبها يف نوايا الت�شويت يت�شاعد وطنيا

الكرملني: تهديدات البيت الأبي�س غري مقبولة

وا�شنطن حتذر من هجوم كيميائي للنظام يف �شوريا 

النظام  ب���ني  ال��ت��وت��ر  ح����دة  ارت���ف���اع 
ال�سوري وقوات �سوريا الدميوقرطية 
املدعومة من وا�سنطن، ما قد ينذر 

مبواجهة ع�سكرية مع دم�سق.
وا����س���ق���ط���ت ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة يف 
اجل�����اري  ي���ون���ي���و   - ح�����زي�����ران   18
ط��ائ��رة ح��رب��ي��ة ���س��وري��ة ق��ال��ت انها 
�سوريا  ق��������وات  ت�������س���ت���ه���دف  ك����ان����ت 

الرقة  حمافظة  يف  الدميوقراطية 
يف �سمال البالد.

وك��ان��ت ال��ق��وات الم��رك��ي��ة ق�سفت 
م��ن��ذ ب���داي���ة اي����ار - م��اي��و يف ثالث 
موالية  ق��وات  الق��ل  على  منا�سبات 
التنف  منطقة  يف  ال�����س��وري  للنظام 
ع��ل��ى احل������دود م���ع ال����ع����راق، وعلى 
م�����س��اف��ة غ���ر ب��ع��ي��دة م���ن احل����دود 

تهديدا  ت�سكل  اأنها  معلنة  الردنية، 
لقوات التحالف.

وادى التوتر اىل تدهور يف العالقات 
ورو�سيا،  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  ب���ني 
حليفة النظام ال�سوري، والتي كانت 
ال�سورية  ال��ط��ائ��رة  ب��اإ���س��ق��اط  ن���ددت 
واعتربته عمال ا�ستفزازي ، منتقدة 

وا�سنطن لعدم ابالغها م�سبقا.

وجي�سه  ف��ان��ه  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة،  ا���س��ل��ح��ة 
�سيدفعان ثمنا باهظا.

بالتهديدات  الثالثاء  ونددت رو�سيا 
الكرملني  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  و���س��رح 
�سحافيني  اأم��ام  بي�سكوف  دمي��ري 
ن��ع��ت��رب م��ث��ل ه���ذه ال��ت��ه��دي��دات �سد 
غ��ر مقبولة،  ال�����س��وري��ة  احل��ك��وم��ة 
اأو  ال���س��ب��اب  ي��ع��رف  ل  ان���ه  م�سيفا 
وا�سنطن  اليها  ت�ستند  التي  الدل��ة 

يف اتهاماتها.
معلومات  اأي  ل����دي  ل��ي�����س��ت  وق�����ال 
كيميائي،  بهجوم  تهديد  اأي  ح��ول 
م�سرا اىل ان خماطر ال�ستفزازات 
داع�ص  ت��ن��ظ��ي��م  م����وج����ودة، حم��م��ال 
املجموعات  م��ن  الإره��اب��ي وغ��ره��ا 
الهجمات  م�����س��وؤول��ي��ة  ال���س��الم��ي��ة 

الكيميائية ال�سابقة يف �سوريا.
الن�سطة  اأن  ���س��ب��اي�����س��ر  واأع�����ل�����ن 
وا���س��ن��ط��ن مماثلة  ال��ت��ي ر���س��دت��ه��ا 
النظام  بها  ق��ام  التي  لال�ستعدادات 

بال�سالح  �سنه  ال���ذي  ال��ه��ج��وم  ق��ب��ل 
الكيميائي يف 4 ني�سان ابريل يف خان 
ب�سمال  ادل���ب  ���س��ي��خ��ون )حم��اف��ظ��ة 
عليه  ردت  وال������ذي  ����س���وري���ا(  غ����رب 
ع�سكرية  ب�سربة  املتحدة  ال��ولي��ات 
 59 اط���الق  �سملت  م�سبوقة  غ��ر 
����س���اروخ ك����روز ع��ل��ى ق���اع���دة جوية 

للنظام يف �سوريا.
ويف تغريدة على توير م�ساء الثنني 
قالت �سفرة الوليات املتحدة لدى 
اي  اإن  ه��اي��ل��ي  نيكي  امل��ت��ح��دة  المم 
املدنيني  ي�����س��ت��ه��دف  ج��دي��د  ه��ج��وم 
م�سوؤوليته  ���س��ي��ت��ح��م��ل  ال�����س��وري��ني 
ال�سد، وكذلك رو�سيا وايران اللتان 

�ساعدتاه على قتل �سعبه.
ل  ان���ه  ال�����س��دد  ب��ه��ذا  بي�سكوف  ورد 
الهجوم يف  م�سوؤولية  ميكن حتميل 
خان �سيخون الذي اأوقع 88 قتيال 
القوات  اىل  ط��ف��ال   31 بينهم  م��ن 
حتقيق  فتح  يتم  مل  طاملا  ال�سورية 

غر منحاز.
فان  حتقيق،  يح�سل  مل  اذا  وت��اب��ع 
ات����ه����ام ال�����س����د غ����ر مم���ك���ن وغر 
�سرعي وغر ع��ادل ، م�سيفا انه ل 
يعرف ال�سباب اأو الدلة التي ت�ستند 

اليها وا�سنطن يف اتهاماتها.
حلقوق  ال�����س��وري  امل��ر���س��د  وبح�سب 
الن���������س����ان ف�����ان ال����غ����ارة ع���ل���ى خان 
الكيميائي  ال��ه��ج��وم  ه���ي  ���س��ي��خ��ون 
ب���ع���د ه���ج���وم بغاز  الك������رث دم����وي����ة 
ال�سارين اوقع 1400 قتيل يف ريف 

دم�سق يف 2013.
 7-6 ليل  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  وردت 
مطار  با�ستهداف  اب��ري��ل   - ني�سان 
ق����رب ح��م�����ص باطالق  ال�����س��ع��رات 
59 �ساروخ توماهوك من �سفينتني 
البحر  يف  متمركزتني  امركيتني 

املتو�سط.
ب��ي��ان��ه الثنني  ���س��ب��اي�����س��ر يف  و����س���دد 
على ان الوجود المركي يف �سوريا 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�سرد  ان��ه  البي�ص من  البيت  ح��ذر 
للقوات  ا���س��ت��ع��دادات ر���س��ده��ا  ع��ل��ى 
كيميائي  ه���ج���وم  ل�����س��ن  ال�������س���وري���ة 
اأم�ص  الكرملني  ن��دد  بينما  ج��دي��د، 

بتهديدات وا�سنطن غر املقبولة.
الرئا�سة  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث  وق������ال 
المركية �سون �سباي�سر يف بيان ان 
الوليات املتحدة ر�سدت ا�ستعدادات 
ال�سوري  النظام  قبل  م��ن  حمتملة 
ل�سن هجوم كيميائي اآخر قد يوؤدي 
ملدنيني  ج��م��اع��ي��ة  ق��ت��ل  ع��م��ل��ي��ة  اىل 

مبن فيهم اطفال اأبرياء.
�سابقا  ق��ل��ن��ا  ك��م��ا  ���س��ب��اي�����س��ر  وح�����ذر 
ف��ان ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة م��وج��ودة يف 
داع�ص  تنظيم  على  للق�ساء  �سوريا 
ولكن  و�سوريا  ال��ع��راق  الإره��اب��ي يف 
اذا �سن ال�سد هجوما جديدا يوؤدي 
با�ستخدام  جماعية  قتل  عملية  اىل 

داع�ص  يقت�سر على حماربة تنظيم 
ولي�ص �سن حرب على نظام ال�سد.

م�����ن ج���ه���ت���ه، ع���ل���ق وزي�������ر ال����دف����اع 
ال���ربي���ط���اين م��اي��ك��ل ف���ال���ون ل���� بي 
ب��ي �سي ان��ه وك��م��ا يح�سل دائ��م��ا يف 
ان  ب��د  ل  الع�سكري  العمل  احل���رب، 
يكون مربرا و�سرعيا ومتنا�سبا. ول 
بد ان يكون �سروريا وقد كان كذلك 
يف احل��ال��ة الخ���رة ، يف ا���س��ارة اىل 

هجوم خان �سيخون.
و�سدد فالون على انه يف حال جلاأت 
املتحدة جم��ددا اىل عمل  ال��ولي��ات 
ذلك  اأق���ول  وان��ا  ف�سندعمه،  م�سابه 

بكل و�سوح .
ويقت�سر الوجود المركي يف �سوريا 
ر�سميا على ن�سر م�ست�سارين وت�سليح 
قوات �سوريا الدميوقراطية، حتالف 
ف�سائل كردية عربية يقاتل تنظيم 

داع�ص.
وي���اأت���ي ال��ت��ح��ذي��ر الم���رك���ي و�سط 
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•• الفجر – تون�ص - خا�ص
كانت  التي  قرطاج  وثيقة  على  توقيعها  رغم    
حكومة  عليه  قــامــت  الـــذي  ــا�ــس  الأ�ــص احلــجــر 
حلكومة  م�صاندتها  ورغـــم  الوطنية  الــوحــدة 
الن�صمام  تون�س  م�صروع  حركة  ترف�س  ال�صاهد 
�صد  ائتالفا  تعتربه  الذي  احلاكم  الئتالف  اىل 

الطبيعة وفا�صال.
   وقد جدد الأمني العام حلركة م�صروع تون�س، 
حم�صن مرزوق، التاأكيد على ان حزبه غري معني 
اأي  اإجــراء  �صورة  يف  احلكومة  اىل  بالن�صمام 

حتوير وزاري منتظر.

حكومة كفاءات
م�����رزوق، يف ت�سريح  واأ����س���اف     
لالأنباء،  اإفريقيا  تون�ص  لوكالة 
اأن م�سروع تون�ص م�ستعد لتقدمي 
اقراحاته اإذا متت دعوته للحوار 
املنتظر،  ال���وزاري  التحوير  ح��ول 
�ستوا�سل  اأن احلركة  اإىل  م�سرا 
م�ساندة عمل احلكومة ورئي�سها، 
ي��و���س��ف ال�������س���اه���د، وحت����دي����دا يف 
ح���رب���ه ����س���د ال���ف�������س���اد، ع���ل���ى اأن 
����س���ام���ل���ة ومت�ص  احل������رب  ت���ك���ون 
جميع مراكز الف�ساد، �سواء كانت 
اأو  ق�سائية  اأو  اأمنية  اأو  �سيا�سية 

اقت�سادية اأو اإعالمية.
   واأو���س��ح اأن م��وق��ف ك��ل هياكل 
احل�����زب، م���ن الئ���ت���الف احلاكم 
ف���ه���ي تعترب  م����ع����روف،  احل������ايل 
احل����زب����ي  الئ������ت������الف  ه�������ذا  اأن 
احلكومة  م�سلحة  و���س��د  فا�سل 

وم�سلحة البالد.
   ويف ه��ذا ال�سياق، ج��دد مرزوق 
م�سروع  م���وق���ف  ع��ل��ى  ال���ت���اأك���ي���د 
حكومة  بت�سكيل  املطالب  تون�ص 
ال�ساهد  يو�سف  يراأ�سها  كفاءات 
ولي�ص حكومة حما�س�سة حزبية 
اأن  م��ع��ت��ربا  ت��و���س��ي��ف��ه،  بح�سب   ،
الأح���زاب الكربى  اأن  اأك��د  الواقع 
يف  احلكومة  رئا�سة  �سيا�سة  �سد 

مكافحة الف�ساد مثال.

جبهة وا�سعة
    م��ن ج��ان��ب اآخ���ر، وبخ�سو�ص 
النقاذ  جبهة  من  املواقف  تطور 
يف الأيام القليلة املا�سية، واإعالن 
النتخابات  دخ���ول���ه���ا  اجل���ب���ه���ة 
البلدية يف قائمات جتمع الأحزاب 
عدا  ما  اجلبهة  ه��ذه  امل�ساركة يف 
حركة م�سروع تون�ص، اأكد مرزوق 
وج������ود ت���وج���ه ك���ب���ر يف احل����زب 
النقاذ،  ج��ب��ه��ة  ع���ن  را�����ص  غ���ر 
وقال  ال��ع��ام،  الأم����ني  راأي  عك�ص 
يف هذا اخل�سو�ص نحن نريد اأن 
نحافظ على اأف�سل العالقات مع 
اجلبهوي  والعمل  النقاذ،  جبهة 
م�سروع  ح���رك���ة  مم����ي����زات  اأب�������رز 
تراجع عنه ول خيار  تون�ص، ول 

اآخر غره.
احلوار  نوا�سل  نحن  واأ���س��اف     

   واأ�ساف اأن “احلكومة يف اأم�ّص 
بع�ص  يف  ت��غ��ي��ر  اإىل  احل����اج����ة 
اأن  اإىل  ال��ه��ام��ة، م�����س��را  امل��واق��ع 
هي  بالتحوير  املعنية  ال�����وزارات 
لها  ال��ت��ي  احل�سا�سة  “الوزارات 
اخلدماتية  ب���امل�������س���ائ���ل  ع���الق���ة 
با�ست�سراف  عالقة  ويف  اليومية 

م�ستقبل البالد«.
   م����ن ج��ه��ت��ه��م، ك�����ان ع�����دد من 
التي  تون�ص،  ن��داء  حركة  قياديي 
ال�ساهد،  ي��و���س��ف  اإل��ي��ه��ا  ي��ن��ت��م��ي 
منا�س�������بة  م��ن  اأكث�������ر  يف  ع��ربوا 
ع�����ن ع�������دم ر�����س����ا احل�����رك�����ة عن 
عليها  ت���ق���وم  ال���ت���ي  ال����ت����وازن����ات 
تركيبة حكومة الوحدة الوطنية، 
وطالبوا بتكوين حكومة ترجم 
2014، وجتمع  انتخابات  نتائج 
النه�سة  وحركة  ال��ن��داء  من  كال 

فقط.
كان  اخل�������س���و����ص،  ه�����ذا  ويف      
بال�سوؤون  املكلف  ب�سي�ص،  برهان 
الر�سمي  وال���ن���اط���ق  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
�سرح  تون�ص،  ن���داء  ح��رك��ة  با�سم 
ب���ت���اري���خ 5 م���اي���و امل���ا����س���ي ب����اأن 
م�ساألة  اأ�سبح  ال���وزاري  التحوير 
نف�ص جديد  لإ���س��ف��اء  ���س��روري��ة، 
ع���ل���ى احل���ك���وم���ة ي��ج��ع��ل��ه��ا اأك����رث 
القت�سادي  الواقع  مع  ان�سجاما 
الواقع  م��ع  واأي�����س��ا  والجتماعي 

ال�سيا�سي يف البالد.
ن��داء تون�ص  اأن حركة     واع��ت��رب 
حماولة  اح��������راز  ب���ك���ل  ت���ع���اي���ن 
نتائج  ع��ل��ى  وال���ق���ف���ز  الل���ت���ف���اف 
وحم�����اولت   2014 ان��ت��خ��اب��ات 
ت��ه��م��ي�����ص الأح��������زاب ال���ف���ائ���زة يف 
منها  ي��راد  التي  النتخابات  تلك 
ال�سيا�سية  ال��ك��ل��ف��ة  ت��ت��ح��م��ل  اأن 
نداء  ي��ك��ون  اأن  دون  ل��ل��م��رح��ل��ة، 

تون�ص يف احلكم فعليا.
   وقال ب�سي�ص اإن املنطق يختفي 
الوحدة  ت��اأوي��ل مفهوم  وراء  ت��ارة 
الوطنية وط��ورا خلف ما ن�ستمع 
اإل����ي����ه م����ن دع�������وات ل���ل���ع���ودة اإىل 
حكومة تكنوقراط ، مالحظا اأن 
كال املنطقني يريد اأن يلتف على 
اختار  دميقراطية  عملية  نتائج 
يثق  التي  الأح���زاب  ال�سعب  فيها 

فيها .

املكونة  الأح�������زاب  م���ن  ع����دد  م���ع 
جل��ب��ه��ة الن���ق���اذ، وان���ت���ظ���روا منا 
ال���ع���م���ل على  ق���ري���ب���ا م���وا����س���ل���ة 
الدميقراطية  ال���ق���وى  جت��م��ي��ع 
وتكوين جبهة وا�سعة مع عدد من 
وق��ال يف  اأخ���رى،  مكونات حزبية 
الوطنية  املدر�سة  اإن  ال�سياق  هذا 
بتكاتف  طريقها  جتد  الع�سرية 
فريق  م�����س��روع  وت�سكيل  اجل��ه��ود 
�سخ�سيات  ع��دة  ي�سم  اأن  ميكن 
�سيا�سية، على غرار مهدي جمعة 
جنيب  واأح��م��د  ال��ع��اي��دي  و�سعيد 

ال�سابي وحممد جغام.

افاق لن ين�صحب
   من جانبه، ويف رده على ما مت 

حتوير مطلوب
ي�ستبعده  مل  ال��ت��ح��وي��ر  وه����ذا     
ال�ساهد  يو�سف  احلكومة  رئي�ص 
“ال�سباح”  يف ح��وار م��ع ج��ري��دة 
يونيو   3 يف  ن�������س���ر  ال���ت���ون�������س���ي���ة 
اجل��������اري، وق������ال اإن������ه مي���ك���ن اأن 

يح�سل يف نهاية ال�سنة. 
   وم����ن ج��ه��ت��ه، ك����ان اأم�����ني عام 
لل�سغل،  التون�سي  ال��ع��ام  الحت���اد 
ن����ور ال���دي���ن ال���ط���ب���وب���ي، اأك�����د يف 
ع��ل��ى �سرورة  اإع���الم���ي  ت�����س��ري��ح 
حكومة  يف  وزاري  حتوير  اإج���راء 
اإعطاء  اأج��ل  من  ال�ساهد  يو�سف 
نف�سية  ورج�����ة  وج���رع���ة  جن���اع���ة 
التقدم  ق��ادرة على  وقيمة علمية 

بح�سب تعبره. بالبالد”، 

اف����اق  اأن  ال����ه����الىل  واأ������س�����اف     
ب�سفة  ق��رارات��ه  يتخذ  ل  تون�ص 
مناق�ستها  ت��ت��م  وامن���ا  ارجت��ال��ي��ة 
اأن يقوم  يف جمل�سه الوطني بعد 
بعملية التقييم وحتديد الإ�سافة 
للعمل  ي��ق��دم��ه��ا  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
دخول  قرار  اأن  مربزا  احلكومي، 
ا�سراتيجيا  قرارا  كان  احلكومة 
�سيا�سي  م�������س���روع  ع���ل���ى  ي���رت���ك���ز 
هدفه  اجلمهورية  رئي�ص  اأطلقه 
ال�ستقرار  حت��ق��ي��ق  الأ����س���ا����س���ي 
بدونه  اإن  ق���ال  ال���ذي  ال�سيا�سي 

تداوله يف عدد من و�سائل الإعالم 
وزاري يف  اإج������راء حت���وي���ر  ح����ول 
القريب �سيتم مبوجبه ال�ستغناء 
عن اأع�ساء احلكومة املنتمني اىل 
القيادى  ق��ال  اف��اق تون�ص،  ح��زب 
اأم�ص  ال���ه���الىل  ك����رمي  ب���احل���زب 
“لن  ت��ون�����ص  اف����اق  اإن  ال��ث��الث��اء، 
الوحدة  ح��ك��وم��ة  م���ن  ي��ن�����س��ح��ب 
ال���وط���ن���ي���ة وي����وا�����س����ل ال���ت���زام���ه 
بوثيقة قرطاج” )وثيقة اأعدتها 
عليها  وقعت  اجلمهورية  رئا�سة 

الأحزاب امل�ساركة يف احلكومة(.

وزاري�����ا ي��ت��زام��ن م��ع م����رور �سنة 
على ت�سكيل احلكومة.

    وي�سار اإىل اأن كوالي�ص ال�ساحة 
اإعالمية  وت���ق���اري���ر  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
م��ت��ط��اب��ق��ة حت��دث��ت ع���ن اق���راب 
حكومة  يف  حتوير  اإج���راء  موعد 
ي��و���س��ف ال�����س��اه��د، خ��ا���س��ة يف ظل 
املالية  ه��ام��ت��ني  وزارت�����ني  وج����ود 
اإ�سراف  حت��ت  تعمالن  وال��رب��ي��ة 
ملياء  اإق��ال��ة  بعد  بالنيابة،  م��وؤق��ت 
امل��ال��ي��ة وناجي  ال��زري��ب��ي وزي�����رة 

جلول وزير الربية.

اأن ت�ستمر  ل ميكن لأي��ة حكومة 
وتنجح.

   وبخ�سو�ص عالقة افاق تون�ص 
ب��احل��ك��وم��ة، ق���ال ك���رمي الهاليل 
احلكومة  رئي�ص  ي�ساند  حزبه  ان 
�سد  احلملة  يف  ال�ساهد  يو�سف 
احلكومة  اأن  وي��ع��ت��رب  ال��ف�����س��اد، 
التقدم بخطوات هامة يف  ب�سدد 
هذا الإط��ار، مقرا يف الوقت ذاته 
باأن هناك وزارات ل تزال �ساغرة 
واأخرى مل يكن اأداوؤه��ا بامل�ستوى 
ي��ف��ر���ص حتويرا  امل���ط���ل���وب مم���ا 

لندن  يف  ق���ات���ل���ة  ه���ج���م���ات  وب���ع���د 
ومان�س�سر قالت ماي ل�سحيفة ذا 
�سن هذا ال�سهر اإذا عرقلت قوانني 
حقوق الإن�سان الطريق اأمام القيام 
بذلك فاإننا �سنغر هذه القوانني . 
عك�ست  ت�سريحاتها  اإن  زي��د  وق��ال 
لكن  ح��ق��ي��ق��ي��ا  غ�����س��ب��ا  ���س��ك  دون 
ب��دا ك��ذل��ك اإن��ه��ا م�ست وت���را لدى 
قطاع معني من الناخبني وهذا ما 

يقلقني حقيقة .
اأي������ا ك�����ان ال����داف����ع وراء  واأ������س�����اف 
ب�سدة  موؤ�سفة  فهي  ت�سريحاتها 
وه��دي��ة م��ن زع��ي��م��ة دول����ة غربية 
العامل  يف  م�����س��ت��ب��د  ل���ك���ل  ك�����ربى 
الإن�سان  حقوق  حياء  ب��ال  ينتهك 

بذريعة مكافحة الإرهاب .
الرئي�ص  ���س��ج��ل  ك���ذل���ك  وان���ت���ق���د 
فيما  دوترتي  رودريجو  الفلبيني 
تقول  اإذ  الإن�����س��ان  ب��ح��ق��وق  يتعلق 
اآلف  ت�����س��ع��ة  ن��ح��و  اإن  ال�����س��رط��ة 
ال�سلطة  توليه  منذ  قتلوا  �سخ�ص 
ك���ث���ر م���ن���ه���م م�����ن ����س���غ���ار جت���ار 

ومتعاطي املخدرات.

وفاة وزير الدفاع ال�شوري طال�س يف فرن�شا
••  باري�ص-اأ ف ب:

تويف وزير الدفاع ال�سوري ال�سابق م�سطفى طال�ص الذي كان مقربا من الرئي�ص 
ال�سوري ب�سار ال�سد، ام�ص يف م�ست�سفى قرب باري�ص عن عمر 85 عاما، بح�سب 
ما اأعلن جنله فرا�ص لوكالة فران�ص بر�ص. واأو�سح رجل العمال فرا�ص طال�ص 
باري�ص يف  ت�سييعه يف  افي�سني و�سيتم  ال�سباح يف م�ست�سفى  وال��ده تويف هذا  ان 
ا�ستقر قبل خم�ص  ال��ذي  وك��ان طال�ص   . نتمكن من دفنه يف دم�سق  ان  انتظار 
يوما   12 قبل  امل�ست�سفى  اىل  نقل  بناته،  اح��دى  تقيم  حيث  باري�ص  يف  �سنوات 
اثر ك�سر يف عظم ال�ساق، بح�سب جنله الذي ا�ساف ان وال��ده دخل يف غيبوبة 
املقربني من  اب��رز  البعث احل��اك��م وم��ن  ك��ان طال�ص ع�سوا يف ح��زب  الث��ن��ني. 
الرئي�ص ال�سوري ال�سابق حافظ ال�سد منذ ا�ستالمه ال�سلطة يف �سوريا يف بداية 
1972 ليبقى يف من�سبه  العام  ال�سبعينات، وقد عينه ال�سد وزيرا للدفاع يف 
هذا طوال ثالثة عقود من الزمن. ومل يركه �سوى يف العام 2004 اي بعد 
اربع �سنوات على و�سول ب�سار ال�سد اىل �سدة الرئا�سة. ا�ستقر طال�ص يف فرن�سا 
منذ نحو خم�ص �سنوات، وبقي مبناأى عن النزاع ال�سوري منذ اندلعه يف العام 
2011، ومل يعلن اي موقف ازاءه برغم ان�سقاق ابنه مناف، الذي كان �سابطا 
العام  يف  ال�سد،  ب�سار  احل��ايل  للرئي�ص  الطفولة  و�سديق  ال�سوري  اجلي�ص  يف 
عليها  ت�سيطر  التي   ،)1932( الر�سنت  مدينة  مواليد  من  طال�ص   .2012
الف�سائل املعار�سة منذ العام 2012 يف حمافظة حم�ص يف و�سط البالد، وهو 
من الطائفة ال�سنية برغم ان عائلة ال�سد وابرز م�سوؤويل اجلهازين الع�سكري 

والمني يف �سوريا من الطائفة العلوية.

ركيزة  وتنهار  التفاقية  �ستنهار   
حم�����وري�����ة م�����ن رك�����ائ�����ز ال���ق���ان���ون 

الدويل .
وقال ترامب يف اأواخر يناير كانون 
الثاين اإنه يعتقد اأن ا�سلوب حماكاة 
املخابرات  اأجهزة  الغرق ينجح مع 
ك��و���س��ي��ل��ة لن���ت���زاع امل��ع��ل��وم��ات من 
امل��ع��ت��ق��ل��ني. ل��ك��ن��ه ق���ال ك��ذل��ك اإنه 

املواثيق الدولية التي حتمي حقوق 
الإن�سان.

اآخ������رون يف  اإذا ب����داأ زع���م���اء  وق����ال 
اخلطابة،  اأ�سلوب  نف�ص  ا�ستخدام 
حلقوق  جنيف  اتفاقية  وتقوي�ص 
نطاق  ف�سيت�سع  بكلماتهم  الإن�سان 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ع��ذي��ب ع��ل��ى الأرج����ح 

و�سيكون ذلك مهلكا.

اإذا  يتغر  ق��د  ذل��ك  لكن  م�ستبعد 
الأمريكية  الأرا���س��ي  تعر�ست  م��ا 

لهجوم.
وق��ال اأخ��ذا يف العتبار كيف تغر 
مدى  على  الأمريكي  العام  ال��راأي 
لي�سبح  املا�سية  الع�سر  ال�سنوات 
امليزان  ف��اإن  للتعذيب  تقبال  اأك��رث 

قد مييل ل�سالح هذه املمار�سات .

ال��دف��اع جيم  ل���راأي وزي��ر  �سيذعن 
ماتي�ص الذي يخالفه الراأي ب�ساأن 

جدوى هذا الأ�سلوب.
اإن�����ه ق��ل��ق م���ن تلويح  وق�����ال زي����د 
لأ�ساليب  بالعودة  امل�ستمر  ترامب 
عودة  احتمال  اأن  وتابع  التعذيب. 
الفور  ع���ل���ى  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
اأمر  التعذيب  اأ�ساليب  ل�ستخدام 

مرزوق ي�ساند ال�ساهد يف حربه على الف�ساد كرمي الهاليل افاق لن ين�سحب من احلكومة

حكومة  ت�صكيل 
يرتاأ�صها  كفاءات 
ال�صاهد  يو�صف 
حكومة  ولــيــ�ــس 
حمــــا�ــــصــــ�ــــصــــة 
حــــــــزبــــــــيــــــــة 

ــع الــقــوى  جتــمــي
الــدميــقــراطــيــة 
جبهة  وتــكــويــن 
عدد  مــع  وا�صعة 
مــــــن مــــكــــونــــات 
ـــرى حــزبــيــة اأخ

م�سروع تون�ص حري�سة على التعاون مع جبهة النقاذ

افاق تون�س ي�شاند ال�شاهد ولن ين�شحب من احلكومة 

يف �صورة اإجراء حتوير وزاري:

م�شروع تون�س لن تن�شّم للحكومة وافاق لن ين�شحب 
مرزوق: الئتالف احلزبي فا�صل و�صد م�صلحة احلكومة وم�صلحة البالد

م�سروع تون�ص لن ين�سم للحكومة يف �سورة حتوير وزاري

الأمم املتحدة تنتقد ماي وترامب ودوتريتي 

•• جنيف-رويرتز:

اتهم الأمر زيد بن رعد احل�سني 
ال�سامي  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ف��و���ص 
حلقوق الإن�سان الرئي�ص الأمريكي 
املحرمات  بك�سر  ت��رام��ب  دون���ال���د 
ل�ستخدام  ال�����ع�����ودة  ب����اق����راح����ه 
اأ���س��ال��ي��ب ال��ت��ع��ذي��ب وح���ذر القوى 
احلريات  ت��ق��وي�����ص  م���ن  ال��ع��امل��ي��ة 
على  ح���رب���ه���ا  اإط��������ار  يف  امل����دن����ي����ة 

املت�سددين.
وان���ت���ق���د ك���ذل���ك رئ��ي�����س��ة ال������وزراء 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ت��ري��زا م���اي ب�سبب 
ت�������س���ري���ح���ات اأط���ل���ق���ت���ه���ا خ����الل 
فيها  اأ���س��ارت  النتخابية  حملتها 
حقوق  قوانني  تغير  اإمكانية  اإىل 
على  احل���رب  عرقلت  اإذا  الإن�����س��ان 
يقوي  ذل����ك  اإن  ق��ائ��ال  الإره��������اب، 

�سوكة احلكومات ال�سلطوية.
األقاها  وق��ال الأم��ر زي��د يف كلمة 
يف ل��ن��دن م�����س��اء اأم�����ص الث��ن��ني اإن 
اأطلقت  التي  الرنانة  الت�سريحات 
يف اأعقاب الهجمات تهدد بتقوي�ص 
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وا�شنطن تطالب بكن مبنح �شياوبو حرية احلركة
ب�سرطان الكبد يف املراحل النهائية، ومنحته ال�سلطات 

اإطالق �سراح م�سروط ل�سباب طبية.
وكان املعار�ص البالغ من العمر 61 عاما يتلقى العالج 
يف م�ست�سفى يف مدينة �سنيانغ، عا�سمة اأقليم لياوننغ، 

حيث كان م�سجونا.
امل�سروط  الف��راج  لياوننغ  ل�سجن  الداري  املكتب  واأك��د 
ع���ن ل���ي���و. وق�����ال يف ب���ي���ان اإن���ه 
ثمانية  قبل  من  العالج  يتلقى 
�سينيني  اأورام  اأخ�������س���ائ���ي���ي 
امل�ست�سفى  يف  م�����ع�����روف�����ني 

اجلامعي ال�سيني رقم 1.
وف��ي��م��ا اأك������دت ال�����س��ل��ط��ات اأن���ه 
�سرطان  م���ن  ال���ع���الج  ي��ت��ل��ق��ى 
كان  اذا  م���ا  حت����دد  مل  ال��ك��ب��د، 

املر�ص يف مراحله النهائية.
وقال املحامي ان موكله لي�ست 
ل���دي���ه م�����س��اري��ع حم������ددة، اإن���ه 
ب�سبب  ال��ط��ب��ي  ال��ع��الج  يتلقى 

مر�سه .
وكانت حمكمة يف بكني حكمت 
عاما(   61( �سياوبو  ليو  على 
11 عاما  بال�سجن   2009 يف 
بتهمة تقوي�ص �سلطة الدولة لدوره يف كتابة ميثاق 08 

الذي ينادي بب�سط الدميوقراطية يف ال�سني.
كان  ي��وم  ال�سالم  ن��وب��ل  بجائزة  ف��از  �سياوبو  ليو  وك���ان 
ت�سليمه  ومت  ب��ك��ني.  غ�سب  اث���ار  ح��دث  يف  ال�سجن،  يف 
اجلائزة رمزيا يف 10 كانون الول - دي�سمرب 2010 

يف او�سلو، حيث بقي مقعد الفائز �ساغرا.

•• بكني-اأ ف ب:

نوبل  ج��ائ��زة  حائز  مبنح  بكني  ام�ص  وا�سنطن  طالبت 
لل�سالم ليو �سياوبو وزوجته حرية احلركة ، وذلك غداة 
اعالن حمامي النا�سط املعار�ص ان ال�سلطات ال�سينية 
ب�سرطان يف  ا�سابته  ت�سخي�ص  بعد  افرجت عن موكله 

الكبد يف مراحله النهائية.
ال�سفارة  با�سم  متحدثة  وقالت 
المركية يف بكني ان ال�سفارة 
ب�سدد جمع مزيد من املعلومات 
ع���ن و���س��ع ل��ي��و ول ���س��ي��م��ا عن 

حالته ال�سحية.
ال�سلطات  ن����دع����و  وا�����س����اف����ت 
لالفراج  فقط  لي�ص  ال�سينية 
ع��ن ل��ي��و ول��ك��ن اي�����س��ا لالفراج 
ع���ن زوج���ت���ه امل���و����س���وع���ة حتت 

القامة اجلربية .
ال�سفارة  ان  امل��ت��ح��دث��ة  واك����دت 
ال�سلطات  اي���������س����ا  ت����ط����ال����ب 
وزوجته  ل��ي��و  ال�����س��ي��ن��ي��ة مب��ن��ح 
احل����م����اي����ة واحل�����ري�����ة --م���ث���ل 
على  واحل�سول  احلركة  حرية 

الرعاية ال�سحية التي يختاران والتي لديهما احلق بها 
مبوجب الد�ستور والنظام الق�سائي ال�سيني والتعهدات 

الدولية .
بر�ص  فران�ص  لوكالة  ق��ال  �ساوبينغ  مو  املحامي  وك��ان 
الثنني ان موكله ليو الذي افرج عنه قبل 3 اأعوام من 
انتهاء عقوبته بال�سجن 11 عاما، مت ت�سخي�ص ا�سابته 

 95 مبنى تف�شل يف اجتياز اأمريكا تنوي اإدراج ال�شن �شمن اأ�شواأ الدول يف الجتار بالب�شر 
اختبارات الأمان بلندن 

•• لندن-رويرتز:

 95 اإن  ام�ص  ماي  الربيطانية تريزا  ال��وزراء  رئي�ص  با�سم  قال متحدث 
مبنى مل تنجح يف اجتياز اختبارات الأمان التي اأجريت يف اأعقاب مقتل 79 

�سخ�سا على الأقل يف حريق برج �سكني يف غرب لندن هذا ال�سهر.
32 منطقة يف  يف  مبنى   95 ف�سل  الآن  لل�سحفيني حتى  املتحدث  وق��ال 

اجتياز الختبارات .
واأ�ساف رئي�سة الوزراء قالت اإن من ال�سروري اإجراء حتقيق وطني كبر 
ب�ساأن اخلطاأ املتعلق باملواد العازلة امل�ستخدمة يف واجهات املباين يف اأنحاء 

البلد على مدى عدة عقود .

والدخول �سمن املرتبة الثالثة ميكن اأن يجلب عقوبات 
وامل�ساعدات  املتحدة  الوليات  اإىل  الدخول  تقييد  مثل 
مثل  يتخذوا  مل  املتحدة  الوليات  روؤ�ساء  لكن  الدولية 

هذه اخلطوات.
ب�ساأن  القرار  تيلر�سون لتخاذ هذا  دفع  ما  يت�سح  ومل 
ان��ت��ق��د احلكومة  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  ت��ق��ري��ر  اأن  اإل  ال�����س��ني 
ملكافحة  اجل��ه��د  م��ن  يكفي  م��ا  بذلها  ل��ع��دم  ال�سيوعية 
مل  اأنها  وا�ستنتج  الدولة  رعاية  حتت  بال�سخرة  العمل 
الجتار  ملكافحة  للمعاير  الأدن����ى  احل���د  م��ع  ت��ت��واف��ق 
تبذل جهودا  بكني  اإن  التقرير  قال  ذلك  ورغم  بالب�سر 

ملمو�سة.

•• وا�صنطن-رويرتز:

الوليات  اإن  مطلع  و�سخ�ص  بالكوجنر�ص  م�سدر  ق��ال 
املتحدة تنوي اإدراج ال�سني �سمن قائمتها العاملية لأ�سواأ 
يف  وذل��ك  بال�سخرة  والعمل  بالب�سر  الجت���ار  يف  ال���دول 
اأن هداأ  التوتر مع بكني بعد  خطوة قد تزيد من حدة 

يف عهد دونالد ترامب.
يف  لوا�سنطن  الرئي�سي  املناف�ص  ال�سني  توبيخ  وي��اأت��ي 
منطقة اآ�سيا واملحيط الهادي رغم العالقة التي ل تزال 
يف مهدها بني ترامب ونظره ال�سيني �سي جني بينغ 
وجهود الرئي�ص الأمريكي حلث بكني على كبح الربنامج 

النووي لكوريا ال�سمالية وبرناجمها لل�سواريخ.
الداخلية  امل���داولت  على  اطلعا  اللذان  امل�سدران  وق��ال 
وزير اخلارجية  اإن  ا�سمهما  ن�سر  �سريطة عدم  وحتدثا 
اإىل  ال�سني  ت�سنيف  تخفي�ص  ق��رر  تيلر�سون  ريك�ص 
اإىل  بذلك  لتن�سم  ت�سنيف  اأدن���ى  وه��و  الثالثة  املرتبة 

اإيران وكوريا ال�سمالية و�سوريا ودول اأخرى.
ين�سره  �سنوي  تقرير  الت�سنيف يف  اإع��الن  املتوقع  ومن 
م��ك��ت��ب م��راق��ب��ة وم��ك��اف��ح��ة الجت����ار ب��ال��ب�����س��ر يف وزارة 
م�����س��وؤول باخلارجية  ورف�����ص  الأم��ري��ك��ي��ة.  اخل��ارج��ي��ة 
اإن  ال��ت��ق��ري��ر وق���ال  ع��ل��ى حم��ت��وى  التعليق  الأم��ري��ك��ي��ة 

اخلارجية ل تناق�ص تفا�سيل املداولت الداخلية .

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�ستقطاب  ح���ال���ة  ت��ن��ام��ي  م���ع 
والدوائر  املجتمع  يف  ال�سيا�سي 
ال��ر���س��م��ي��ة ال���رك���ي���ة، م����ن اأج����ل 
حت��ق��ي��ق م��ن��اف��ع ���س��ي��ا���س��ي��ة، حذر 
جمل�ص  يف  زم��ي��ل  ك����وك،  �ستيفن 
لدرا�سات  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
التابع  واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق 
مل��رك��ز اإي���ن���ي اإن���ري���ك���و م���ات���ي، من 
من  م��زي��داً  �ستكون  النتيجة  اأن 
ال�������س���ارع  ال���غ�������س���ب وال���ع���ن���ف يف 
ال������رك������ي.  ول����ف����ت ك������وك حلكم 
14 يونيو)  اأ�سدرته، يف  ق�سائي 
يق�سي  تركية  حمكمة  حزيران(، 
ب�����س��ج��ن اأن��ي�����ص ب��رب��روغ��ل��و ملدة 
وقد  التج�س�ص.  بتهمة  عاماً   25
اأدى القرار لإح��داث �سدمة عرب 
تركيا، وحتى بعد مرور عام على 
اع��ت��ق��ال احل��ك��وم��ة مل���ا ي��زي��د عن 
اأعقاب  يف  ���س��خ�����ص  األ�����ف   200

املحاولة النقالبية الأخرة. 
لي�ص  اأن بربروغلو  ويقول كوك 
م����وؤي����داً ل��ف��ت��ح اهلل غ���ول���ن ال���ذي 
ي��ت��ه��م��ه رج�����ب ط���ي���ب اأردوغ���������ان 
بالتخطيط لالنقالب الع�سكري، 
العمال  ح����زب  يف  ع�����س��و  ه���و  ول 
اإرهابية  م��ن��ظ��م��ة  ال��ك��رد���س��ت��اين، 
حت������ارب ال����دول����ة ال���رك���ي���ة منذ 
اإن��ه �سحفي  30 عاماً.  اأك��رث من 
ال�سعب  ح�������زب  ع�����ن  وب������رمل������اين 
اجل���م���ه���وري، ال����ذي مي��ث��ل دائ���رة 

انتخابية علمانية ووطنية. 

تهم مفربكة
وي�����س��ر ال��ب��اح��ث لع��ت��ق��ال تركيا 
�سحفياً،   177 م�����ن  لأك��������رث 
التي  والتهم  اأك�����راداً.  وبرملانيني 
ب��رب��روغ��ل��و تتعلق  ���س��ي��ق��ت ���س��د 
مب���ق���الت ���س��د احل��ك��وم��ة، وعدم 
حلزب  الدينية  الأج��ن��دة  ت��اأي��ي��ده 
العدالة والتنمية احلاكم) اآي كي 
اأن���ه م�سدر  يعتقد  ك��ذل��ك،  ب���ي(. 
ت�سدير  ك�سفت عن  التي  الرواية 
�سحنة  تركية  ا�ستخبارات  اأجهزة 
اأ���س��ل��ح��ة جل��م��اع��ات م��ت��ط��رف��ة يف 
دعا  اع��ت��ق��ال��ه،  على  ورداً  ���س��وري��ا. 
لت�سير  ال���رك���ي  ال�����س��ع��ب  ح���زب 
تركيا  اأن��ح��اء  جميع  يف  م��ظ��اه��رة 

طلباً لتطبيق العدالة. 

رمز
ويرى كوك اأن ماأ�ساة بربروغلو 
ال�سحافة وغطر�سة  ب�ساأن حرية 
ال�����س��ل��ط��ة وال���ع���دال���ة مت��ث��ل رم���زاً 
ل��ل�����س��راع ال��رك��ي ال��داخ��ل��ي بني 
اآ ك��ي ب���ي، واأت���ب���اع غولن،  اأن�����س��ار 
وال���ن���خ���ب ال��ع��ل��م��ان��ي��ة والأك�������راد 
ت�سديد  ومب��وازاة  والليرباليني.  
اأردوغان لقب�سته ال�سيا�سية، عمل 
وتقوي�ص  اجلي�ص  اإ���س��ع��اف  على 

•• ميونخ-اأ ف ب:

اع���ل���ن وزي������ر ال����دف����اع الم���رك���ي 
املتحدة  ال��ولي��ات  ان  ماتي�ص  جيم 
ب���زج���ه���ا رغ���م���ا عنها  ت�����س��م��ح  ل����ن 
ا�سقاط  ب��ع��د  ال�����س��وري  ال���ن���زاع  يف 
لطائرة  م��وؤخ��را  امركية  مقاتلة 
الطائرة  يف  ماتي�ص  وق��ال  �سورية. 
التي كانت تقله اىل اوروبا نرف�ص 
بكل ب�ساطة ان يتم زجنا يف النزاع 
ال�سوري الذي نحاول و�سع حد له 

من خالل اجلهود الدبلوما�سية .
الثالثاء  ���س��ب��اح  م��ات��ي�����ص  وو����س���ل 
اىل ميونيخ يف املانيا حيث �سيلقي 
كلمة الربعاء حول العالقات عرب 

الطل�سي.
ال�سحافيني  امام  ماتي�ص  وا�ساف 
املرافقني له ان القوات المركية 
اذا  ال  ال��ن��ار  تفتح  ل��ن  املنطقة  يف 
الدولة  تنظيم  اي  ال��ع��دو  واج��ه��ت 

ال�سالمية .
الت�سريحات  بهذه  ال��وزي��ر  وادىل 
قبل ان يتهم املتحدث با�سم البيت 
النظام  ���س��ب��اي�����س��ر  ���س��ون  الب��ي�����ص 
لهجوم  ب��ال��ت��ح�����س��ر  ال���������س����وري 
كيميائي جديد ما قد يف�سي اىل 

رد ع�سكري من وا�سنطن.
وك���ان���ت ق�����وات ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل 

اأفكاره العلمانية، ا�ستبعد الأكراد 
اجلمهورية  عليهم  اأنكرت  الذين 
الركية ر�سمياً حقوقهم العامة. 
خا�سة  م�����س��ك��ل��ة  ه�����ذه  ول���ي�������س���ت 
بركيا فح�سب، براأي الكاتب، بل 
والعراق  �سوريا  الأك���راد يف  واج��ه 
بكونهم  ترتبط  حتديات  واإي���ران 
اأق���ل���ي���ة ع���رق���ي���ة. وب���ال���رغ���م من 
اندماج العديد من الأك��راد يف يف 
والجتماعية  ال�سيا�سية  احل��ي��اة 
والثقافية الركية، هناك انق�سام 
القوميتني  ب���ني  وق�����دمي  ع��م��ي��ق 
ال��رك��ي��ة وال���ك���ردي���ة. وق���د متثل 
ذلك يف �سراع بداأ يف عام 1984 
بني بي كي كي والدولة الركية، 

وما زال متوا�ساًل. 

توتر عميق
الركية،  ال��ق�����س��ي��ة  ج��ان��ب  واإىل 
ي��ق��ول ك����وك، ه��ن��اك ت��وت��ر عميق 
اأتاتورك  �سعى  الدين. فقد  ب�ساأن 
المرباطورية  ع��ن  ل��الن��ف�����س��ال 
مكانة  وت����ع����زي����ز  ال���ع���ث���م���ان���ي���ة، 
الوليدة،  ال��رك��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة 
عرب اإعطاء دولته �سمة العلمانية 
عنها.  الإ���س��الم��ي��ة  ال�سفة  ون���زع 
التاريخية  اخل��ط��وة  ت��ل��ك  ول��ك��ن 

على  ال�سراع  ذلك  حيال  الركي 
الهوية الركية ما يهدد بزعزعة 
هذا  ب��اأن  ويذكر  البالد.  ا�ستقرار 
ال�سراع يعود ملا قبل قرابة 100 
تاأ�سي�ص اجلمهورية.  للحظة  عام 
فقد راأى موؤ�س�ص تركيا املعا�سرة، 
اأنه من  اأتاتورك،  م�سطفى كمال 
ال�����س��روري ال��رك��ي��ز ع��ل��ى فكرة 

امل�ستقلة،  لل�سحافة  مظهر  اأي 
ال���ب���روق���راط���ي���ة، وكل  وت��ط��ه��ر 
ذلك يت�سق مع جهوده التي بداأها 
قبل 15 عاماً لتحويل تركيا اإىل 

جمتمع غر علماين. 
�صراع على الهوية

وب���ح�������س���ب ك�������وك، ت�������س���ود ال���ي���وم 
املجتمع  اأو�������س������اط  يف  خم�������اوف 

�سرعيتهم  حكامها  فيها  ي�ستمد 
القومية  عن  ال��دف��اع  اأ�سا�ص  على 

الركية. 

ا�صتبعاد
ومع تبني بع�ص الأتراك لعقيدة 
اآخرين ما بني  وتاأرجح  اأتاتورك، 
رف�ص  ومتدين  ومعار�ص،  موؤيد 

ا�ستندت  وقد   . الركية  القومية 
ت��ل��ك امل��ي��ث��ول��وج��ي��ا ل��ل�����س��الت بني 
الأتراك واللغة الركية والأر�ص. 
اأن  اأت��ات��ورك  راأى  لذلك،  ونتيجة 
نظرياً،  �سيتحول،  املواطنني  ولء 
عن املوؤ�س�سة ال�سيا�سية العثمانية � 
الدينية، التي هيمنت على معظم 
اأرجاء العامل الإ�سالمي، اإىل دولة 

ماتي�ص  وق��ال  ال�سد.  ب�سار  لنظام 
اذا تعر�ص احد لنا وق�سفنا وفتح 
النار علينا عندها �سنقوم مبا علينا 
القيام به تطبيقا ملبداأ الدفاع عن 

النف�ص .
ال���������دويل منذ  ال���ت���ح���ال���ف  وب���������داأ 
مواقع  با�ستهداف   2014 نهاية 
انه  كما  �سوريا  يف  داع�����ص  لتنظيم 

ع�سكرية  ط��ائ��رة  م��وؤخ��را  ا�سقطت 
�سوريا  قوات  تق�سف  كانت  �سورية 
الذي  ال��ت��ح��ال��ف  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
ي�����س��م م���ق���ات���ل���ني ع���رب���ا واك��������رادا 
داع�ص بدعم من  يحاربون تنظيم 

وا�سنطن.
ت���وت���را م���ع رو�سيا  واث�����ار احل�����ادث 
احل���ل���ي���ف ال���رئ���ي�������س���ي م����ع اي������ران 

ع�سكرية  حملة  اأي�����س��ا  ت�سن  ال��ت��ي 
يف ه���ذا ال��ب��ل��د. وت�����س��اه��م خطوط 
ات�����س��ال خ��ا���س��ة ب��ني م��رك��ز قيادة 
العمليات اجلوية للتحالف ومقره 
ق��ط��ر وب����ني م���رك���ز ق���ي���ادة رو�سي 
تفاديا  املعلومات  تبادل  يف  ال�سماح 
علقت  م��و���س��ك��و  ان  ال  ل��ل��ح��وادث. 

العمل بهذه القنوات موؤخرا.

يحاربون  حمليني  مقاتلني  يدرب 
التنظيم .

من  املدعوم  ال�سوري  اجلي�ص  لكن 
رو���س��ي��ا، اق���رب م��ن امل��ن��اط��ق التي 
بف�سل  ال���ت���ح���ال���ف  ف��ي��ه��ا  ي��ن�����س��ط 

تقدمه ميدانيا.
احلفاظ  اهمية  على  ماتي�ص  واكد 
رو�سيا  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  ق��ن��وات  على 

مل تكن كافية. بل تطلب اإحداث 
حتول ثقايف هائل. ومن اأجل تلك 
الغاية، �سن اأتاتورك قانوناً ق�سى 
الالتينية  الأح�����رف  ب��ا���س��ت��خ��دام 
كتابة  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ع���ن  ع���و����س���اً 
وتطبيق  ال���رك���ي���ة،  ال��ن�����س��و���ص 
الهجري،  ل  امل���ي���الدي  ال��ت��ق��ومي 
اأن  الركي  الد�ستور  من  وح��ذف 

الإ�سالم هو دين الدولة. 

جمتمعان
واليوم ورغم مرور حوايل 100 
اجلمهورية  ت��اأ���س��ي�����ص  ع��ل��ى  ع����ام 
الكاتب  يقول  املعا�سرة،  الركية 
ت��ع��ي�����ص �سراعاً  ت��رك��ي��ا  زال����ت  م���ا 
ال�سيا�سات  �سلب  ي�سكل  ثقافياً 
الركي  املجتمع  ويبدو  الركية 
اإىل فريق علماين واآخر  منق�سماً 
بع�سهما  م����ع  ي��ع��ي�����س��ان  دي����ن����ي، 

البع�ص. 
ي�سعون  الأت���راك  فالإ�سالميون   
ل���ت���ق���وي�������ص ق����ي����م اجل���م���ه���وري���ة 
النخبة  ت�ستخدم  فيما  الركية، 
لتحقيق  ال����دي����ن  اجل���م���ه���وري���ة 

اأهدافها.
  وم�����ن ه���ن���ا ت��ك��م��ن امل�����س��ك��ل��ة يف 
ا���س��ت��ق��ط��اب ال�����س��ا���س��ة الأت�������راك 
�سيا�سية  لأغ����را�����ص  مل��ج��ت��م��ع��ه��م 
اأعمال  اأن تدفع ملزيد من  يخ�سى 
متطرفون  �سنها  ك��ال��ت��ي  ال��ع��ن��ف 
اإ����س���الم���ي���ون وع���ن���ا����س���ر م����ن بي 
ك��ي ك��ي يف اأن��ق��رة وا���س��ط��ن��ب��ول يف 

الأعوام ال�سابقة. 

اإ�صعاف للجي�س وتقوي�س ال�صحافة امل�صتقلة

تركيا.. اأزمة هوية كربى تنذر مبزيد من العنف

الئتالف، الذي يرزح حتت وطاأة 
عندما  ح��ا���س��م��ا  دورا  ال��ف�����س��ائ��ح، 
يجد الربملان نف�سه امام ت�سويت 
املحكمة  ام��ام  التهام  احالة  على 

العليا.
القطاعات  ب��دع��م  ت��ام��ر  ويحظى 
التي  ال���ربازي���ل  الق��ت�����س��ادي��ة يف 

بداأ  وق��ت  يف  م�سجعة  اقت�سادية 
اكرب اقت�ساد يف امركا اجلنوبية 
يظهر موؤ�سرات خجولة بالتعايف.

ال ان تامر مل ينجح يف خطب ود 
الربازيليني مع �سعبية تبلغ 7% 
ن�سره  ا���س��ت��ط��الع  ب��ح�����س��ب  ف��ق��ط 

معهد داتافوليا.

ع�����ان�����ت ك�����ث�����را م������ن ت����دخ����الت 
ا�سالحات  يف  وت��ت��ف��اءل  رو���س��ي��ف 
تامر  ب��ه��ا  ي��ن��ادي  ال��ت��ي  التق�سف 
النفاق  جتميد  بني  مت��زج  والتي 
ال��ع��م��ل وتاأخر  ق��ان��ون  وا���س��الح 

�سن التقاعد.
نتائج  على  البناء  لتامر  وميكن 

مي�شال تامر... رئي�س مثقل بق�شايا الف�شاد 
الربازيلي حما�سرا من  الرئي�ص 

كل حدب و�سوب.
بال�سلطة  مت�����س��ك  ت���ام���ر  ان  ال 
موؤكدا انه لن ي�ستقيل ، يف رد على 
�سحيفة او غلوبو التي ن�سرت يف 
اوا�سط ايار - مايو ت�سجيال و�سع 

وليته يف عني العا�سفة.
والت�سجيل ال�سوتي يبدو فيه ان 
لحد  م��واف��ق��ت��ه  يعطي  ال��رئ��ي�����ص 
مالكي �سركة جاي بي ا�ص ل�سراء 
ملجل�ص  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����ص  �سمت 
امل�سجون  ك��ون��ي��ا  ادواردو  ال��ن��واب 

لتورطه يف ف�سيحة بروبرا�ص.
البقاء  على  ا�سراره  تامر  ويوؤكد 
ن��ه��اي��ة عهده  ال�����س��ل��ط��ة ح��ت��ى  يف 
انه  على  م�سددا   .2018 اواخ��ر 
يف خدمة البالد وانه لن ير�سح 

لولية جديدة.
�سغل  الرئا�سة  اىل  و�سوله  وقبل 
ت��ام��ر ع��ل��ى م���دى خ��م�����ص �سنوات 
رئ���ي�������ص يف عهد  ن���ائ���ب  م��ن�����س��ب 
بعد  فيما  و�سفته  التي  رو�سيف، 

يف  ال�سدفة  ي�سبه  مب��ا  ال��رئ��ا���س��ة 
اب - اغ�سط�ص 2016 بعد اقال 
دي��ل��م��ا رو���س��ي��ف بتهمة  ال���ربمل���ان 

التالعب باحل�سابات العامة.
وب���ع���د م�����رور ع�����ام، ه���ا ه���و تامر 
يواجه تهديدا م�سابها. ولكي يتم 
توجيه التهام ر�سميا اىل الرئي�ص 
العليا يجب  املحكمة  امام  ويحال 
القل  النواب على  ثلثا  يوافق  ان 

على حماكمته.
رئ��ي�����ص اجلمهورية  ي��ك��ف  ع��ن��ده��ا 
ان  مل����دة مي��ك��ن  م��ه��ام��ه  اداء  ع���ن 

ت�سل اىل 180 يوما.
معبدا  يوما  يكن  مل  تامر  وعهد 
الربازيل  مواجهة  م��ع  ب��ال��زه��ور، 
ال�سنوات  يف  ان���ك���م���ا����ص  ا������س�����واأ 
والتهامات  امل��ا���س��ي��ة  ال��ث��الث��ني 

التي متطر احلياة ال�سيا�سية.
الق��ال��ة، وخطر  �سيل من طلبات 
الئتالف،  م���ن  ���س��رك��ائ��ه  خ����روج 
تامر  ي�����س��رخ��ون  وم���ت���ظ���اه���رون 
���س��اه��م��ت يف جعل  ك��ل��ه��ا   ، اخ�����رج 

احلكومية منذ 1994.
الزمة  و�سلت   2016 ربيع  ويف 
الالعودة.  نقطة  اىل  الربازيلية 
رو�سيف  رئ��ا���س��ة  ���س��ف��ي��ن��ة  وب������داأت 
تامر  ق��رر  عندها  ب�سرعة،  تغرق 
ان ال��وق��ت ق��د ح��ان ل��ل��خ��روج من 

الظل.
ا�ستفاد تامر من متر�سه ال�سيا�سي 
وقام اواخر اذار - مار�ص بهند�سة 
خ����روج ح��زب��ه م���ن احل��ك��وم��ة، ما 

�سكل �سربة قا�سية لرو�سيف.
الرئي�ص  م��ن�����س��ب  ب���داي���ة  و���س��غ��ل 
بالوكالة اعتبارا من ايار - مايو، 
قبل ان ي�سبح رئي�سا فعليا اواخر 

اب - اغ�سط�ص.
متكن بخربته الربملانية الطويلة 
من ت�سكيل ائتالف حكومي على 
لرو�سيف  �سابقة  اغلبية  انقا�ص 

ل�سمان اقالتها.
من�سب  م��رات  لثالث  �سغل  وه��و 

رئي�ص جمل�ص النواب.
وق������د ي���ل���ع���ب دع������م احل����ل����ف����اء يف 

ب� اخلائن .
وت���خ���ف���ي ����س���رة ح���ي���اة ت���ام���ر يف 

طياتها العديد من ال�سرار.
�ساو  يف   1940 يف  ت��ام��ر  وول����د 
باولو، وهو الخ ال�سغر من بني 
ثمانية ا�سقاء، ووالداه مهاجرون 

لبنانيون.
وتعابر  دائ���م���ا  م��ن��م��ق  ه��ن��دام��ه 
جراء  اجلمود  بع�ص  فيها  وجهه 

اجلراحة التجميلية.
ويف 2013 ن�سر تامر ديوان �سعر 
حتت بعنوان حميميات جمهولة . 
م���ن ثالث  اولد  خ��م�����س��ة  ول���دي���ه 
ارب��ع��ة عقود.  زي��ج��ات على م��دى 
وزوج����ت����ه احل���ال���ي���ة م��ل��ك��ة جمال 
واربعني  بثالثة  ت�سغره  �سابقة 
ب�  ف��ي��ج��ا  �سحيفة  ت�سفها  ع��ام��ا 

اجلميلة املكر�سة للمنزل .
ع����ام����ا   15 م���������دى  ع�����ل�����ى  ق���������اد 
الدميوقراطية  احل���رك���ة  ح����زب 
الكفة  دور  ول���ع���ب  ال���ربازي���ل���ي���ة 
الئتالفات  خمتلف  يف  املرجحة 

•• برازيليا-اأ ف ب:

ت��ه��ز ال��ف�����س��ائ��ح م��ن��ذ ���س��ن��ة عهد 
الرئي�ص مي�سال تامر، اول رئي�ص 
خالل  ف�ساد  تهم  يواجه  برازيلي 
وليته، لكنه يبدو رغم ذلك واثقا 

من قدرته على ادارة البالد.
وه��و اك��د الث��ن��ني يف خطاب قبل 
العام  النائب  تقدمي  من  �ساعات 
توجيه  ط���ل���ب  ج���ان���و  رودري�����غ�����و 
ل��ه بتلقي ر���س��وة ل �سيء  الت��ه��ام 

�سيدمرنا، انا والوزراء .
وت��ام��ر حم��اف��ظ و���س��ل اىل راأ�ص 
وا�ستوىل  ال���ربازي���ل  يف  ال�سلطة 
على مقعد الرئا�سة بعد ان �ساهم 
يف ت�سريع �سقوط الرئي�سة ديلما 

رو�سيف.
ويف وقت كانت تبدو فيه م�سرته 
التي ق�ساها خلف كوالي�ص امل�سرح 
ال�����س��ي��ا���س��ي ع��ل��ى و����س���ك الف�����ول، 
متكن مي�سال تامر بعمر ال�ساد�سة 
وال�سبعني من الو�سول اىل �سدة 

ماتي�س: وا�شنطن ترف�س زجها يف النزاع ال�شوري 
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م�����س��ل��ح��ة، ف����اإن ه���ذا ل ي���رك لنا 
اأنف�سنا  ال��دف��اع ع��ن  ���س��وى  خ��ي��اراً 

وعن �سركائنا . 
الفرة  ه����ذه  يف  ان����ه  اإىل  ول���ف���ت 
لي�ست ثمة حمادثات بني الأطراف 
الأ���س��ا���س��ي��ة ح���ول م���ا ي��ج��ب فعله 
ت�ساعد  وم��ع  داع�����ص.  بعد هزمية 
القتال يف �سرق وادي نهر الفرات-

ال�سيعة يف العراق ولبنان. 

حرب مع رو�صيا؟
ون��ق��ل��ت ك��وب��ر ع���ن م�����س��اع��د وزير 
اأوب����ام����ا، ديريك  ع��ه��د  ال���دف���اع يف 
التي  الأ�سياء  اآخر  اأحد  اأن  كوليت 
ك���ان ي��ري��ده��ا اأوب���ام���ا ه���و اإن����دلع 
اإن  �سوريا.  ح��ول  رو�سيا  ح��رب مع 

الطبيعية  ب��الإح��ت��ي��اط��ات  ال��غ��ن��ي 
واملياه- فاإن امل�سوؤولني الدفاعيني 
يقولون اإنهم يوؤيدون ذهاب الأ�سد 
من  الأرا���س��ي  لإ�ستعادة  وداعميه 
داع�ص. ول تريد اإيران حتديداً اأن 
اأمريكا مكا�سب على  ينتزع حلفاء 
�ساأن ذلك تعقيد  الأر���ص لأن من 
خط الإم��داد بني اإيران وحلفائها 

كان  رو�سيا  مع  الت�سعيد  خماطر 
الإدارة  تخطيط  يف  دائ��م��اً  ع��ام��اًل 
الع�سكرية  ل��ل��ح��م��ل��ة  واإدارت������ه������ا 
رو����س���ي���ا يف  رغ���ب���ة  اأن  واأ������س�����اف   .
يكن  واإن  اأك��رث،  هو  مبا  املخاطرة 
لإنقاذ  اخل����ا�����ص،  ح�����س��اب��ه��ا  ع��ل��ى 
الوليات  ترغب  اكرث مما  الأ�سد، 
املتحدة يف املخاطرة به لإطاحته .

الجمالية  ال��ع��م��ل��ي��ة  وت����ه����دف 
املوقع  ال�سالم  اتفاق  من  املنبثقة 
نوفمرب   - ال����ث����اين  ت�����س��ري��ن  يف 
امل���ا����س���ي ب����ني احل���ك���وم���ة وق�����وات 
�سانتو�ص  ع��اد على  وال���ذي  ف��ارك 
�سفحة  ط��ي  اىل  ال�����س��الم،  بنوبل 
الأط���ول يف امركا  امل�سلح  ال��ن��زاع 
مقتل  عن  ا�سفر  ال��ذي  الالتينية 
�سخ�ص  ال�����ف   260 م����ن  اك�����رث 
وفقدان اكرث من 60 الفا ونزوح 

7،1 ماليني.
وقال �سانتو�ص يف ال�سبوع الفائت 
ان  ب����اري���������ص  اىل  زي���������ارة  خ������الل 
والأقدم  الأق��وى  التمرد  الفارك، 

الرغبة يف  رغ��م  البالد  العنف يف 
ال�سالم  اتفاق  ال�سالم. لكن حتى 
مع فارك، الذي ي�سمل تعوي�سات 
زراعية  وا����س���الح���ات  ل��ل�����س��ح��اي��ا 
ومكافحة الجتار باملخدرات، لقي 
يف مرحلة اأوىل رف�ص ال�سكان من 
خالل ا�ستفتاء، ما دفع اإىل اإعادة 
التفاو�ص عليه، يف �سيغة نهائية 

اأقرها الربملان.
ي��ت��ل��ق��ى ك���ل م��ت��م��رد ي��ت��خ��ل��ى عن 
ويرتب  ا�ستالم  وثيقة  �سالحه 
بعدم  تعهد  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع  عليه 

حمله جمددا.
و���س��رح اأح���د ك��ب��ار ق��ي��ادي��ي فارك 

يف امركا الالتينية، �سيزول من 
اليوم  ، م��ع��ت��ربا ان ه���ذا  ال��وج��ود 

�سيغر تاريخ كولومبيا .
لنزع  الخ�����رة  امل��رح��ل��ة  ان  غ���ر 
لت�سليم  تخ�س�ص  ال��ت��ي  ال�����س��الح 
املتبقية  ال�سلحة  م��ن  ال�40% 
اىل المم املتحدة، تخللها اعتداء 
بالقنبلة يف 17 حزيران - يونيو 
ادى  بوغوتا،  يف مركز جت��اري يف 

اىل مقتل ثالثة بينهم فرن�سية.
ح���رك���ة  اىل  ال����ه����ج����وم  ون���������س����ب 
ال�����س��ع��ب ال����ث����وري����ة ال���ت���ي اوق����ف 
ك�سف  فيما  اع�سائها،  من  ت�سعة 
عن  الناجم  التوتر  ا�ستمرار  عن 

لوكالة  خ���ارام���ي���ل���و  م��اوري�����س��ي��و 
فران�ص بر�ص موؤخرا ان الأ�سلحة 
وقت  يف  حم������ددة  وظ���ي���ف���ة  اأدت 
حم����دد. ال��ي��وم ان��ن��ا ن��ت��خ��ذ ق���رارا 

�سيا�سيا ومل نعد نحتاجها .
ومب���وج���ب ات���ف���اق ال�������س���الم، فان 
اىل  فارك  �سلمتها  التي  ال�سلحة 
�سهرها  ���س��ي��ت��م  امل���ت���ح���دة  المم 
امل�سهور  امل����ع����دن  و���س��ي�����س��ت��خ��دم 
ل�����س��ن��ع ث��الث��ة ن�����س��ب ت��رم��ز اىل 

انتهاء النزاع.
 و�ستو�سع هذه الن�سب يف كل من 
مفاو�سات  مقر  وكوبا،  نيويورك 

ال�سالم، وكولومبيا.

التي  ال�سيني  الرئي�ص  زي���ارة  ت��ب��داأ 
و�سط  اخلمي�ص  اأي���ام،  ثالثة  ت�ستمر 
و�ست�سكل  م�������س���ددة  ام��ن��ي��ة  ت���داب���ر 
للتعبر عن  ب��ك��ني  ف��ر���س��ة خل�����س��وم 
ذروتها  الزيارة  وتبلغ  املخاوف.  هذه 
الرئي�سة  ت��ن�����س��ي��ب  ل�����دى  ال�����س��ب��ت 

اجلديدة لالدارة املحلية كاري لم.
واع��ت��رب ج��و���س��وا وون����غ، اأب����رز وجوه 
ال�����ت�����ظ�����اه�����رات ال���ك���ث���ي���ف���ة امل�����وؤي�����دة 
ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ة ال��ت��ي ���س��ل��ت هونغ 
ان   ،2014 يف  اأ�سابيع  ط��وال  كونغ 

جزئية  و�سيغة  الق�ساء  وا�ستقالل 
هيئتها  تعيني  يف  املبا�سر  ل��الق��راع 

الت�سريعية.
ل��ك��ن ع����دة اأح������داث ع�����ززت خم���اوف 
ال�سني،  م����وق����ف  ب�������س���اأن  ال���ب���ع�������ص 
اأ�سحاب  من  خم�سة  اختفاء  اأب��رزه��ا 
ناقدة  اع��م��ال  تن�سر  ال��ت��ي  امل��ك��ت��ب��ات 
للقادة ال�سينيني يف 2015، قبل ان 

يظهروا جمددا يف ال�سني.
كما اأن بكني مل تقف مكتوفة اليدي 
ال�ستقالليني  ت���ي���ار  ���س��ع��ود  ام�����ام 
ملنع  اخل��ري��ف  يف  خ�سو�سا  وتدخلت 
ال�ساأن من  �سابني مت�سددين يف هذا 

�سغل مقعدين يف الربملان املحلي.
واعتربت وزيرة المن ال�سابقة واحد 
وجوه املع�سكر املوايل لل�سني ريجينا 
اب ان النظام الذي يتمتع ب�سبه حكم 

ذاتي �سامد .
كذلك اعترب رئي�ص احلزب الليربايل 
ان  ت�سونغ  فيليك�ص  لبكني(  )م��وؤي��د 
من��و ه��ون��غ ك��ون��غ الق��ت�����س��ادي اأكرب 
للتاج  تابعة  بقيت  لو  كان  اليوم مما 

الربيطاين.

مقتل �شابط ا�شتخبارات 
اوكراين يف كيييف

•• كييف-وام:

اأن  الأوكرانية  الدفاع   قالت وزارة 
الع�سكرية  امل��خ��اب��رات  يف  �سابطا 
انفجار  ق��ت��ل يف  ك��ول��ون��ي��ل  ب��رت��ب��ة 

�سيارة ملغومة يف كييف ام�ص.
الأوكرانية  ال��دف��اع  ل���وزارة  ووف��ق��ا 
العقيد  احل��������ادث  ���س��ح��ي��ة  ف�������اإن 
ماك�سيم �سابوفال البالغ من العمر 
وحدة  على  ي�سرف  ك��ان  �سنة   39
التابعة  اخل��ا���س��ة  ال����وح����دات  م���ن 

للمخابرات الع�سكرية.
الداخلية  وزارة  ذك�����رت  ب���دوره���ا 
الوكرانية اأن �سخ�سا اأ�سيب اأي�سا 
يف الن��ف��ج��ار ال���ذي وق���ع يف و�سط 

كييف وو�سفته باأنه عمل اإرهابي.
نا�سفة  ع��ب��وة  اإن  ال�سرطة  وق��ال��ت 
ال�سابط  �����س����ي����ارة  يف  م�����زروع�����ة 

انفجرت اأثناء �سرها.
الق�سية  يف  البحث  مهام  واأوك��ل��ت 
للنيابة العامة املخت�سة يف حماربة 

الإرهاب واجلرمية املنظمة.

الق��ل��ي��م ي��ق��ف ح��ال��ي��ا ع��ن��د مفرق 
طرق.

وقال الطالب البالغ 20 عاما الذي 
حلزب  ال��ع��ام  الأم���ني  من�سب  ي�سغل 
دميو�سي�ستو لوكالة فران�ص بر�ص ان 
الطابع الفريد لهونغ كونغ والو�سع 
مطالبا   ، مهددان  ملدينتي  ال�سيا�سي 
ب��ا���س��ت��ف��ت��اء ح���ول ���س��ي��ادة الق��ل��ي��م يف 
التفاق  اأج�����ل  ح���ل���ول  م���ع   2047

ال�سيني الربيطاين لنقل ال�سيادة.
وتكثفت الدعوات اىل احلكم الذاتي، 
وح��ت��ى ال���س��ت��ق��الل، يف اأع��ق��اب ف�سل 
ا�سم  عليها  اطلق  تظاهرات  �سل�سلة 

حركة املظالت يف 2014.
اأك��د جو�سوا وون��غ ما نريد هو متتع 
اجلميع بحق اتخاذ قرار بال�ستفتاء 

حول م�ستقبل املدينة .
من  اأي  ي��ط��ل��ب  مل   1997 ف��ق��ب��ل 
هونغ  اأه���ل  راأي  وال�����س��ني  بريطانيا 

كونغ ب�ساأن ت�سليمها.
 20 املدينة منذ  تتمتع  ال��ورق،  على 
عاما بامتيازات فريدة مقارنة بالرب 
التعبر  حرية  غ��رار  على  ال�سيني، 

الإقليميني اإىل احلكومة ال�سورية 
واإيران.  رو�سيا  من  من  مدعومة 
على  ي�سيطر  التنظيم  ي��ع��د  ومل 
م�سوؤولني  بح�سب  ال���ب���الد،  ث��ل��ث 
التنظيم  اإن  ي��ق��ول��ون  اأم��ري��ك��ي��ني 
املتطرف فقد نحو ن�سف الأرا�سي 

التي كانت يف حوزته. 

الدفاع عن ال�صركاء
باإمكان  ك��ان  املا�سية،  الأع���وام  ويف 
البنتاغون وحلفائه البقاء بعيدين 
ال�سورية-  احل��ك��وم��ة  ط��ري��ق  ع��ن 
وع�������ن داع�����م�����ي الأ�������س������د رو����س���ي���ا 
كانوا  اجل��م��ي��ع  اأن  مب���ا  واإي�������ران- 
يحاربون داع�ص. اأما الآن فاإن كل 
الأطراف تتجمع حول جزء اأ�سغر 
ب�سكل  تتحول  وتالياً  الأر���ص،  من 
بع�سها  مع  التناف�ص  نحو  متزايد 
العدو  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ب��ع�����ص، 
امل�سرك. ولحظ الكابنت ديفي�ص 
اأنه عندما تتعر�ص القوات الربية 
املتحدة  ال���ولي���ات  امل��دع��وم��ة م��ن 
لغارات من طائرات من دون طيار 

•• مي�صيتا�ص-اأ ف ب:

القوات  باإنهاء  كولومبيا  حتتفل 
الكولومبية  ال���ث���وري���ة  امل�����س��ل��ح��ة 
)فارك(، حركة التمرد الرئي�سية 
اإل��ق��اء �سالحها  ال��ب��الد، عملية  يف 
ن�سف  م���ن  اأك�����رث  دام  ن�����زاع  ب��ع��د 
ق�������رن، يف م���رح���ل���ة حم����وري����ة يف 
اتفاق ال�سالم التاريخي املربم يف 

.2016
وكتب لوندونيو على توير بعيد 
ولدي  ع��ارم  بتاأثر  اأ�سعر  و�سوله 
تطلعات كربى ، وارت��دى قمي�سا 
اىل  حتية  يف  ال���رنوج  علم  يحمل 
اإىل جانب كوبا  ال��ذي لعب  البلد 
دورا �سامنا لتفاق ال�سالم املربم 

يف ت�سرين الثاين - نوفمرب.
الثنني اأعلنت البعثة الممية يف 
على  ال���س��راف  املكلفة  كولومبيا 
ال�سلحة  وت��دم��ر  ال�����س��الح  ن���زع 
ع��ن امت���ام ت��خ��زي��ن ك��ل ال�سلحة 
فارك  حل��رك��ة  امل�سجلة  ال��ف��ردي��ة 
�سالح،  ق��ط��ع��ة   7132 وع���دده���ا 
�ست�ستخدم،  التي  تلك  با�ستثناء 
الطري�������ق،  خل��ارط�����������������ة  وف���ق���ا 
ال�26  امل��ع�����س��ك��رات  اأم���ن  ل�سمان 
ف��ي��ه��ا اىل جتميع  ���س��ي�����س��ار  ال��ت��ي 
من  عن�سر  اآلف  �س�������بعة  ح��واىل 

فارك.
�سانتو�ص على  واثر العالن علق 
ال�سالح  ن���زع  ان  ب��ال��ق��ول  ت��وي��ر 
ي�سكل انطالقة كولومبيا جديدة 
لبعثة  �سكرا  ال�سالم.  نحو  تتقدم 
الأمم املتحدة على دعمها وعملها 

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

ي����ج����ري ال���رئ���ي�������ص ال�������س���ي���ن���ي ه���ذا 
ب�سفته  الأوىل  زي����ارت����ه  الأ����س���ب���وع 
الر�سمية اإىل هونغ كونغ، التي تبدو 
مدينة مق�سومة ي�سودها القلق ب�ساأن 
الحتفالت  مب��ن��ا���س��ب��ة  امل�����س��ت��ق��ب��ل، 
اإعادتها اإىل  ملرور ع�سرين عاما على 

ال�سني.
العهد  ويل  ح�����س��ر  ع���ق���دي���ن،  ق���ب���ل 
الأول  ت�سارلز يف  الأمر  الربيطاين 
مرا�سم   1997 يوليو   - مت��وز  م��ن 
اإزال������ة ال��ع��ل��م ال���ربي���ط���اين م���ن هذا 
حرب  ن��ه��اي��ة  م��ع  امل�ستعمر  الق��ل��ي��م 

الأفيون الأوىل يف 1842.
ب��ل��د واح���د ونظامان  وع��م��ال مب��ب��داأ 
حتى  ن��ظ��ري��ا  ك��ون��غ  ه��ون��غ  ت�ستفيد 
مل  ح�����ري�����ات  م�����ن   2047 ال�����ع�����ام 
الكثر  لكن  ال�سيني.  الرب  ي�سهدها 
ي�ستبهون  كونغ  هونغ  مواطني  م��ن 
ال�سيا�سي  نفوذها  ال�سني  تعزيز  يف 
الداري�����ة اخلا�سة  امل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه  يف 

ويخ�سون تهديد حرياتهم.

نقول  اأن  دون  من  اأو�سع،  ع�سكري 
ماذا �سنفعل بعد ذلك . 

املكا�سب  اأن  ك����وب����ر  راأي  ويف 
الوليات  حققتها  التي  الع�سكرية 
املكا�سب  ت��ف��وق  �سوريا  يف  املتحدة 
�سيا�سية  لت�سوية  الديبلوما�سية 

للحرب الأهلية.

داع�س يرتنح
ب����داأ  ع���ن���دم���ا  اأن������ه  اإىل  واأ�������س������ارت 
باراك  ال�سابق  الأمريكي  الرئي�ص 
اأوب����ام����ا ال�����س��رب��ات اجل���وي���ة �سد 
اأه������داف ل��داع�����ص يف ���س��وري��ا قبل 
التعليمات  ك��ان��ت  اأع������وام،  ث��الث��ة 
الآتية:  ه��ي  ل��ل��ب��ن��ت��اغ��ون  امل��ع��ط��اة 
حتالفات  ع����رب  داع���������ص  اأُه�����زم�����وا 
يعار�سون  ال��ذي��ن  ال�����س��وري��ني  م��ع 
ال���ت���ن���ظ���ي���م امل����ت����وح���������ص، ل����ك����ن ل 
ت�ساعدوهم على قتال ب�سار الأ�سد. 
لقد  ي���رن���ح.  داع�������ص  ب���ات  والآن، 
ال��ت��ي تعر�ص  ال��غ��ارات  م��ن  ت�سرر 
ل��ه��ا م��ن جم��م��وع��ة م��ن الأع�����داء، 
وحلفائها  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  م��ن 

طائرتني من دون طيار من �سنع 
قوات  م��ن  تقربان  كانتا  اإي���راين 
رو�سيا  وردت  ل��ه��ا.  ح��ل��ي��ف��ة  ب��ري��ة 
اأنها  م���ف���اده  ت���ه���دي���داً  ب��اإط��الق��ه��ا 
�ستتعامل مع الطائرات الأمريكية 
مك�سوفة،  م��ن��اورة  ويف  ك���اأه���داف. 
الرو�سية  املقاتالت  اإح��دى  حلقت 
ع��ل��ى م�����س��اف��ة خ��م�����س��ة اأق������دام من 

طائرة جت�س�ص اأمريكية. 

اأي ا�صرتاتيجية؟
ه����ذه  م������ن  اأي������������اً  اأن  ولح������ظ������ت 
امل�����واج�����ه�����ات ك�������ان م�����ع داع�����������ص. 
كما  اأكرب،  �سوؤاًل  يفتح  والتناق�ص 
يقول خرباء الأمن القومي، حول 
التي  الأو���س��ع  ال�سراتيجية  ن��وع 
عندما  ت��رام��ب  اإدارة  لها  تخطط 

ُيهزم داع�ص يف �سوريا. 
هوبكنز  ج��ون  كلية  عميد  وي��ق��ول 
املتقدمة  ال���دول���ي���ة  ل���ل���درا����س���ات 
من  ن�������زاع  ل���دي���ن���ا  ن�������س���ر:  وايل 
اإننا  وا���س��ح��ة.  ا�سراتيجية  دون 
تفوي�ص  اإىل  نيام  ونحن  نتحرك 

•• وا�صنطن-وكاالت:

الأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  حتر�ص 
على التاأكيد اأن وا�سنطن ل تنوي 
التدخل يف احلرب الأهلية ال�سورية 
التي م�سى عليها �ستة اأعوام، واأن 
احل�سور الأمريكي الوحيد هناك 
هو من اأجل م�ساعدة حلفائها على 
اإحل�����اق ال��ه��زمي��ة ب��داع�����ص، ولكن 
يف  تلفت  كوبر  هيلني  ال�سحافية 
اأن  اإىل  تاميز  ن��ي��وي��ورك  �سحيفة 
�سل�سلة من الأحداث التي ح�سلت 
ديبلوما�سيني  قلق  زادت  م��وؤخ��راً 
تكون  اأن  من  اأمنيني،  وم�سوؤولني 
وا�سنطن تنزلق من دون ق�سد اإىل 

دور اأكرب يف احلرب ال�سورية. 
ون��ق��ل��ت ك��وب��ر ع��ن ال��ن��اط��ق با�سم 
ديفي�ص  جيف  الكابنت  البنتاغون 
ن����زاع  اإىل  ن�����س��ع��ى  ل  اإن����ن����ا  ق���ول���ه 
، علماً  داع�����ص  اأي ج��ه��ة غ��ر  م��ع 
اأ�سقطت  واح����د،  �سهر  خ���الل  اأن���ه 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ط��ائ��رة �سورية 
وكادت ت�سقط اأخرى، كما اأ�سقطت 

عندما تتعر�س قوات مدعومة من وا�صنطن لغارات

الوليات املتحدة تتجه اإىل دور اأكرب يف �شوريا

كولومبيا حتتفي باإنهاء التمرد واإر�شاء ال�شالم

ظهور رئي�س الفلبن بعد �شائعات عن �شحته 

راما يفوز بالنتخابات الت�شريعية يف البانيا 

داع�ص يحتلون مدينة ماراوي يف جزيرة مينداناو وهي 
م�سقط راأ�ص دوترتي.

اإرن�ستو  الرئا�سي  املتحدث  ق��ال  ال��ي��وم  �سابق  وق��ت  ويف 
اأبيال لل�سحفيني اإن الرئي�ص بخر ويدير �سوؤون البالد 

كاملعتاد.
م��ا يتعني  اأن��ه بكل خ��ر، فقط م�سغول بعمل  واأ���س��اف 

عليه عمله .
وتابع اأنه على علم مبا يحدث ويتم اإبالغه بالتطورات 
فقط  اأن��ه��ا  مت��ام��ا.  وواع  وي�ستمع  ي��ق��راأ  منتظم  ب�سكل 

طريقة عمله .
وك����ان اآخ����ر ظ��ه��ور ع��ل��ن��ي ل��دوت��رت��ي ي���وم 20 يونيو 
ماراوي  مدينة  من  قريبتني  مدينتني  زار  اإذ  حزيران 
اأجلتهم  واأ�سخا�سا  ج��ن��ودا  وتفقد  العنف  مزقها  التي 
ال�سلطات. وكان ذلك الظهور بعد غياب ملدة ثالثة اأيام 
بعد خطبة قال فيها اإن �سحته غر مهمة . وقبلها مل 
الثاين  الذي يوافق  يظهر دوترتي يف يوم ال�ستقالل 

ع�سر من يونيو حزيران.

اأبرز مناف�سيهم يف احلزب الدميوقراطي )ميني و�سط( 
على اأقل من %30 من ال�سوات. اما حركة التكامل 

ال�سراكية فجمعت ما يناهز 15%.
وك���ان���ت امل�����س��ارك��ة يف ع��م��ل��ي��ة الق�����راع ال��ت��ي ق��ل��ت عن 
الن�سب  ادن���ى  م��ن  واح���دة   ،50%
امل�سجلة خالل عملية انتخابية يف 
البانيا، منذ �سقوط ال�سيوعية يف 

م�ستهل الت�سعينات.
النتخابية  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ع��ل��ن  وق����د 
النهائية  النتائج  اليوم  ظهر  قبل 
لهذه النتخابات التي مل تتخللها 
حوادث كبرة. وتاأمل ترانا يف ان 
يقنع هذا التح�سن بروك�سل بفتح 
الحتاد  اىل  الن�سمام  مفاو�سات 

الوروبي.
وما زالت البانيا واح��دا من افقر 
البلدان يف اوروبا، ويبلغ متو�سط 
340 يورو. وتغذي  الراتب فيها 
من  واح���دا  ت�سمل  ال��ت��ي  البطالة 
 2،9 النزوح اجلماعي. ومن جمموع  كل ثالثة �سبان، 
مليون،   1،2 ه��اج��ر  ال���ب���الد،  يف  ب��ق��وا  �سخ�ص  م��ل��ي��ون 

ف�سجلوا بذلك رقما قيا�سيا عامليا.

•• مانيال-رويرتز:

ام�ص  دوت���رت���ي  رودري���ج���و  الفلبيني  ال��رئ��ي�����ص  ع����اود   
وهي  اأ�سبوعا  ا�ستمر  غياب  بعد  علنا  الظهور  الثالثاء 
الرئا�سة  توليه  منذ  الأن��ظ��ار  ع��ن  اختفاء  ف��رة  اأط���ول 
و�سط خماوف ب�ساأن تدهور �سحته ت�سر احلكومة على 

اأن ل اأ�سا�ص لها.
واألقى دوترتي خطابا يف الق�سر الرئا�سي ا�ستمر ملدة 
يف  لبلدة  مت�سددين  باحتالل  خالله  ن��دد  دقيقة   25

جنوب البالد لكنه مل يتطرق اإىل �سبب غيابه.
بن�ساطه  املعروف  عاما(،   72( دوترتي  غياب  وغ��ذى 
العام املكثف وخطبه الطويلة التي قد يلقيها عدة مرات 
يف اليوم الواحد، �سائعات عن اعتالل �سحته وحماولة 

احلكومة التعتيم على ذلك.
خالل  دوترتي  غياب  ب�سبب  التكهنات  معظم  وج��اءت 
اأكرب اأزمة تواجه حكمه الذي بداأ قبل نحو عام اإذ يقاتل 
اأ�سابيع مت�سددين على �سلة بتنظيم  اجلي�ص منذ �ستة 

•• تريانا-اأ ف ب:

تتجه ال��ب��ان��ي��ا اىل ت��اأك��ي��د ف���وز ك��ب��ر ل��رئ��ي�����ص ال����وزراء 
النتخابات  ال��ي��م��ني يف  ع��ل��ى  رام����ا  اي����دي  ال���س��راك��ي 

الت�سريعية يف البانيا، بح�سب نتائج 
يومني  بعد  الثالثاء  نهائية  �سبه 

على النتخابات.
وي��ن��وي اي����دي رام����ا ال����ذي يتوىل 
هذه  خ��الل   ،2013 منذ  احلكم 
ال���ولي���ة ال��ث��ان��ي��ة، اق���ن���اع الحت���اد 
م��ف��او���س��ات حول  بفتح  الوروب�����ي 
لدخول  املر�سحة  ب���الده  ان�سمام 
وذك����رت   .2014 م��ن��ذ  الحت������اد 
و�سائل العالم ان ايدي راما )52 
عاما(، الفنان الر�سام الذي انتقل 
اىل ال�سيا�سة، متاأكد على ما يبدو 
من احل�سول على اكرثية مطلقة 
م��ق��ع��دا يف   140 م���ن   74 ت��ب��ل��غ 
لال�سراكيني  يتيح  م��ا  ال��ربمل��ان، 

ان يحكموا وحدهم.
الت�سويت،  %96 من مكاتب  يف  ال���س��وات  ف��رز  وبعد 
%49 من ال�سوات، فيما ح�سل  فاز ال�سراكيون ب 

هونغ كونغ ي�شودها القلق ب�شاأن امل�شتقبل

الأمم املتحدة ترى احلل ممكنا ب�شاأن قرب�س
من  واملدعومة  دوليا  بها  املعرف  انا�ستا�سياد�ص  فحكومة  نهائي.  حل 
لن�سحاب  زمني  ج��دول  مع  التدخل  حقوق  تلغي  اتفاقية  تريد  اأثينا، 
القوات الركية، فيما يريد القبار�سة التراك وانقرة نوعا من حقوق 

التدخل وبقاء عدد من اجلنود التراك يف ال�سطر ال�سمايل.
ال�سخ�سية  للعالقة  الن  حتى  اأح���رز  ال���ذي  ال��ت��ق��دم  م��ن  كثر  وي��ع��ود 
ت��ل��ك بدت  اأن الرادة  ان��ا���س��ت��ا���س��ي��اد���ص واك��ي��ن��ج��ي. غ��ر  ب��ني  ال��وط��ي��دة 

مراجعة يف الفرة املمهدة لجتماع �سوي�سرا.
�سباط  يف  املرتقبة  اليونانية  القرب�سية  الرئا�سية  النتخابات  وتزيد 
عن  التنقيب  عمليات  وك��ذل��ك  الو�سع  تعقيدات  م��ن  املقبل  ف��رباي��ر   -
النفط والغاز التي تقوم بها احلكومة وتطالب اأنقرة بتعليقها اإىل حني 

التو�سل لنتيجة يف املفاو�سات.

الدولة  ال�سلطة يف  م�ساطرة  وهي  املفاو�سات،  ت�سملها  التي  ال�ستة  من 
الوروبي  الحت���اد  م��ع  وال��ع��الق��ات  والقت�ساد  امللكية  وح��ق��وق  العتيدة 
وتوزيع الرا�سي. ب�ساأن النقطة الأخرة ذكر الو�سيط الممي بتحقيق 
تقدم غر م�سبوق يف جولة كانون الثاين - يناير بف�سل تبادل خرائط 

الدولة الفدرالية امل�ستقبلية.
فاأقر  �ستت�سكل  التي  الدولة  اأم��ن  ب�سمان  املتعلق  ال�ساد�ص  امللف  يف  اما 

ايده ان وجهات النظر متعاك�ستني متاما .
وتوفد كل من اليونان وتركيا وبريطانيا مبعوثني اإ�سافة اإىل مراقب 

من الحتاد الوروبي.
- مايو  اأي��ار  اواخ��ر  دولية حائطا م�سدودا يف  برعاية  املحادثات  وبلغت 
املا�سي عندما ف�سل الطرفان يف التفاق على �سروط امل�سي قدما نحو 

•• جنيف-اأ ف ب:

اي��ده ان  ب��ارث  اإ���س��ن  اأع��ل��ن و�سيط المم املتحدة اخل��ا���ص اىل قرب�ص 
املحادثات اجلديدة لعادة توحيد جزيرة قرب�ص التي تبداأ الربعاء يف 

�سوي�سرا ت�سكل فر�سة فريدة ، م�سيفا ان احلل ممكن .
وا�ساف ايده يف موؤمتر �سحايف يف جنيف اأمامنا اأيام طويلة وعمل �ساق 
ان  ، قبل  بالنجاح لكنها فر�سة فريدة واحل��ل ممكن  اأي �سمانات  دون 

يتوجه اىل منتجع كران�ص- مونتانا حيث �ستجري املحادثات.
وتابع لكنها فر�سة فريدة، فبعد هذه العقود من النق�سام من املمكن 
القرب�سي  الرئي�ص  فيها  ي�سارك  التي  املفاو�سات  يف  حل  اىل  التو�سل 
اكينجي  م�سطفى  الت���راك  القبار�سة  وزعيم  انا�ستا�سياد�ص  نيكو�ص 

ويتوقع ان ت�ستمر 10 اأيام على الأقل.
اجلي�ص  اجتاح  عندما   1974 عام  منذ  مق�سمة  املتو�سطية  واجلزيرة 
اليونانيني  للقبار�سة  ان��ق��الب  على  ردا  ال�����س��م��ايل،  �سطرها  ال��رك��ي 
لإحلاق اجلزيرة باليونان، وت�سبب بقلق كبر لدى القلية القرب�سية 

الركية.
وتن�سر تركيا نحو 35 األف جندي يف جمهورية �سمال قرب�ص الركية 
ال  بها  تعرف  ول  لقرب�ص  ال�سمايل  ال�سطر  يف  اح��ادي��ا  اعلنت  التي 

تركيا.
ولكل من تركيا وبريطانيا واليونان، او ما يعرف بالدول ال�سامنة ، حق 

التدخل ع�سكريا يف اجلزيرة.
واكد ايده احراز تقدم كبر يف كانون الثاين - يناير يف خم�سة ملفات 
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ال�سهري  التقرير  بح�سب  ال�سوق 
للمنظمة.

�ستكون  اإن����ه����ا  ن��ي��ج��ري��ا  وق����ال����ت 
اإىل  ل�����الن�����������س�����م�����ام  م���������س����ت����ع����دة 
تخفي�سات اأوبك اإذا ارتفع اإنتاجها 

برميل  م���ل���ي���ون   1.8 ن���ح���و  اإىل 
يوميا. وتقرب نيجريا من هذا 
امل�ستوى وت�سر ال�سادرات املزمعة 
قدره  اإن��ت��اج  اإىل  اآب  اأغ�سط�ص  يف 

مليوين برميل يوميا على الأقل.

والدولتان الأخرتان ع�سوتان يف 
اأوبك واأعفتهما املنظمة من خف�ص 

الإنتاج.
اأوب��ك م�سرا اإىل  وقال مندوب يف 
اأ�سك  اخلف�ص  من  مزيد  احتمال 
يف درا�سة ذلك قريبا. �سينظرون يف 
هذا املو�سوع على الأكرث ترجيحا 
يف الج��ت��م��اع ال��ق��ادم يف رو���س��ي��ا يف 

يوليو.
وزراء  ي��ج��ت��م��ع  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
تراقب  دول  خ��م�����ص  م���ن  ال��ن��ف��ط 
تنفيذ التفاق اإ�سافة اإىل ال�سعودية 
كرئي�ص للمنظمة يف رو�سيا يف 24 
ي�سدرون  ورمب������ا  مت������وز.  ي���ول���ي���و 
الأو�سع  امل��ج��م��وع��ة  اإىل  ت��و���س��ي��ة 
اجتماعها  �ستعقد  ال��ت��ي  ن��ط��اق��ا، 
الثاين،  ت�سرين  نوفمرب  التايل يف 

•• لندن-رويرتز:

اإن  اأوبك  قال مندوبون يف منظمة 
املنظمة لي�ست يف عجلة من اأمرها 
لإجراء مزيد من اخلف�ص يف اإنتاج 
املمنوح  الإع���ف���اء  اإن��ه��اء  اأو  ال��ن��ف��ط 
لبع�ص الدول ب�ساأن �سقف الإنتاج، 
يتناول  اأن  امل��رج��ح  م��ن  اأن����ه  رغ���م 
القادم  ال�سهر  رو���س��ي��ا  يف  اج��ت��م��اع 
لدعم  اخلطوات  من  املزيد  اتخاذ 

ال�سوق.
اأوب����ك وم��ن��ت��ج��ون حلفاء  وات��ف��ق��ت 
على  اأي���ار  م��اي��و   25 يف  م�ستقلون 
لالإمدادات  ق��ائ��م  خف�ص  مت��دي��د 
تراجع  النفط  لكن   ،2018 اإىل 
ب�سكل ح��اد م��ع زي���ادة الإن��ت��اج من 
الوليات املتحدة ونيجريا وليبيا. 

ح����ول ت��ع��دي��ل الت���ف���اق���ي���ة. وق���ال 
اأوب��ك رمب��ا ت�سكل  مندوب اآخ��ر يف 
اأن  م�سيفا  خ��ي��ارا  اخلف�ص  زي���ادة 
خ���ط���وات اأخ������رى رمب����ا ت��ت��م��ث��ل يف 
و���س��ع ���س��ق��ف مل��زي��د م���ن ال��ن��م��و يف 
اإن���ت���اج ن��ي��ج��ري��ا ول��ي��ب��ي��ا ب���دل من 

مطالبتهما بخف�ص الإمدادات.
ويتفق م�سدر مطلع ثالث على اأن 
اإزال��ة املزيد من اخل��ام من ال�سوق 
ينظر  اإن��ه ل  ق��ال  لكنه  يعد خيارا 

اإليه بجدية.
توجد  ل  لكن  ممكن،  “اإنه  وت��اب��ع 
هذا  يف  الآن  حقيقية  م��ن��اق�����س��ات 
اأمام  العقبة  اأن  م�سيفا  ال�ساأن” 
اتفاق خف�ص الإنتاج احلايل تتمثل 

يف ا�ستثناء نيجريا وليبيا.
نفط  وزراء  م��ن  تعليقات  وت�سر 

املجموعة  اأن  اإىل  اأي�سا  اأ�سا�سيني 
التي تقودها اأوبك لي�ست يف عجلة 
الأ�سبوع  اإي��ران  اأمرها. وقالت  من 
امل��ا���س��ي اإن���ه���ا ت���در����ص م���زي���دا من 
النتظار  ي��ن��ب��غ��ي  ل��ك��ن  اخل��ف�����ص 
احلايل  اخلف�ص  اأث��ر  يت�سح  حتى 
يف م�ستوى الإنتاج. ونقل عن وزير 
الفالح  ال�����س��ع��ودي خ��ال��د  ال��ط��اق��ة 
اإن  ي��ون��ي��و ح���زي���ران   19 ق��ول��ه يف 
ال�سوق مت�سي يف الجتاه ال�سحيح، 
بينما قالت رو�سيا يف احلادي ع�سر 
لي�ست هناك  اإن��ه  ذات��ه  ال�سهر  م��ن 

حاجة ملراجعة التفاق.
وقال الفالح اأي�سا اإنه �سيكون من 
غ��ر امل��الئ��م ال�����س��غ��ط ع��ل��ى ليبيا 

لإبطاء تعايف اإنتاجها.
ورو���س��ي��ا ومنتجون  اأوب����ك  ات��ف��ق��ت 

الإنتاج  على خف�ص  بداية  اآخ��رون 
يوميا  برميل  مليون   1.8 بواقع 
الأول  من  اعتبارا  اأ�سهر  �ستة  مل��دة 

من يناير كانون الثاين املا�سي.
من  وليبيا  نيجريا  ا�ستثناء  مت 
الإنتاج  خل�����س��ائ��ر  ن��ظ��را  اخل��ف�����ص 
ال�سماح  وجرى  ا�سطرابات.  بفعل 
ب�����زي�����ادة ط���ف���ي���ف���ة حتى  لإي����������ران 
ت�ستطيع ا�ستعادة احل�سة ال�سوقية 
ترزح  ك��ان��ت  حينما  فقدتها  ال��ت��ي 

حتت طائلة عقوبات غربية.
امل�ساركة يف  ال��دول  اأظهرت  وبينما 
اخلف�ص درجة عالية من اللتزام 
بتعهدها، ارتفع اإنتاج اأوبك بقيادة 
ونيجريا.  ليبيا  يف  الإن��ت��اج  تعايف 
ويف مايو اأيار، اأدى ذلك اإىل تخمة 
يف امل���ع���رو����ص ال���ع���امل���ي جم�����ددا يف 

مليون  اإن���ت���اج  اإىل  ليبيا  وت��ه��دف 
يوليو متوز،  بنهاية  يوميا  برميل 
برميل  األ����ف   650 م���ن  ارت��ف��اع��ا 
الأول  الربع  يف  املتو�سط  يف  يوميا 

من العام.

ل توجد مناق�صات حقيقية الآن يف هذا ال�صاأن

مندوبون: اأوبك ل تتعجل لتعميق خف�س الإنتاج 

دراجي يفتح الباب اأمام تعديل �شيا�شة املركزي الأوروبي

�شطب اآلف الوظائف يف بنكن متعرثين يف اإيطاليا

اأكوام القمامة تثري خماوف �شحية يف اليونان مع ت�شاعد حدة الإ�شرابات

•• �صينرتا-رويرتز:

البنك  رئي�ص  دراج���ي  م��اري��و  فتح 
الثالثاء  ام�ص  الأوروب����ي  امل��رك��زي 
البنك  �سيا�سة  تعديل  اأم��ام  الباب 
اأذكى  التحفيزية اجلريئة وهو ما 
املركزي  ب����اأن  ال�����س��وق  ت��وق��ع��ات يف 
التحفيزي  ب���رن���اجم���ه  ���س��ي��ق��ل�����ص 

بحلول �سبتمرب اأيلول.
البنك،  �سيا�سة  يف  تغير  اأي  لكن 
�سلبية  فائدة  اأ�سعار  تت�سمن  التي 
ال�سندات،  وم�سريات �سخمة من 
ل  حيث  تدريجيا  يكون  اأن  ينبغي 
اإىل دعم نقدي  ت��زال هناك حاجة 
الت�سخم  ت��ع��ايف  و�سيعتمد  ك��ب��ر 
اأي�����س��ا ع��ل��ى اأو����س���اع م��ال��ي��ة عاملية 

مواتية.
وق��ال دراج��ي يف موؤمتر للمركزي 
بالربتغال  ���س��ي��ن��را  يف  الأوروب������ي 
�سي�سبح انتهاج �سيا�سة ثابتة اأكرث 
املركزي  البنك  مالئمة وي�ستطيع 
ال��ت��ج��اوب م��ع ال��ت��ع��ايف م��ن خالل 

���س��ي��ا���س��ت��ه، لي�ص  ت��ع��دي��ل م��ع��اي��ر 
واإمن����ا لالإبقاء  ت�����س��دي��ده��ا  ب��ه��دف 

عليها ب�سكل عام بدون تغير. 
اليورو  دراج����ي  ت��ع��ل��ي��ق��ات  ودف��ع��ت 
حيث  امل����ئ����ة  يف   0.5 ل���ل�������س���ع���ود 
عالمة  امل�������س���ت���ث���م���رون  اع���ت���ربه���ا 
لالإعالن  ي��ع��د  امل���رك���زي  اأن  ع��ل��ى 

•• روما-وكاالت:

ي�سطب  �سوف  اإنه  اإيطاليا،  بنك يف  اأكرب  ثاين  �سانباولو،  انتي�سا  بنك  قال 
ال�ستحواذ  على  واف��ق  قد  ك��ان  متعرثين،  بنكني  يف  الوظائف  من  الآلف 

عليهما.
اأ�سل  3900 وظيفة من  اإنه �سوف يتم �سطب  انتي�سا يف بيان  وقال بنك 
10800 وظيفة يف بنكي فيننيتو بانكا وبانكا بوبولري دي فيت�سنزا، وهما 
من  فرعاً   600 اإغ��الق  يتم  و�سوف   . انتي�سا  بنك  عليهما  ا�ستحوذ  بنكان 

م�سريات  يف  ���س��خ��م  خ��ف�����ص  ع��ن 
ال�سندات بحلول �سبتمرب اأيلول.

 2.3 اأ�سول بنحو  ومع م�سريات 
العام،  نهاية  حتى  ي��ورو  تريليون 
���س��ي��ك��ون ع��ل��ى امل���رك���زي الأوروب�����ي 
اإذا  اأن ي��ق��رر يف ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ا 
ك���ان ���س��ي��م��دد اأج����ل امل�����س��ري��ات اأو 

بني فروع البنكني ال�960 . ووافق انتي�سا على �سراء اأ�سول وديون البنكني 
املعدومة  القرو�ص  حتمل  عليه  يتعني  يكن  مل  اإذا  فقط  ولكن  املتعرثين، 
يتم  �سوف  ف��اإن��ه  للخطة،  ووف��ق��اً  للبنكني.  املتعرثة  والأ���س��ول  وال�سندات 
توجيه الأ�سول والديون املعدومة للبنكني ملوؤ�س�سة مالية منف�سلة متولها 
احلكومة الإيطالية. وين�ص التفاق على اأن يح�سل انتي�سا على 5.2 مليار 
�سيتم  ال��ذي��ن  للموظفني  تعوي�ساً  دفعه  �سيتم  م��ا  تكاليف  لتغطية  ي��ورو 
اإ�سافياً  مبلغاً  ال�سرائب  دافعو  يخ�س�ص  �سوف  حني  يف  عنهم،  ال�ستغناء 

يقدر ب� 12 مليار يورو من اأجل الأ�سول املعدومة.

�سيقل�سها حلل تعار�ص وا�سح بني 
منو �سحي وت�سخم �سعيف.

�ساأن  م��ن  اأي�����س��ا  قلل  دراج���ي  لكن 
للحوافز،  �سريع  ب�سحب  التوقعات 
عودة  اأي  اأن  اإىل  ي�����س��ر  م���ا  وه���و 
وقتا  �ست�ستغرق  الطبيعي  للو�سع 

طويال.

التجزئة الربيطانية تتعافى يف يونيو وتوقعات يوليو �شيئة 
•• لندن-رويرتز:

اأظهر م�سح ن�سرت نتائجه ام�ص اأن اأداء املتاجر الربيطانية يف 
يونيو حزيران جاء اأف�سل من توقعات خرباء اقت�ساد واإن كانت 
اأيلول  �سبتمرب  ت�ساوؤما منذ  الأك��رث  القادم هي  ال�سهر  توقعات 
وهو ما يظهر اإىل اأي مدى يظل املت�سوقون حذرين مع ارتفاع 

الت�سخم.
وقال احتاد ال�سناعات الربيطاين اإن موؤ�سره ال�سهري ملبيعات 
متو�سط  متجاوزا  حزيران  يونيو  يف  اإىل12+  ارتفع  التجزئة 

توقعات خرباء القت�ساد الذي بلغ يف م�سح اأجرته رويرز.
اأدنى  م�سجال  اإىل2+  اأي���ار  مايو  يف  انخف�ص  ق��د  املوؤ�سر  وك��ان 

م�ستوياته يف اأربعة اأ�سهر.
مع  يت�سق  مبا  اإىل3+  مت��وز  يوليو  ل�سهر  التوقعات  وتراجعت 

امل�ستوى املنخف�ص الذي جرى ت�سجيله يف �سبتمرب اأيلول.
وقال الحتاد اإن املبيعات جاءت ب�سكل عام متوافقة مع املعدلت 

املو�سمية.
من  بع�سا  نطاقا  الأو���س��ع  والقت�ساد  امل�ستهلكني  طلب  وفقد 
زخمه يف اأوائل 2017 نظرا لرتفاع الت�سخم اإىل نحو ثالثة 

يف املئة وتباطوؤ منو الأجور.
واأظهر م�سح لثقة امل�ستهلكني ن�سرت نتائجه يف وقت �سابق من 
نتائج غر حا�سمة  ت�ساوؤما بعد  اأكرث  اأ�سبحت  الأ�سر  اأن  اليوم 

لالنتخابات وعالمات جديدة على �سعف �سوق الإ�سكان.

•• �صيول-اأ ف ب:

اأع��ل��ن ال��ع��م��الق ال��ك��وري اجلنوبي 
ال�سبوع  �سيطلق  ان���ه  �سام�سونغ 
هاتف  م��ن  امل��ق��ب��ل �سيغة حم��دث��ة 
ثمانية  ب��ع��د   7 ن����وت  غ��الك�����س��ي 
�سحب  ا���س��ط��راره اىل  اأ���س��ه��ر على 
من  الطراز  ه��ذا  من  الهواتف  كل 
انفجارها،  خماطر  ب�سبب  العامل 
ال�سحف  اوردت  م�����ا  ب���ح�������س���ب 

الثالثاء.
العامل  يف  الول  امل�����س��ّن��ع  ورف�����ص 
للهواتف الذكية التعليق على هذه 
امل��ع��ل��وم��ات ل���دى الت�����س��ال ب��ه من 

قبل وكالة فران�ص بر�ص.
وك����ان����ت ال�������س���رك���ة ا����س���ط���رت اىل 
ه��ات��ف من  2،5 م��الي��ني  ���س��ح��ب 
ب�سبب   7 ن�����وت  غ���الك�������س���ي  ن�����وع 
خماطر انفجار البطارية، قبل ان 
توقف انتاج هذا الهاتف الذي كان 

يفر�ص ان يناف�ص اآيفون7.
وت�����ك�����ب�����دت ال���������س����رك����ة م����ل����ي����ارات 
الفائتة  الرب������اح  م���ن  ال�������دولرات 
كما ان م�سداقيتها ت�سررت ب�سكل 

كبر بعد احلادث.
عن  غرينبي�ص  منظمة  واأع���رب���ت 
القلق حول ماليني الهواتف التي 
مت ���س��ح��ب��ه��ا وم����ن ان���ه���ا مي��ك��ن ان 

ت�سكل م�سدرا للتلوث.

الرئي�سة  اط���اح���ت  ال��ت��ي  امل���دوي���ة 
ال�سابقة بارك غوين-هي.

رغ����م ذل����ك، اأع��ل��ن��ت امل��ج��م��وع��ة يف 
اأكرب  حتقيق  ابريل  ني�سان  اأواخ���ر 
اأكرث  م��ن��ذ  �سافية  ف�سلية  ارب����اح 
من ثالث �سنوات اذ عو�ص الطلب 
اللكرونية  ال�سرائح  على  الكبر 

على تبعات م�سكلة نوت 7.
ني�سان  يف  �سام�سونغ  اأطلقت  كما 
ابريل موديال جديدا هو غالك�سي 
كبرا من  ا�ستح�سانا  8 لقى  ا�ص 

قبل اخلرباء.

واوردت وكالة يونهاب وغرها من 
اجلنوبية  الكورية  العالم  و�سائل 
ن���ق���ال ع����ن م�������س���ادر ���س��ن��اع��ي��ة ان 
�سيغة  بعر�ص  �ستبدا  �سام�سونغ 

حمدثة من نوت 7 يف متاجرها.
ومن املقرر ان يبداأ بيع اجلهاز يف 
الف   700 ب�سعر  يوليو  متوز   7
�سيزود  وه����و  ي������ورو(   549( ون 
ت�سغيل  وب��رام��ج  ج��دي��دة  ببطارية 
ب���ا����س���م غ���الك�������س���ي نوت  ج����دي����دة 
اإدي�سون )اف اي(، بح�سب  فاندوم 

يونهاب.

اأواخر  يف  اأعلنت  �سام�سونغ  وكانت 
ن�سخا  ���س��ت��ب��ي��ع  ان���ه���ا  م���ار����ص  اذار 
نوت  غالك�سي  هاتف  من  جديدة 
انها  امل��ج��م��وع��ة  واأو����س���ح���ت   .7
وتكييفها  الج��ه��زة  تدوير  �ستعيد 

بحيث تكون �سديقة للبيئة .
نوت7،  م�����س��ك��ل��ة  اىل  ب���ال����س���اف���ة 
اي�����س��ا ف�سيحة  ال�����س��رك��ة  واج��ه��ت 
ووريث  رئي�سها  ن��ائ��ب  �سجن  م��ع 
وعدد  ج���اي-ي���ون���غ  امل��ج��م��وع��ة يل 
من الكوادر الذين تتم حماكمتهم 
حاليا لدورهم يف ف�سيحة الف�ساد 

�شام�شونغ �شتطلق �شيغة جديدة من هاتف غالك�شي نوت7 

القمامة حتت اأ�سعة ال�سم�ص احلارقة. 
ويف خمتلف اأرجاء املدينة كما يف مدن اأخرى ر�سد ال�سكان تزايد احل�سرات 

والفئران والقطط والكالب ال�سالة وكلها حاملة للعدوى.
وطلبت ال�سلطات من ال�سكان الإبقاء على قمامتهم يف منازلهم، لكن �سكان 

ال�سقق مثل فوتيني باباداكي ل تت�سع �سرفاتهم لذلك.
القطاع اخلا�ص  اإىل  ال�سمال  تي�سالونيكي يف  البلديات مثل  بع�ص  وجل��اأت 

لتخفيف الو�سع واإ�سناد اإزالة القمامة اإىل �سركات اأخرى.

•• اأثينا-وكاالت:
القمامة  اأك��ي��ا���ص  اأك�����وام م��ن  ت��رت��ف��ع 
اأر�سفة  ع��ل��ى  املتعفنة  واخل�����س��روات 
ميناء بريو�ص يف اأثينا يف موؤ�سر على 
يتحول  املت�ساعد  العمايل  النزاع  اأن 
اأزمة على �سعيد ال�سحة  اإىل  �سريعاً 

العامة.
املتقاعدة  ب��اب��اداك��ي  فوتيني  و���س��دت 
اأنفها وهي تلقي بكي�ص قمامة �سغر 
ف�����وق ك���وم���ة ك����ب����رة. وق����ال����ت: هذا 
اأت��ف��ه��م امل��خ��اوف ب�ساأن  اأم���ر م�����س��ني. 
ال��وظ��ائ��ف، ل��ك��ن ت��ف��ري��غ ال��غ�����س��ب يف 

النا�ص... ذهب اأبعد مما ينبغي.
�ساعات  امل�����ارة يف  ك����ان  ح��ول��ه��ا  وم����ن 
ل�سق طريقهم  ي�سعون  املبكر  ال�سباح 
بني اأكوام اأكيا�ص القمامة التي فاحت 
رائ��ح��ت��ه��ا م���ع دخ����ول اإ����س���راب عمال 
العاملني  م����ن  وغ����ره����م  ال���ق���م���ام���ة 

بالبلدية اأ�سبوعه الثاين.
ويخ�سى امل�سربون من فقد وظائفهم يف العام ال�سابع من اإجراءات تق�سف 
موؤملة تطبقها اليونان تلبية ملطالب دائنني دوليني. ويريد العمال �سروطاً 
بحكم  م��ه��ددون  اإن��ه��م  يقولون  ال��ذي��ن  ق�سرة  ل��ف��رات  للعاملني  اأف�سل 

حمكمة يحظر متديد عقودهم.
وكان كثر من ال�سكان الذين يعانون جراء تخفي�سات الإنفاق متعاطفني 
مع الإ�سراب يف بادئ الأمر. لكن هذا التعاطف انح�سر مع تكد�ص اأكيا�ص 

اليورو يرتفع نحو 1 % بعد ت�شريحات دراجي 
اأمام �سلة عمالت اإىل اأدنى م�ستوى يف ثمانية اأيام عند 
باملئة خالل   0.5 96.846 بن�سبة انخفا�ص تتجاوز 

اليوم.
اليابانية  العملة  اأم���ام  ال�سيء  بع�ص  ال���دولر  وتعافى 
وهو  ي���ن،   111.910 اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.1 ارت��ف��ع  ح��ي��ث 
بلغت  التي  اأ�سابيع  خم�سة  يف  ذروت��ه  عن  يقل  م�ستوى 

الآ�سيوية. التعامالت  يف  ين   112.075
رئ��ي�����س��ة جمل�ص  ي��ل��ني  اأن تلقي ج��ان��ي��ت  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
الأمريكي(  امل���رك���زي  )ال��ب��ن��ك  الحت�����ادي  الح��ت��ي��اط��ي 
كلمة يف الأكادميية الربيطانية بلندن ال�ساعة 1700 
���س��اع��ت��ني م��ن كلمة  اأق����ل م��ن  ب��ع��د  ب��ت��وق��ي��ت جرينت�ص 
يف  الحت���ادي  الحتياطي  بنك  رئي�ص  ه��ارك��ر  باتريك 

فيالدلفيا ال�ساعة 1515 بتوقيت جرينت�ص.
وملح م�سوؤولون باملركزي اإىل اأنهم �سينظرون يف تباطوؤ 
الفائدة  رفع  يف  احلايل  م�سارهم  ويوا�سلون  الت�سخم 
ال�سوق  وتقييمات  امل�ستثمرين  �سكوك  من  الرغم  على 
يرفع  لأن  امل��ئ��ة  يف   40 بن�سبة  اح��ت��م��ال  ت��ظ��ه��ر  ال��ت��ي 
كانون  دي�سمرب  اجتماعه يف  الفائدة يف  اأ�سعار  املركزي 

الأول.

•• لندن-رويرتز:

اأم�ص  ال����دولر  اأم���ام  باملئة  ال��ي��ورو بنحو واح���د  ارت��ف��ع 
الأوروبي  امل��رك��زي  البنك  رئي�ص  فتح  بعدما  الثالثاء 
ماريو دراجي الباب اأمام تعديالت تف�سي اإىل ال�سروع 

يف تقلي�ص حزمة البنك التحفيزية قريبا.
ويف ت�سريحات خالل موؤمتر يف الربتغال قال دراجي 
اإن البنك املركزي قد يعدل اأدوات ال�سيا�سة التي ت�سمل 
ال�سندات  من  �سخمة  وم�سريات  �سلبية  فائدة  اأ�سعار 

مع حت�سن الآفاق القت�سادية يف اأوروبا.
اأن  ينبغي  البنك  �سيا�سة  يف  تغير  اأي  اأن  اأ�ساف  لكنه 
دعم  اإىل  ح��اج��ة  ه��ن��اك  ت���زال  ل  تدريجيا حيث  ي��ك��ون 
نقدي كبر و�سيعتمد تعايف الت�سخم اأي�سا على اأو�ساع 
متويلية مواتية يف العامل. وارتفع اليورو اأثناء حديث 
دراجي بنحو 0.5 باملئة اإىل 1.1277 دولر م�سجال 
اأعلى م�ستوى منذ 14 يونيو حزيران بزيادة بلغت نحو 

واحد باملئة خالل اليوم.
تراجع  اإىل  امل��وح��دة  الأوروب���ي���ة  العملة  ارت��ف��اع  واأدى 
الأمريكية  العملة  اأداء  يقي�ص  ال���ذي  ال����دولر  م��وؤ���س��ر 

ارتفاع طفيف لأ�شعار النفط 
والتخمة تقل�س املكا�شب

للجل�سة  ال��ن��ف��ط  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��ع��ت 
ال��راب��ع��ة ع��ل��ى ال��ت��وايل اأم�����ص، مع 
مراكز  لتغطية  امل�ستثمرين  توجه 
مدينة، رغم املخاوف من ا�ستمرار 
ت���خ���م���ة امل����ع����رو�����ص ال���ن���ف���ط���ي يف 

الأ�سواق العاملية.
العاملي  القيا�ص  خ��ام  �سعر  وارت��ف��ع 
مزيج برنت يف العقود الآجلة 35 
 46.18 اإىل   %  0.7 اأو  ���س��ن��ت��اً 

دولراً للربميل.
وارتفع خام غرب تك�سا�ص الو�سيط 
الأمريكي  اأي�ساً 30 �سنتاً اأو 0.7 
العقود الآجلة اإىل 43.68  % يف 

دولراً للربميل.
ارتفاعاً  امل���ك���ا����س���ب،  ه����ذه  وت��ع��ن��ي 
هذا  ب��داي��ة  منذ  ال�سوق  يف  طفيفاً 
ُمعظم  انخفا�سها  بعد  الأ���س��ب��وع، 

ال�سهر املا�سي.
وحت�������اول م��ن��ظ��م��ة ب����ل����دان اأوب�����ك 
تخمة  ت��ق��ل��ي�����ص  ل����ه����ا،  و�����س����رك����اء 
العاملية  اخل��ام  اأ�سواق  يف  املعرو�ص 

عرب خف�ص الإنتاج. 
 11 م����ع  امل��ن��ظ��م��ة  دول  وات���ف���ق���ت 
م���ن امل�����س��دري��ن م���ن خ���ارج���ه���ا يف 
لالإنتاج  خف�ص  متديد  على  مايو 
مبقدار 1.8 مليون برميل يومياً 

حتى نهاية مار�ص 2018.
ورغ����م خ��ف�����ص الإن���ت���اج ال����ذي بداأ 
يف ي��ن��اي��ر ل ت����زال الإم��������دادات يف 
الأ������س�����واق وف�������رًة ن��ت��ي��ج��ة زي�����ادة 

الإنتاج يف اأماكن اأخرى.
ال�سخري  ال��ن��ف��ط  اإن���ت���اج  وارت���ف���ع 
الأمريكي بنحو %10 منذ العام 
برميل  م��ل��ي��ون   9.4 اإىل  امل��ا���س��ي 
احلفر  من�سات  ع��دد  وبلغ  يومياً، 
العاملة  الأم���ري���ك���ي���ة  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
اأك��رث م��ن ثالث  اأع��ل��ى م�ستوي يف 

�سنوات.

�شندوق النقد يخف�س توقعاته لنمو القت�شاد الأمريكي 
•• وا�صنطن-رويرتز:

قال �سندوق النقد الدويل اأم�ص الثالثاء اإنه خف�ص توقعاته لنمو القت�ساد الأمريكي اإىل 
بذلك عن توقعات بتعزيز النمو نتيجة خطط  مراجعا   2018 و   2017 يف  باملئة   2.1

التخفي�سات ال�سريبية والإنفاق املايل لإدارة الرئي�ص دونالد ترامب.
ترامب  اإدارة  اإن  ال�سندوق  ق��ال  الأمريكية  القت�سادية  لل�سيا�سات  مراجعة  بعد  بيان  ويف 
�ستواجه على الأرجح �سعوبة يف حتقيق منو باأكرث من ثالثة يف املئة لفرة طويلة لأ�سباب 

منها اأن �سوق العمل بالفعل عند م�ستوى يقرب من حد التوظيف الكامل.
وكان ال�سندوق توقع يف اأبريل ني�سان و�سول النمو يف الوليات املتحدة اإىل 2.3 يف املئة للعام 
اجلاري و2.5 يف املئة للعام املقبل مدعوما بتخفي�سات �سريبية متوقعة واملزيد من الإنفاق 
التطوير”  تزال قيد  التي ل  ال�سيا�سة  “خطط  ب�ساأن  التفا�سيل  الحت��ادي. لكن مع نق�ص 

لدى الإدارة الأمريكية قال ال�سندوق اإنه قرر حذف احلافز املفر�ص من توقعاته.
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املال والأعمال
وزير التجارة الأمريكي يلغي زيارة لأملانيا املركزي الأوروبي: تال�شي الأ�شوات املعار�شة لليورو 

•• برلني-رويرتز:

الأمريكي  ال��ت��ج��ارة  وزي��ر  اإن  برلني  يف  القت�ساد  وزارة  قالت 
اأ�سباب  اإبداء  اأملانيا ام�ص من دون  األغى زيارة اإىل  ويلبور رو�ص 
ال�سيا�سة  ب�����س��اأن  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  خ��الف��ا  ي�سهد  وق���ت  وذل���ك يف 
القت�ساد  وزي��رة  رو���ص  يلتقي  اأن  املنتظر  وك��ان من  التجارية. 
الأملانية بريجيته ت�سيربيز ويلقي كلمة اأمام اإحدى الفعاليات 
التي ي�ست�سيفها املجل�ص القت�سادي للحزب املحافظ املنتمية 
اإىل  التجارة  اأجنيال مركل. وحتولت  الأملانية  امل�ست�سارة  اإليه 
ق�سية مثرة للخالف بني اأملانيا والوليات املتحدة حتت اإدارة 
الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب الذي يوؤيد املزيد من �سيا�سات 
ال��ت��ج��ارة احلرة  اأمل��ان��ي��ا  ال���ذي و�سعت فيه  ال��وق��ت  احل��م��اي��ة يف 

والعادلة �سمن اأولوياتها يف رئا�ستها ملجموعة الع�سرين.

ال�سوات مقابل 48 يف املئة ل�سالح اإنهاء قرانهم البائ�ص 
اآنذاك، النمو  اأربعة عقود.  عرب بحر املان�ص امل�ستمر منذ 
والغمو�ص  �سعيفا  ي���زال  ل  ك��ان  اوروب����ا  يف  الق��ت�����س��ادي 
اليورو  ���س��د  دائ��م��ا  ك��ان��وا  وم���ن  ع��ال��ي��ا...  ك���ان  ال�سيا�سي 
الأوروبيني  املواطنني  اقلية من  الوروب��ي وهم  وامل�سروع 
كان �سوتهم م�سموعا اأكرث من اأي وقت ، بح�سب دراغي. 
ول��ك��ن م��ن��ذ ذل���ك ال��وق��ت الغ��ل��ب��ي��ة ال�����س��ام��ت��ة يف اأوروب����ا 
اأ�سبح لديهم �سوت جديد . وتابع دراغي توقعات التعايف 
الأوروبي  ب��زوال الحت��اد  وال��ن��داءات  القت�سادي حت�سنت 
م�سكالت  تكن  مل  واإن  حتى   . هم�سات  ب��ال��ك��اد  اأ�سبحت 
توقعات  لكن  متاما،  اختفت  القت�سادية  اليورو  منطقة 
التعايف اأف�سل ، بح�سب ت�سريح رئي�ص امل�سرف الوروبي. 

•• ل�صبونه-اأ ف ب:

اأع��ل��ن رئي�ص البنك امل��رك��زي الأوروب����ي م��اري��و دراغ���ي اإن 
العام  اليورو قد تال�سى على مدار  امل�ساد ملنطقة  ال��راأي 
امل��ا���س��ي م��ن��ذ ا���س��ت��ف��ت��اء ب��ري��ط��ان��ي��ا ل��ل��خ��روج م��ن الحتاد 
الثنني  ل��ي��ل  ت�سريحات  يف  دراغ����ي  واو���س��ح  الأوروب������ي. 
اكت�سف  ان��ه  امل�سرف  ينظمه  ال���ذي  ال�سنوي  املنتدى  يف 

اختالفا كبرا يف هذا الجتاه مقارنة بالعام املا�سي .
بعد �سدمة  احل��زن  ب���  اإح�سا�سه  تذكر  اأن��ه  دراغ���ي  وت��اب��ع 
الت�سويت ل�سالح انف�سال بريطانيا عن الحتاد الأوروبي 
الفائت،  العام  يف  يونيو  ح��زي��ران   23 ففي  )بريك�ست(. 
�سوت الربيطانيون باأكرثية �سئيلة من 52 يف املئة من 

و�سدد دراغي على اأن �سيا�سة البنك النقدية لعبت دورا يف 
امل�سكالت  تواجه  املنفردة  العملة  تزال منطقة  ول  ذلك. 
التي نتجت عن الزمة املالية. ومل تزد النتاجية خ�سو�سا 
مع تقدم عمر ال�سكان. وقال دراغي ان امل�ساألة ال�سا�سية 
الن مع معطيات موقف اقت�سادي اف�سل هي كيف جتعل 
التحفيز  على  اق��ل  ب�سكل  ويعتمد  م�ستدميا  النمو  ه��ذا 
النقدي . وك�سف البنك املركزي الأوروبي خالل اجتماعه 
ال�ستثنائي يف تالني عا�سمة ا�ستونيا بداية ال�سهر احلايل 

عن ثقة اأكرب يف اقت�ساد دول منطقة اليورو.
ويدعو البنك كل عام روؤ�ساء البنوك املركزية والأكادمييني 
قرب  �سينرا  منتدى  حل�سور  وامل�سرفيني  واملحللني 

ل�سبونة.

بتكلفة ت�صل اإىل 248 مليون درهم

هيئة كهرباء ومياه دبي تر�شي عقد تنفيذ م�شروع خطوط مياه رئي�شية يف مناطق متعددة يف اإمارة دبي

ي�صتهدف تلبية احتياجات �صوق العمل يف الدولة من الربامج املهنية واملتخ�ص�صة وتر�صيخ ثقافة التعليم امل�صتمر

»اخلليج للتعليم والتدريب 2017« ي�شتعر�س اأبرز خيارات التعليم العايل خالل دورتي اخلريف 2017 والربيع 2018

ارتفاع اأ�شعار �شلة خامات »اأوبك« 
اإىل 43.14 دولر للربميل

•• فيينا-وام:

 ارتفعت اأ�سعار �سلة خامات منظمة الدول امل�سدرة للنفط “ اأوبك “ ال� 14 اأم�ص 
الأول اإىل 43.14 دولر للربميل مقارنة ب�سعر يوم اجلمعة املا�سي الذي و�سل 
اىل 43.02 دولر للربميل. وت�سم �سلة خامات “ اأوبك “ - التي تعد مرجعا يف 
م�ستوى �سيا�سة الإنتاج - خام مربان الإماراتي وخام مزيج �سحارى اجلزائري 
وخام  الكويتي  الت�سدير  وخ��ام  العراقي  اخلفيف  والب�سرة  الثقيل  والإي���راين 
ال�سدر الليبي وخام بوين اخلفيف النيجري واخلام البحري القطري واخلام 
العربي اخلفيف ال�سعودي واخلام الفنزويلي مراي وجرا�سول الأنغويل وربيع 

اخلفيف الغابوين واأورينت الكوادوري وزافرو لغينيا ال�ستوائية.

ماليني زائر يف 2025   3
%ن�شبة اأ�شغال فنادق   95
راأ�س اخليمة يف عطلة العيد

•• راأ�ص اخليمة –الفجر:

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة راأ������ص اخل��ي��م��ة لتنمية 
ال�����س��ي��اح��ة ع���ن ارت����ف����اع م��ل��ح��وظ يف 
ح����ج����وزات ال���ف���ن���ادق يف اإم�������ارة راأ�����ص 
الغرف  ، وطلبا متناميا على  اخليمة 
الفندقية من الفئات املختلفة ، ل�سياح 
مثل  جم�������اورة  دول  وم�����ن  حم��ل��ي��ني 
و�سلطنة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
عمان لق�ساء اجازة عطلة عيد الفطر 
. وقال هيثم مطر، الرئي�ص التنفيذي 
لهيئة راأ�ص اخليمة لتنمية ال�سياحة: 
فنادق  يف  الإ�سغال  ن�سبة  �سجلت  لقد 
ومنتجعات الإمارة ن�سبة 95 يف املائة، 
وه���ي ن��ت��ائ��ج ت��ت��زام��ن م��ع اإج����ازة عيد 
الرويجية  ال�سيف  وحمالت  الفطر 
يف الإم�����ارة ال��ت��ي ب��دوره��ا جت��م��ع بني 

فنادق  توفر  مطر:  وتابع    . الرائعة  والإق��ام��ة  املتميزة  العرو�ص  من  باقة 
ومنتجعات اإمارة راأ�ص اخليمة قيمة م�سافة حقيقية جتعل من الإمارة خيارا 
جذابا للغاية لل�سياح الوافدين من داخل الدولة، ل �سيما من دبي، التي تبعد 
القيادة  ميكنهم  الذين  الإقليميني  وللزائرين  بال�سيارة  فقط  دقيقة   45
اأو الطران عرب مطارات راأ�ص اخليمة، وال�سارقة ودبي.  من �سلطنة عمان 
راأ�ص  اأن  ال�سياحة  لتنمية  اخليمة  راأ���ص  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  وبح�سب 
اخليمة تطمح  ل�ستقطاب ثالثة  ماليني زائر بحلول العام 2025 واقامة  
الطموحات  تلك  التو�سعات ويف �سوء  تلك  ملواجهة  األ��ف غرفة جديدة   15
غرفة   3700 �ستوفر  التي  الفنادق  من  ع��دد  بناء  يف  حاليا  العمل  يجري 
فندقية عندما تكون جاهزة يف 2019 واأبرز تلك  امل�ساريع اجلديدة فندق 
350 غرفة يف منطقة املعري�ص و�سوف  “ الذي يحتوي على  املاريوت   “
يكون يف نهاية 2019 بال�سافة لفندق ميلينيوم يف جزيرة املرجان وفندق 

“ اأنانتارا “ يف ميناء العرب وي�سم 350 غرفة وفلل فندقية .

•• دبي-الفجر:

 ق��ام��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
ب���ر����س���ي���ة ع���ق���د م���������س����روع ت���وري���د 
ومتديد وتد�سني �سبكات نقل مياه 
رئي�سية باأطوال اإجمالية ت�سل اىل 
اإجمالية  وبتكلفة  كيلومراً،   40
دره����م.  م��ل��ي��ون   248 اإىل  ت�����س��ل 
الطاير،  �سعيد حممد  �سعادة  وقال 
التنفيذي  الرئي�ص  املنتدب  الع�سو 
ل���ه���ي���ئ���ة ك����ه����رب����اء وم������ي������اه دب������ي: 
ل�سراتيجيتنا  تنفيذاً  ياأتي ذلك 
لتلبية  ال����ط����م����وح����ة  وخ���ط���ط���ن���ا 
من  ال�ساملة  التنمية  اح��ت��ي��اج��ات 
ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وامل���ي���اه التي 
تتوافق مع خطة دبي 2021، ويف 
املتعاملني  تطلعات  حتقيق  اإط����ار 
التوافرية  م���ع���اي���ر  اأع����ل����ى  وف�����ق 
والعتمادية والكفاءة، حيث ن�سعى 
لرفع الكفاءة النتاجية والت�سغيلية 
وزيادة كميات التدفق املائي لتلبية 
النمو املت�سارع على املياه يف خمتلف 
الطوارئ  ح���الت  ويف  دب��ي  مناطق 
مبا ي�ساهم يف دفع م�سرة التنمية 
�سعادته:  واأو�����س����ح  امل�������س���ت���دام���ة.  

يف   »Together “معاً  م���ب���ادرة 
جمارك  مع  بالتعاون  املا�سى  مايو 
لالإقامة  ال���ع���ام���ة  والإدارة  دب�����ي 
و�����س����وؤون الأج����ان����ب و����س���رط���ة دبي 
املبادرة  وت���ه���دف  دب�����ي،  وم����ط����ارات 
يف  امل�سافرين  جت��رب��ة  حت�سني  اإىل 
مركز الناقلة يف مطار دبي الدويل 
مبتكرة  ح����ل����ول  ع���ل���ى  وال����رك����ي����ز 
���س��ت��ة عنا�سر  ت��ق��وم ع��ل��ى  وع��م��ل��ي��ة 
والتوفر  وال�����س��رع��ة  ال���ذك���اء  ه���ي 

واخلدمة والأمان وال�سالمة.
يف  امل�ساركة  اجل��ه��ات  ممثلو  وي��ق��وم 
ميدانية  بيانات  مبراجعة  امل��ب��ادرة 
و�سكاوى  رئ��ي�����س��ة  م��الح��ظ��ات  ع���ن 
تو�سيات  وتقييم  امل�����س��اف��ري��ن،  م��ن 
م��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ك����ل منها 
الق�سر  امل��دي��ني  ع��ل��ى  وتطبيقها 
وامل��ت��و���س��ط، وي���در����ص ف��ري��ق العمل 
تتمثل  اأو�سع  اأه��داف��اً  الوقت  ذات  يف 
التح�سينات  م��ن  م��زي��د  اإدخ�����ال  يف 
م�ستقباًل، وذلك متا�سياً مع برنامج 
لإب��داع مبتكرات  اإك�ص”   10 “دبي 
 10 متقدمة  دب��ي  جعل  �ساأنها  من 

�سنوات على مدن عاملية اأخرى.

مم��ا ي�����س��اه��م يف ع���زل الأع���ط���ال يف 
اأق����ل وق���ت مم��ك��ن، وي��ق��ل��ل الفاقد 
م���ن امل���ي���اه يف ال�����س��ب��ك��ة.  واأ����س���اف 
���س��ع��ادت��ه: ي��ت�����س��م��ن امل�����س��روع عدة 
بني  فيما  تو�سيل  لعمليات  مواقع 
خ��ط��وط ال��ن��ق��ل ال��رئ��ي�����س��ي��ة وذلك 
اأجل رفع كميات التدفق املائي  من 
و���س��م��ان ا���س��ت��م��راري��ة و���س��ول املياه 
ملواكبة  ال�سبكة  يف  ال�سغط  ورف���ع 
تلك  يف  امل��ي��اه  على  املتزايد  الطلب 
املعتمد،  التخطيط  ح�سب  املناطق 
واملدة الالزمة لتنفيذ امل�سروع وفق 
هي  م�سبقاً  ل��ه  املخطط  الربنامج 

�سهراً.  30

اأن��ظ��م��ة حت��ك��م وم��راق��ب��ة ع���ن بعد 
نقل  �سبكة  يف  بالتحكم  ي�سمح  مما 
على  ف��ّع��ال  ب�سكل  الرئي�سية  امل��ي��اه 
�سّمامات  ال�ساعة عن طريق  م��دار 
اآلية ُتدار عن ُبعد يف مركز التحكم 

ملنطقة اخلوانيج  املياه  تدفق  قدرة 
ال���ث���ان���ي���ة، وخ����ط����وط اإ����س���اف���ي���ة يف 
مناطق اأخرى من اإمارة دبي لزيادة 
امل���ائ���ي يف حالت  ال��ت��دف��ق  ك��م��ي��ات 
الطوارئ. كما ي�ستمل امل�سروع على 

و �سارع دبي العني لرفع قدرة تدفق 
املياه وتوفر الإحتياجات املتزايدة 
التطويرية  امل�ساريع  اىل  املياه  من 
يف تلك املناطق، بالإ�سافة اىل خط 
على ام��ت��داد ���س��ارع الإم����ارات لرفع 

ي�ستمل امل�سروع على متديد اأنابيب 
الزجاج  م��ن  الرئي�سية  امل��ي��اه  لنقل 
املقوى GRE بقطر 1200 ملم 
و 600 ملم وباأطوال ت�سل اىل 40 
كيلومراً على امتداد �سارع القدرة 

ا�ستخدام  على  يحر�سون  ال�سركاء 
التقنيات ومناهج التفكر الع�سرية 
لتحقيق م�سلحة العمالء، وعندما 
يتعلق الأمر بتقدمي اأف�سل جتربة 
فاإننا جميعاً يف مركب  دب��ي،  ل��زوار 
و���س��ع هذه  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  واح������دة، 
واإدخال  التنفيذ،  مو�سع  امل��ب��ادرات 
الأ�سهر  خ��الل  اإ�سافية  حت�سينات 
بهمة  اجلميع  يعمل  حيث  املقبلة، 

وحما�سة لتحقيق هذا الهدف.
وكانت طران الإم��ارات قد اأطلقت 

واأع��رب عن �سعادته باإطالق هاتني 
بالتعاون   3 امل��ب��ن��ى  يف  امل���ب���ادرت���ني 
مع ط��ران الإم���ارات واجلهات ذات 
�سيزيد  م���ا  امل���ط���ار،  داخ����ل  ال�����س��ل��ة 
جهود  ويوفر  عملياتنا،  كفاءة  من 
م�سوؤوليات  على  للركيز  موظفينا 
امل�سافرين  جتربة  ويح�سن  اأخ��رى، 

يف نهاية املطاف.
وقال عادل الر�سا، النائب التنفيذي 
الرئي�ص  الإم����ارات  ط��ران  لرئي�ص 
جميع  اإن  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ب���واب���ات الهجرة  ج��ي��ل ج��دي��د م���ن 
باملبنى  امل��غ��ادري��ن  ق�سم  يف  ال��ذك��ي��ة 
3، ما �سيعزز البوابات الإلكرونية 
حالياً،  العاملة  الهجرة  وكاونرات 
اآليا  نظاما  ال��ب��واب��ات  ه��ذه  و�ستتيح 
البيانات  با�ستخدام  املنافذ  ملراقبة 
البيومرية للم�سافرين، و�ستجنب 
ختم  اإىل  احل�����اج�����ة  امل�������س���اف���ري���ن 
اجل�����وازات وب��ط��اق��ات ال�����س��ع��ود اإىل 
الهجرة  ك���اون���رات  ع��ل��ى  ال��ط��ائ��رة 
من قبل �سباط الأمن، حيث �ستتم 
التاأكد  عند  تلقائياً  اخل��ط��وة  ه��ذه 
البيومرية  ال��ب��ي��ان��ات  ���س��ح��ة  م��ن 
لدى مرور امل�سافرين عرب البوابات 

الذكية اجلديدة.
وق���ال ال���ل���واء حم��م��د اأح��م��د املري، 
لالإقامة  العامة  الإدارة  ع��ام  مدير 
و�سوؤون الأجانب يف دبي انه انطالقاً 
من روؤية حكومتنا الر�سيدة الهادفة 
اإىل الرت����ق����اء ل��ل�����س��دارة ع��امل��ي��ا يف 
اأجرينا  ال��ع��ام��ة،  ت��ق��دمي اخل��دم��ات 
التكنولوجيا  ل���س��ت��خ��دام  ت��ق��ي��ي��م��اً 
عمليات  ل��ت��ح�����س��ني  ال���ب���ي���وم���ري���ة 
الهجرة.  كاونرات  عند  امل�سافرين 

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت ط���ران الإم������ارات ع��ن بدء 
التنفيذ الفوري ملبادرتني جديدتني 
من �ساأنهما ت�سهيل جتربة امل�سافرين 
يف امل��ب��ن��ى 3 مب���ط���ار دب����ي ال����دويل 
البيومرية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وه��م��ا 
ملراقبة  اجل��دي��دة  الآل��ي��ة  والبوابات 
بالكامل  �ستتاحان  واللتان  املنافذ، 
خ���الل ف���رة ت����راوح ب��ني 12 اىل 

18 �سهراً.
وتعد هاتان املبادرتان اأول م�سروعني 
ي��ق��ره��م��ا ال��ف��ري��ق امل�����س��رك الذي 
يجري حاليا مراجعة جلميع نقاط 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل�����س��اف��ري��ن يف مطار 
تعزيز جتربة  بهدف  ال���دويل،  دب��ي 
ال��ع��م��الء ب�����س��ورة ���س��ام��ل��ة، ويجمع 
الذي  الفريد،  التعاوين  النهج  هذا 
واأثمر  املا�سي  مايو  يف  اإط��الق��ه  مت 
من  كل  بني  فورية،  اإيجابية  نتائج 
ط�����ران الإم��������ارات وج����م����ارك دبي 
و�سوؤون  ل��الإق��ام��ة  العامة  والإدارة 
دب���ي ومطارات  و���س��رط��ة  الأج���ان���ب 

دبي.

اجلديدتان  امل��ب��ادرت��ان  و�ست�ساعد 
امل�سافرين،  اإج����راءات  ت�سريع  على 
التفتي�ص  نقاط  عبورهم  وت�سهيل 
املتعددة داخل املطار ب�سال�سة تامة.

وب�����ا������س�����ت�����خ�����دام ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
امل�سافرون،  �سيتمكن  البيومرية 
ب���ا����س���ت���خ���دام ن���ظ���ام ال���ت���ع���رف على 
حمفظة  م�����ع  امل����ت����ك����ام����ل  ال�����وج�����ه 
ت�سجيل  م���ن  ال��رق��م��ي��ة،  الإم�������ارات 
البيومرية  ب��ي��ان��ات��ه��م  وت��خ��زي��ن 
م��ن خ���الل و���س��ائ��ل م��ت��ع��ددة مب��ا يف 
“�سيلفي”  ����س���ورة  ال���ت���ق���اط  ذل����ك 
ع��ل��ى ه��وات��ف��ه��م امل��ح��م��ول��ة، وكذلك 
با�ستخدام اأك�ساك ت�سجيل البيانات 
البيومرية املتاحة يف مناطق اإنهاء 
طران  و���س��الت  ال�سفر  اإج�����راءات 
للم�سافرين  ومي���ك���ن  الإم����������ارات. 
البيانات  ه��ذه  ا�ستخدام  ذل��ك  بعد 
لت�سهيل اإج��راءات الهجرة يف املبنى 
مطار  ع���رب  اأخ�����رى  ن��ق��اط  ويف   ،3
دب���ي ال�����دويل ب��ع��دئ��ذ، مب���ا يف ذلك 
طران  �سالت  اإىل  الآيل  ال��دخ��ول 
الأوىل  الدرجتني  لركاب  الإم���ارات 
ورج����ال الأع���م���ال. و���س��ي��ت��م تركيب 

�سوق العمل الإماراتية.
عام  مدير  غودينهو،  وقال اأن�سيلم 
كونفرن�سز  اإنرنا�سيونال  �سركة 
املنّظمة  اجل��ه��ة  اإك��زي��ب��ي�����س��ن��ز،  اآن���د 
اإط���������ار اجل���ه���ود  ل���ل���م���ع���ر����ص: يف 
امل���ت���وا����س���ل���ة ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا دول����ة 
التحول  م�سرة  لقيادة  الإم����ارات 
املعرفة،  على  ق��ائ��م  اقت�ساد  نحو 
املبادرات  من  العديد  اأطلقت  فقد 
يتمتع  ج��ي��ل  اإن�����س��اء  اإىل  ال��رام��ي��ة 
متميزة  وقيادية  ري��ادي��ة  مب��ه��ارات 
وتعريف اخلريجني ال�سباب بقيمة 
التعليم القائم على اختيار احلياة 
التدريب  ع��ل��ى  والع��ت��م��اد  املهنية 
وال��ت��ط��وي��ر امل��ه��ن��ي ل��ت��اأم��ني العمل 
املنا�سب مما ي�ساهم يف دفع عجلة 
النمو يف الدولة. ي�سمل املعر�ص يف 
الن�ساطات  دورته هذه العديد من 
ال�����س��وء على  اإل���ق���اء  اإىل  ال��رام��ي��ة 
العايل  التعليم  خ��ي��ارات  خمتلف 
الدرا�سية  امل���ق���ررات  وا���س��ت��ع��را���ص 
املهنية واملتخ�س�سة والركيز على 
ثقافة التعليم امل�ستمر بني الطلبة 
قبول  تاأمني  اإىل  يتطلعون  الذين 
اأو دورة  لهم يف دورة هذا اخلريف 

الربيع املقبلة. 

•• دبي-الفجر:

ال���رب���ي���ة  وزارة  رع�����اي�����ة  حت�����ت   
وال��ت��ع��ل��ي��م، ت�����س��ت��ع��د م��دي��ن��ة دبي 
من  اخل���ري���ف  دورة  ل���س��ت�����س��اف��ة 
»معر�ص اخلليج للتعليم والتدريب 
احلدث   ،)GETEX(  »2017
يف  ال���رائ���د  وال��ت��دري��ب��ي  التعليمي 
واآ�سيا،  الأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة 
وذل����ك خ���الل ال���ف���رة م���ن 1 اإىل 
املقبل  الثاين  ت�سرين  نوفمرب   3
ال��دويل للموؤمترات  دب��ي  يف مركز 
وامل���ع���ار����ص، وت��ك��م��ن اأه��م��ي��ة هذه 
ال�����دورة امل��رت��ق��ب��ة يف ك��ون��ه��ا متثل 
التعليم  مل�����زودي  م��ث��ال��ي��ًة  م��ن�����س��ًة 
ال����ع����ايل ل���س��ت��ق��ط��اب امل����زي����د من 
معهم  املبا�سر  والتوا�سل  الطالب 
الربامج  اأف�����س��ل  على  واإط��الع��ه��م 
التدريبية  وال������دورات  ال��درا���س��ي��ة 
التي من املقرر اأن تبداأ بني نوفمرب 

   .2018 واأبريل   2017
يت�سمن جدول اأعمال دورة اخلريف 
للتعليم  اخل��ل��ي��ج  “معر�ص  م���ن 
العديد   ”2017 وال����ت����دري����ب 
املبا�سرة  النقا�سية  اجلل�سات  م��ن 
م�ستقبلهم  ح�����ول  ال����ط����الب  م����ع 

ومتا�سياً مع هذه املبادرة النوعية، 
املرتقبة  اخل��ري��ف  دورة  �ست�سهد 
ا�سم  حتت  جديدة  فعالية  اإط��الق 
حيث  لالإبداع-   DIY “منطقة 
ال�سناعة”،  م���ع  ال��ت��ع��ل��ي��م  ي��ل��ت��ق��ي 
والتي تهدف اإىل متكني ال�سركات 

من تقييم الطلبة ح�سب قدراتهم 
وتربز  وك���ف���اءات���ه���م.  وم���ه���ارات���ه���م 
يف  اجلديدة  الفعالية  ه��ذه  اأهمية 
لتوجيه  ممتازًة  فر�سًة  توفر  اأنها 
املهارات  اكت�ساب  نحو  اخلريجني 
املطلوبة ل�سد الفجوة احلا�سلة يف 

م�ساعدة  اإىل  تهدف  كما  الدرا�سي 
القرارات  اتخاذ  الأم���ور يف  اأول��ي��اء 
اإ�سافًة  اأبنائهم،  لت�سجيل  املنا�سبة 
الدرا�سية  بالدورات  تعريفهم  اإىل 
واملنح  والر�سوم  القبول  و�سيا�سات 
وا�ستعرا�ص  امل��ت��اح��ة  ال���درا����س���ي���ة 

على هام�سه. 
اأن  موؤخراً  اأجريت  درا�سة  وك�سفت 
ما يقرب من %40 من الطالب 
يف دولة الإمارات ميلكون مهارات ل 
تتنا�سب مع احتياجات �سوق العمل 
التعليم  وزارة  دف���ع  مم��ا  احل����ايل، 

التعليمية  واملوؤ�س�سات  اجل��ام��ع��ات 
التي  الدرا�سية  وامل��راف��ق  املحتملة 
الفعاليات  اأب�����رز  وم����ن  ت��ق��دم��ه��ا. 
هذا  يف  وا�سع  باإقبال  حتظى  التي 
ال�ست�ساريني”  “منتدى  املعر�ص 
واجل��ل�����س��ات احل���واري���ة ال��ت��ي تقام 

جديدة  اإدارة  تاأ�سي�ص  اإىل  ال��ع��ايل 
لديها اأوكلت اإليها مهام التعاون مع 
املتخ�س�سة  واملوؤ�س�سات  اجلامعات 
الالزمة  البيانات  جمع  اأج��ل  م��ن 
وذكية  ا�سراتيجية  خطط  لو�سع 
املهارات.  يف  النق�ص  ل�سّد  ودقيقة 

مبادرتان جديدتان من طريان الإمارات لتح�شن جتربة امل�شافرين يف املبنى 3
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ال�شن ت�شخ مليارات الدولرات يف م�شروعات للغاز امل�شال باأفريقيا 
•• لندن-رويرتز:

تخطط ال�سني ل�سخ نحو �سبعة مليارات دولر يف م�سروعات ملحطات الغاز 
تخ�سع  مل  تكنولوجيا  على  مراهنة  اأفريقيا  يف  العائمة  امل�سال  الطبيعي 
اإنتاج  بدء  الطاقة مع  اأ�سواق  تتعافى  اأن  اأمال يف  وا�سع  لالختبار على نطاق 
تلك  حيال  احل��ذر  الغربية  البنوك  وتتوخى  ال��ق��ادم.  العقد  اأوائ���ل  املحطات 
البحري  النقل  اأ�سواق  بها  التي متر  املواتية  امل�سروعات نظرا للظروف غر 
قاع  حت��ت  م��ن  م�ستخرج  غ��از  �سخ  يف  الفنية  ال�سعوبات  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��غ��از 
امل��ح��ي��ط وحت��وي��ل��ه اإىل ���س��ائ��ل ع��ل��ى حم��ط��ة ع��ائ��م��ة ث���م ن��ق��ل��ه ع���رب ناقالت 
ب�ساأن  ا�سراتيجية  خطة  ال�سني  و�سعت  ذلك،  من  الرغم  وعلى  للت�سدير. 
الأقل  البائع  ت�سبح  اأن  اإىل  تهدف  العائمة  امل�سال  الطبيعي  الغاز  حمطات 
يف  زال��ت  ما  تقنية  تطبيق  يف  عامليا  ال�سدارة  وحتقيق  املحطات  لتلك  تكلفة 

وال�سراء.  ال��ب��ي��ع  ���س��ع��ر  م��ت��و���س��ط 
�سندات  اإ�����س����دارات  �سعيد  وع��ل��ى 
اأبوظبي  ب��ن��ك  اأ����س���در  ال�����س��رك��ات، 
فورموزا  ���س��ن��دات  ث���اين  ال��وط��ن��ي 
ل��ه م��ن ه��ذا ال��ن��وع )وه���ي �سندات 
ب���ال���دولر الأم���ري���ك���ي م���درج���ة يف 
قابلة  �سندات  هيئة  على  ت��اي��وان( 
بق�سيمة  م���رات  ع��دة  لال�ستدعاء 
���س��ف��ر ب��ع��ائ��دات اإج��م��ال��ي��ة 885 
وت�ستحق  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ون 

خالل 30 �سنة.
اإ�صدارات ال�صكوك

رواجها  دب����ي  ن���ا����س���داك  وا����س���ل���ت 
ال�سركات  �سكوك  م�سدري  اأم���ام 
اإ�سدار  اأه��م��ه��ا  ب����ارزة،  ب��اإ���س��دارات 
ل�سكوك  الإ����س���الم���ي  دب����ي  ب��ن��ك 
واإ�سدار  اأمريكي  دولر   1 بقيمة 
البنك الإ�سالمي للتنمية ل�سكوك 
بقيمة 1.25 مليار دولر اأمريكي 
�سنة  م����ن  الأول  ال����رب����ع  خ�����الل 
ال�سندات  �سعيد  وعلى   .2017
البحرين  م�سرف  كان  ال�سيادية، 
املركزي من امل�سدرين الفاعلني يف 
املنطقة باإ�سدار ثالث من �سكوك 
ال�سالم، والتي تبلغ قيمة كل منها 
اأمريكي )43  114 مليون دولر 
بالإ�سافة  دينار بحريني(،  مليون 
اإىل ثالثة �سكوك تاأجر ق�سرة 
 69 منها  ك��ل  قيمة  تبلغ  الأج���ل، 
مليون دولر اأمريكي )26 مليون 

دينار بحريني(.
ق�سم  رئي�ص  دري���ك،  �ستيف  وق���ال 
ال�ست�سارات  املال وخدمات  اأ�سواق 
يف  �سي  دبليو  ب��ي  ل��دى  املحا�سبية 
اأ�سواق  “وا�سلت  ال�سرق الأو�سط: 
ال�سندات وال�سكوك ن�ساطها خالل 
 ،2017 ���س��ن��ة  م��ن  الأول  ال��رب��ع 
جمل�ص  دول  معظم  متكنت  بينما 
الحتفاظ  من  اخلليجي  التعاون 
ن�سبياً،  تناف�سية  اإق��را���ص  بتكلفة 
م�ستفيدة اإىل حد كبر من متتعها 
على  مرتفعة  ائتمانية  بت�سنيفات 
طويل  والتاأثر  ال�ستثمار.  درجة 
املدى لرفع اأ�سعار الفائدة من قبل 
الأمريكي  الفيدرايل  الحتياطي 

غر وا�سح اإىل الآن”.

•• دبي – الفجر:

�سهدت �سنة 2017 بداية اإيجابية 
حيث �سجل الربع الأول منها رقماً 
العامة  الكتتابات  عدد  يف  قيا�سياً 
�سدرت  وال���ت���ي   ،(10) الأول����ي����ة 
خ��الل رب��ع واح���د يف دول جمل�ص 
ال�سنوات  يف  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون 
اأطلقت  وق���د  الأخ������رة.  اخل��م�����ص 
ال�سوق املالية ال�سعودية )»تداول«( 
ال�سوق املوازية )»منو«( الأوىل يف 
اخلليجي.  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  دول 
اأ�سهم بديل عن  وت�سكل منو �سوق 
تداول، موجهة نحوال�سركات التي 
و  �سوقية منخف�سة  بقيمة  تتمتع 
اإىل  الإن��ت��ق��ال  اإمكانية  لهم  ت��وف��ر 
من  ف��رة  بعد  الرئي�سية  ال�����س��وق 
ال���زم���ن. وق���د ات�����س��م اإط�����الق منو 
اك��ت��ت��اب��ات عامة   7 ب��ن��ج��اح ط����رح 
ن��ف�����س��ه على  ال���وق���ت  اأول����ي����ة. ويف 
الرئي�سية،  التداول  اأ�سواق  �سعيد 
ك���ان الك��ت��ت��اب الأول والأك�����رب يف 
 2017 ���س��ن��ة  م���ن  الأول  ال���رب���ع 
ا�ستثمار  جم��م��وع��ة  ن�����س��ي��ب  م���ن 
ت������زاول خمتلف  ال���ت���ي  ال��ق��اب�����س��ة 
اأعمال املقاولت. وقد طرحت هذه 
قطر  بور�سة  يف  املدرجة  ال�سركة 
49.8 مليون �سهم، لتجني بذلك 
دولر  مليون   138 بقيمة  عوائد 
ا�ستثمار  �سركة  وك��ان��ت  اأم��ري��ك��ي. 
القطرية  ال�������س���رك���ة  ال���ق���اب�������س���ة، 
عاماً  اكتتاباً  ت��ط��رح  ال��ت��ي  الأوىل 
�سنة  منذ  قطر  ب��ور���س��ة  يف  اأول��ي��اً 
من  كان  الثاين  الطرح   .2014
موطن  اجل��زي��رة  �سندوق  ن�سيب 
ريت يف تداول والذي اأدرج 11.8 
مليون �سهم و اأدى اإىل جني عوائد 
31 مليون دولر اأمريكي.  بقيمة 
تطوير  يف  وي�����س��ت��ث��م��رال�����س��ن��دوق 
اإيرادات  توليد  اأجل  من  العقارات 
والأخر  الثالث  الطرح  اإيجارية. 
ك����ان م���ن ق��ب��ل ���س��رك��ة الإم�������ارات 
نا�سداك  يف  ري����ت  ال���وط���ن���ي  دب����ي 
94.6 مليون  اأدرج��ت  والتي  دبي 
�سهم نتج عنها جني عوائد بقيمة 
اأمريكي.  دولر  م��ل��ي��ون   105

ائتمانية مرتفعة �سمن فئة درجة 
ال�ستثمار.

اإ�صدارات ال�صندات
متيز الربع الأول من �سنة 2017 
ل�سندات  الكويت  حكومة  باإ�سدار 
اأمريكي،  دولر  م��ل��ي��ار   8 بقيمة 
الثالثة على  املرتبة  بذلك  حمتلة 
التعاون  جم��ل�����ص  دول  م�����س��ت��وى 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ب��ع��د  اخل��ل��ي��ج��ي، 
ال�����س��ع��ودي��ة ال��ت��ي ���س��ج��ل��ت 17.5 
التي  وقطر  اأمريكي  دولر  مليار 
اأمريكي  دولر  م��ل��ي��ار   9 �سجلت 
اأ�سدرت  كما  ال�سابقة.  ال�سنة  يف 
 5 بقيمة  ���س��ن��دات  ُع��م��ان  �سلطنة 
هذا  خ��الل  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليار 
الربع. وقد حققت حكومة الكويت 
مبلغاً قدره 8 مليار دولر اأمريكي 
�سنوات   5 مل��دة  �سندات  من خ��الل 
اأمريكي  دولر  مليار   3.5 بقيمة 
بقيمة  �سنوات   10 مل��دة  و���س��ن��دات 
ب�سعر  اأمريكي،  دولر  مليار   4.5
و3.6%،   2.8% ن�سبتها  فائدة 
�سلطنة  وح��ق��ق��ت  ال����ت����وايل.  ع��ل��ى 
من  اأمريكي  دولر  مليار  ُعمان 5 
خالل �سندات ملدة 5 �سنوات بقيمة 
1 دولر اأمريكي عند 190 نقطة 
�سعر  متو�سط  اأ�سا�ص  على  اأ�سا�ص 
 10 مل��دة  و�سندات  وال�سراء  البيع 
دولر  م��ل��ي��ار   2 ب��ق��ي��م��ة  ����س���ن���وات 
اأ�سا�ص  نقطة   300 عند  اأمريكي 
البيع  �سعر  متو�سط  اأ���س��ا���ص  على 
وال�����س��راء و���س��ن��دات مل��دة 30 �سنة 
بقيمة 2 مليار دولر اأمريكي عند 
387.5 نقطة اأ�سا�ص على اأ�سا�ص 

ال�سندوق  ه��ذا  ا�ستثمار  ويتمثل 
يف حمفظة متنوعة من املوجودات 
ال�سريعة  م��ع  املتوافقة  العقارية 
العربية  الإم����ارات  الإ���س��الم��ي��ة يف 
الكتتاب  ه���ذا  وي��ع��ت��رب  امل��ت��ح��دة. 
العام الأويل الأول من نوعه على 
اإح����دى ب��ور���س��ات دب���ي م��ن��ذ �سهر 

مار�ص ل�سنة 2015.
مقارنة اأداء الفرتة

على م�ستوى اأداء �سوق الكتتابات 
 2017 �سنة  من  الأول  الربع  يف 
ب��امل��ق��ارن��ة م���ع ن��ف�����ص ال���ف���رة من 
ال�������س���ن���ة ال�������س���اب���ق���ة، ����س���ه���د ع���دد 
الكتتابات ارتفاعاً كبراً متّثل يف 
ع�سرة اكتتابات يف الربع الأول من 
2017 مقابل اكتتاب واحد  �سنة 
 ،2016 �سنة  الأول من  الربع  يف 
العوائد الإجمالية املحققة  اأن  اإل 
كانت اأقل بن�سبة %15 عن الربع 
وتعزى  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  م��ن  الأول 
املنخف�سة  الك����ت����ت����اب����ات  ق���ي���م���ة 
رئي�سي  ب�����س��ك��ل  ال����رب����ع  ه�����ذا  يف 
ال�سوق  وخ�����س��ائ�����ص  ط��ب��ي��ع��ة  اإىل 
امل����وازي من��و، واإح��ده��م ه��ي تدين 
مقارنة  امللزمة  ال�سوقية  القيمة 
اأن  ب��ت��داول، الأم��رال��ذي من �ساأنه 
ال�سغرة  ال�سركات  اإدراج  ي�سهل 

واملتو�سطة. 
ع��������الوة ع���ل���ى ذل��������ك، ف��������اإن ع���دد 
جراء  املحققة  ال��ع��وائ��د  واإج��م��ايل 
الكتتابات العامة الأولية يف الربع 
ازداد  قد   2017 �سنة  الأول من 
الربع  ب�سكل حاد مقارنة معها يف 
والذي   ،2016 �سنة  م��ن  ال��راب��ع 
اأول���ي���اً واح���داً  �سهد اك��ت��ت��اب��اً ع��ام��اً 
مليون   37 بقيمة  ع��وائ��د  وج��ن��ي 

دولر اأمريكي.
ال�سعودية  العربية  اململكة  متيزت 
من  ن�ساطاً  الأك��رث  ال�سوق  بكونها 
والعوائد  الك��ت��ت��اب��ات  ع���دد  ح��ي��ث 
ال��رب��ع، حيث  املحققة خ��الل ه��ذا 
الكتتابات  ع�����دد  اإج�����م�����ايل  ب���ل���غ 
العامة الأولية 8 اكتتابات )متثل 
مت  منها   7 ت����داول،  يف   )80%
اإدراج���ه���ا يف ال�����س��وق امل���وازي���ة منو 
قيمتها  ب��ل��غ��ت  اإج��م��ال��ي��ة  ب��ع��وائ��د 

حيث  م��ن  الأم��ري��ك��ي��ت��ني  منطقة 
ع��وائ��د الك��ت��ت��اب��ات، وال��ت��ي �سكلت 
مليار   15.2(  41% ن�سبته  م��ا 
دولر اأمريكي( من املبالغ املحققة 
ع����دد  م������ن   )228( و71% 
وهي  الأول��ي��ة،  العامة  الكتتابات 
وبالتايل،  ل��ل��غ��اي��ة.  م��ذه��ل��ة  ن�سبة 
امل��ع��ام��الت يف  قيمة  متو�سط  ف���اإن 
اأكرب  ك���ان  الأم��ري��ك��ي��ت��ني  منطقة 
اآ�سيا  منطقة  يف  عنه  م��رات  ب�ست 
احتلت  واأخ��راً،  الهادئ.  واملحيط 
الأو�سط  وال�سرق  اأوروب���ا  منطقة 
واأف��ري��ق��ي��ا امل��رت��ب��ة الأخ������رة من 
 6.1 اأو   17% ال���ع���وائ���د  ح��ي��ث 
والثانية  اأم���ري���ك���ي  دولر  م��ل��ي��ار 
العامة  الكتتابات  ع��دد  حيث  من 

الأولية )%16 اأو 52 اكتتاباً.
اأ�صواق ال�صندات وال�صكوك

وال�سكوك  ال�سندات  �سوق  حافظ 
التعاون  جمل�ص  دول  منطقة  يف 
الربع  يف  ق���وت���ه  ع��ل��ى  اخل��ل��ي��ج��ي 
حيث   ،2017 ���س��ن��ة  م���ن  الأول 
ال�سيادية  الإ������س�����دارات  وا���س��ل��ت 
احلكومي،  القطاع  داخ��ل  رواج��ه��ا 
وال���ت���ي ت���وا����س���ل ال����س���ت���ف���ادة من 
القوية، و قد  جدارتها الئتمانية 
ت�سنيفات  على  معظمها  حظيت 

واإب��ان رفع  الأ�سهم.  اأ���س��واق  بع�ص 
الأمريكي  ال��ف��درايل  الحتياطي 
الثالثة  ل��ل��م��رة  ال��ف��ائ��دة  مل��ع��دلت 
البنك  املالية، حافظ  الأزم��ة  منذ 
امل��رك��زي الأوروب����ي على اإج���راءات 
ت��خ��ف��ي��ف ال���ق���ي���ود ال��ن��ق��دي��ة دون 
ال�سيا�سي،  ال�سعيد  وعلى  تغير. 
هولندا  يف  الت�سويت  عملية  ف��اإن 
ومع  ال�سعبوي.  ال��ه��دف  تبلغ  مل 
الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  ف���اإن  ه���ذا، 
الر�سمي  وال�����ب�����دء  ال���ف���رن�������س���ي���ة 
كاهل  تثقل  بريك�ست  لإج�����راءات 
بينما  الأوروب���ي���ة،  الأ�سهم  اأ���س��واق 
النتخابات  ت���وؤدي  اأن  املمكن  م��ن 
القادمة يف كل من اأملانية واإيطاليا 
�سيا�سات  يف  ت��غ��ي��رج��وه��ري  اإىل 
الحت��اد الأوروب��ي. واأخ��راً، هناك 
خم����اوف م���ن ع���دم ق����درة ترامب 
وعد  التي  ال�سيا�سات  اإجن���اح  على 
بها والتي �ساقت اأ�سواق الأ�سهم اإىل 

الرتفاع منذ نوفمرب 2016.
العامة  الك��ت��ت��اب��ات  �سعيد  وع��ل��ى 
الأول  الربع  ن�ساط  ازداد  الأولية، 
يف  عليه  ك��ان  عما  ملحوظ  ب�سكل 
 .2016 ���س��ن��ة  م��ن  الأول  ال��رب��ع 
الكتتابات  ع��وائ��د  ارت��ف��ع��ت  وق���د 
 155% بن�سبة  الأول��ي��ة  ال��ع��ام��ة 

مليون دولر اأمريكي.  157
ق�سم  رئي�ص  دري���ك،  �ستيف  وق���ال 
ال�ست�سارات  املال وخدمات  اأ�سواق 
يف  �سي  دبليو  ب��ي  ل��دى  املحا�سبية 
ال�����س��رق الأو����س���ط: ب��داي��ة مثرة 
ل���ه���ذه ال�����س��ن��ة م���ع اإط������الق �سوق 
الأ���س��ه��م ال��ب��دي��ل ل��ت��داول، والذي 
يف  م���ل���ح���وظ���ة  زي���������ادة  اإىل  اأدى 
الثالثة  الأ�سهر  الكتتابات خالل 
الأوىل من ال�سنة.  توا�سل املنطقة  
عملية التكيف مع البيئة املتفاوتة 
لأ�سعار النفط، بداأنا نرى عالمات 
الن�ساط،  وع����ودت  ال�����س��وق  ل��ت��ع��ايف 
ملا  اإيجابية  م��وؤ���س��رات  اإل  وم��ا ه��ي 
حت�سناً  ت�سهد  �سنة  من  له  نطمح 
يف الك��ت��ت��اب��ات ال��ع��ام��ة الأول��ي��ة يف 
امل��ن��ط��ق��ة. وع����الوة ع��ل��ى م��ا �سبق، 
يتوقع اأن تعزز املبادرات احلكومية 
اأن�سطة  ف��ي��ه��ا  مب����ا  امل���ن���ط���ق���ة،  يف 
اأن�سطة  ال��وا���س��ع��ة،  اخل�����س��خ�����س��ة 
ال�سنوات  يف  الراأ�سمالية  الأ���س��واق 

القادمة.
الأولية  العامة  الكتتابات 

على ال�صعيد العاملي
�سنة  م�����ن  الأول  ال�����رب�����ع  ����س���ه���د 
جانب  اإىل  قليلة  تقلبات   2017
ارت����ف����اع����ات ق��ي��ا���س��ي��ة ج����دي����دة يف 

ال�سنة  ذاته من  الربع  مقارنة مع 
 321 ه��ن��اك  ك��ان  وق��د  ال�سابقة. 
اك��ت��ت��اب��اً ع��ام��اً اأول���ي���اً ب��ل��غ جمموع 
37 مليار  م��ا حققوه م��ن ع��وائ��د 
دولر اأمريكي مقابل 14.5 مليار 
 146 اأم��ري��ك��ي م��ن خ���الل  دولر 
الأول  الربع  يف  اأولياً  عاماً  اكتتاباً 
مليار  و42.5   2016 �سنة  م��ن 
 253 اأم��ري��ك��ي م��ن خ���الل  دولر 
الأول  الربع  يف  اأولياً  عاماً  اكتتاباً 

من �سنة 2015.
وخ���الف���اً ل���الأرب���اع ال�����س��اب��ق��ة، فقد 
الأمريكيتني  م��ن��ط��ق��ة  جت������اوزت 
الهادئ  وامل��ح��ي��ط  اآ���س��ي��ا  م��ن��ط��ق��ة 
م�����ن ح���ي���ث ع�����وائ�����د الك���ت���ت���اب���ات 
املنطقة  و�سكلت  الأول��ي��ة.  العامة 
مليار   15.8(  42% ن�سبته  م��ا 
دولر اأمريكي( من املبالغ املحققة 
ع����امل����ي����اً م����ن خ������الل الك���ت���ت���اب���ات 
الأول���ي���ة، يف ح��ني �سكلت  ال��ع��ام��ة 
من   41 فقط   13% ن�سبته  ما 
الأولية.  العامة  الكتتابات  ع��دد 
حل�سول  نتيجة  اإل  ه��و  م��ا  وه���ذا 
مثل  ال�سخمة،  امل��ع��ام��الت  بع�ص 
الأم  ال�سركة  بها  قامت  التي  تلك 
لتطبيق �سناب �سات، �سناب. وتلت 
الهادئ  وامل��ح��ي��ط  اآ���س��ي��ا  م��ن��ط��ق��ة 

دول جمل�س التعاون اخلليجي ت�شهد ارتفاعًا يف الكتتابات عقب اإطالق
 ال�شوق املوازية يف اململكة العربية ال�شعودية و التي ت�شكل من�شة جديدة لالكتتابات العامة الأولية

حيث يعني انخفا�ص التكلفة يف نهاية املطاف غازا اأرخ�ص.  وتهيمن ال�سني 
رئي�سي  م��ورد  وه��ي  ال�سم�سية،  الطاقة  لأل���واح  العاملية  ال�سوق  على  بالفعل 
وعمالة  تكلفة  اأق��ل  بتمويل  مدعومة  بالفحم  تعمل  التي  الكهرباء  ملحطات 

اأرخ�ص ودعم من الدولة.
بينغ  ج��ني  �سي  ال�سيني  الرئي�ص  خطة  يف  ق��دم��ا  بكني  م�سي  وم��ع  والآن، 
احلزام والطريق لتعزيز الرتباط التجاري بني اآ�سيا واأفريقيا واأروروبا، فقد 
حتولت اإىل م�سروعات حمطات الغاز الطبيعي امل�سال العائمة جللب اأعمال 
حترك  يف  وظ��ائ��ف  وخلق  ال�سفن  بناء  م��راف��ئ  اإىل  متطورة  تكنولوجيا  ذات 
ا�سراتيجي. وم�سروعات حمطات الغاز الطبيعي امل�سال العائمة جذابة اأي�سا 
املحطات  تلك  اإن  اإذ  بالديون  مثقلة  لكنها  باملوارد  الغنية  الأفريقية  للدول 
قادرة على الإبحار والر�سو والت�سدير بتكلفة تقل كثرا عن املحطات الربية 

التي ارتفع �سعرها اإىل اأربعة اأمثال يف ال�سنوات الع�سر حتى 2013.

مهدها حيث ل يوجد اإىل الآن �سوى م�سروع واحد فقط لالإنتاج التجاري. 
وحتتاج ال�سني الغاز كبديل نظيف للفحم وفق توجه لتح�سني جودة الهواء 
يف مدنها واأقر�ست بالفعل م�سروع يامال التقليدي للغاز الطبيعي امل�سال يف 
املنطقة القطبية برو�سيا 12 مليار دولر مع اإحجام البنوك الغربية خ�سية 
اأو  قرو�سا  اأي�سا  بكني  وق��دم��ت  الأمريكية.  العقوبات  طائلة  حت��ت  ال��وق��وع 
تعهدات بنحو اأربعة مليارات دولر لثالثة م�سروعات ملحطات الغاز الطبيعي 
امل�سال العائمة قبالة �ساحل اأفريقيا. ويف م�سروعني اآخرين بتكلفة اإجمالية 
قدرها ثالثة مليارات دولر، تخطط لتقدمي التمويل وبناء املحطات اأي�سا. 
وقال �ستيف لودن رئي�ص نيو اإيدج، ومقرها جر�سي، التي تخطط م�سروعات 
العائمة قبالة �سواحل الكوجنو والكامرون  امل�سال  الغاز الطبيعي  حمطات 
نرى التزاما حقيقيا من جانب ال�سني مب�سروعات حمطات الغاز الطبيعي 
امل�سال  الغاز  ا�ستهالك  جانب  من  اأو  البناء  ناحية  من  �سواء  العائمة  امل�سال 

اأمري موناكو  يزور جناح الإمارات يف اإك�شبو 2017 اأ�شتانا

مركز راأ�س اخليمة لل�شركات الدولية ي�شعى ل�شتقطاب املزيد من ال�شركات القرب�شية

عقب تقييم �صارم مبوجب النظام الأول من نوعه اإقليميًا

»اأورينت بالنيت« حت�شد الت�شنيف »A« وفق »منظومة ت�شنيف ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة« يف دبي
ت�سنيف  »منظومة  وتاأتي  الإقت�سادية.  التحديات  خ�سم  يف  الثبات  من  العاملية 
اأ�سا�سية  ودع��ام��ة  ه��ام��ة  من�سة  مبثابة  ال��ي��وم  واملتو�سطة«  ال�سغرة  ال�سركات 
لقيا�ص م�ستوى اأداء ال�سركات، ا�ستناداً اإىل مقايي�ص معيارية موحدة وحمددة من 
حكومة دبي ومعاير عاملية هي الأعلى �سمن قطاع الأعمال. وي�سرفنا يف »اأورينت 
بالنيت« الن�سمام اإىل اأوائل ال�سركات املطابقة ملعاير املنظومة اجلديدة، التي 
متهد الطريق اأمام اإيجاد بيئة داعمة لنمو وا�ستدامة ومتيز ال�سركات ال�سغرة 
واملتو�سطة، وتفعيل دورها يف ترجمة غايات »خطة دبي 2021« املتمحورة حول 
 A »جعل الإمارة واحدة من اأهم مراكز الأعمال يف العامل. ويعترب الت�سنيف »اأ
مبثابة دليل دامغ على جناح ال�سركات امل�سجلة يف اإمارة دبي يف حتقيق اأداء متميز 
را�سد  بن  حمّمد  »موؤ�س�سة  قبل  من  املحددة  املعاير  وفق  الأعمال،  قطاع  �سمن 
امل�سجلة  التجارية  بال�سركات  يتعلق  فيما  واملتو�سطة«  ال�سغرة  امل�ساريع  لتنمية 
يف اإمارة دبي. ويتوجب على ال�سركات ال�سغرة واملتو�سطة حتديد عدد املوظفني 
التجارة  ت�سمل  وال��ت��ي  �سمنها،  امل��درج��ة  للقطاعات  وف��ق��اً  ال�سنوية  وال��ع��وائ��د 
وال�سناعة واخلدمات. وت�سلط »منظومة ت�سنيف ال�سركات ال�سغرة واملتو�سطة« 
5 جمالت رئي�سية، هي:  ال�سوء على نقاط القوة وفر�ص حت�سني الأداء �سمن 
حمور اأداء الأعمال )الت�سغيلي واملايل(، حمور البتكار، حمور التميز واحلوكمة 

املوؤ�س�سية، حمور التو�سع الدويل وحمور امل�سوؤولية الجتماعية.
واأ�ساف اأبوزكي: جنحنا يف اأورينت بالنيت يف تبوء املركز 31 �سمن قائمة »اأف�سل 
100 �سركة �سغرة ومتو�سطة يف دبي«، اإىل جانب الفوز بعدد من اأبرز اجلوائر 
والت�سويق  العامة  العالقات  قطاع  �سمن  القوي  ح�سورنا  تعك�ص  التي  املرموقة 
 )A( »وال�ست�سارات املوؤ�س�سية حملياً واإقليمياً. وياأتي احل�سول على الت�سنيف »اأ
قطاع  �سمن  وال��ري��ادة  والتميز  النمو  م�سرة  مبوا�سلة  التزامنا  جم��دداً  ليوؤكد 
الأعمال، ل �سّيما واأنه جاء عقب عملية تقييم �سارمة لأدائنا وقدرتنا على توفر 
خدمات مبتكرة وامل�ساهمة يف توفر فر�ص عمل واعدة يف دولة 
نتائج  عن  �ستثمر  احلثيثة  جهودنا  ب��اأّن  ثقة  وكلنا  الإم���ارات. 
اأف�سل يف امل�ستقبل، يف ظل الدعم الكبر الذي توليه موؤ�س�سة 
حمّمد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرة واملتو�سطة لل�سركات 

امل�سجلة يف دبي، مبا فيها اأورينت بالنيت. 
ال�سركات  ت�سنيف  منظومة  وف��ق  امل�سنفة  ال�سركات  وحتظى 
من  املقدمة  الدعم  برامج  من  واملتو�سط” بحزمة  ال�سغرة 
حكومة دبي، والتي ت�سمل برنامج تنمية القدرات والدعم املايل 
وبرنامج التو�سع الدويل. وينطوي الت�سنيف اأي�ساً على العديد 
وال�سركاء  املقدمة من اجلهات احلكومية  الأخ��رى  املزايا  من 
ال�سراتيجيني، اأبرزها احل�سول على معدلت فائدة اأقل عند 
اأكرب من امل�ستثمرين، ف�ساًل عن  التمويل وا�ستقطاب اهتمام 

زيادة فر�ص الفوز بعقود مع اجلهات احلكومية وغرها.  

•• دبي-الفجر:

حازت »اأورينت بالنيت«، اإحدى ال�سركات الأ�سرع منواً يف جمال العالقات العامة 
والّت�سالت الت�سويقية يف منطقة ال�سرق الأو�سط والتي تتخذ من دبي مقراً لها، 
“موؤ�س�سة حمّمد بن را�سد لتنمية امل�ساريع  »اأ« )A( من  موؤخراً على الت�سنيف 
وفق  اأج��ري��ت  �سارمة  تقييم  عملية  عقب  ذل��ك  ج��اء  واملتو�سطة”.  ال�سغرة 
الأوىل  املنظومة  تعترب  التي  واملتو�سطة،  ال�سغرة  ال�سركات  ت�سنيف  منظومة 
من نوعها اإقليمياً لت�سنيف ال�سركات ال�سغرة واملتو�سطة، ا�ستناداً اإىل منهجية 
املالية وغر  ل��الأداء وفق جمموعة من املعاير  قائمة على تقدمي تقييم �سامل 

املالية. 
واملتو�سطة«،  ال�سغرة  امل�ساريع  لتنمية  را���س��د  ب��ن  حمّمد  »موؤ�س�سة  واأ���س��درت 
املنبثقة عن دائرة التنمية القت�سادية يف دبي، قائمة الت�سنيفات عماًل ب�منظومة 
ت�سنيف ال�سركات ال�سغرة واملتو�سطة التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، مطلع 
دفع  يف  واملتو�سطة  ال�سغرة  ال�سركات  م�ساهمة  تعزيز  �سبيل  يف  اجل��اري  العام 
تناف�سي  معريف  اقت�ساد  اإىل  التحول  وترة  وت�سريع  القت�سادية  التنمية  عجلة 
الت�سنيف  نظام  كونها  يف  اجلديدة  املنظومة  اأهمية  وتكمن  البتكار.  على  قائم 
دور قطاع  تعزيز  ي�ستهدف  ال��ذي  الأو���س��ط،  ال�سرق  نوعه يف  والوحيد من  الأول 
النمو  لدعم م�سار  اأ�سا�سية  وركيزة  كرافد حيوي  واملتو�سطة  ال�سغرة  ال�سركات 
اأّن  اإىل  املتخ�س�سة  التقارير  فيه  ت�سر  ال��ذي  الوقت  يف  ذلك  ياأتي  القت�سادي. 
%40 من الناجت املحلي الإجمايل  %95 من ال�سركات امل�سّجلة يف دبي ت�سكل 

لالإمارة، م�ستحوذًة على %42 من اإجمايل القوى العاملة فيها.
انطلق  متكاماًل  واملتو�سطة« نظاماً  ال�سغرة  ال�سركات  وتعّد »منظومة ت�سنيف 

ل��ي��ك��ون ام���ت���داداً ل�����ربن��ام��ج امل��ائ��ة، ال���ذي ي��ع��د اأح���د املبادرات 
امل�ساعي  ل��دع��م  خ��ط��وة  يف   ،2021 دب���ي  ل�خطة  الرئي�سية 
اإىل بناء  2021« الرامية  الوطنية لتحقيق »روؤية الإم��ارات 
النظام  ويقدم  وال�ستدامة.  بالتنوع  يت�سم  تناف�سي  اقت�ساد 
يف  واملتو�سطة  ال�سغرة  لل�سركات  وم��وح��داً  �ساماًل  تقييماً 
ال�سركات امل�سنفة حزمة من املزايا والت�سهيالت  دبي، مانحاً 
وذل���ك بهدف  امل���ال،  راأ����ص  اإىل  ال��و���س��ول  �سهولة  ت�سمل  ال��ت��ي 
العاملية  ال�سركات  م�ساف  يف  لتكون  وفعاليتها  كفاءتها  رف��ع 

الرائدة.
وقال ن�سال اأبوزكي، مدير عام جمموعة اأورينت بالنيت: اإن 
تعزيز  يف  باتت لعباً حمورياً  واملتو�سطة  ال�سغرة  ال�سركات 
املتخ�س�سة  الدرا�سات  وج��اءت  القت�سادي.  النمو  ا�ستدامة 
القت�سادات  الأعمال يف متكني  ريادة  اأهمية منظومة  لتوؤكد 

•• اأ�صتانا-الفجر:

الثاين،  األبر  ال�سمو  �ساحب  زار 
اأم���ر م��ون��اك��و ج��ن��اح الإم������ارات يف 
اطلع  اأ����س���ت���ان���ا،   2017 اإك�����س��ب��و 
خ����الل����ه����ا ع����ل����ى ج����ه����ود ال����دول����ة 

ال�سعيدين الإقليمي والعاملي.
مل�ساركة  نتطلع  ���س��م��وه:  واأ����س���اف 
دبي   2020 اإك�سبو  يف  ا�ستثنائية 
التح�سر  ب��ال��ف��ع��ل  ب����داأن����ا  ح��ي��ث 
وال����ع����م����ل ع����ل����ى ج����ن����اح م���ون���اك���و 

الوطني.

���س��ت��ي��ف��اين دو م��ون��اك��و وع����دد من 
دولة  ب��ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  امل�����س��وؤول��ني 
يف  التنوع  على  القائمة  الإم����ارات 
م�����س��ادر ال��ط��اق��ة، وال���س��ت��ث��م��ار يف 
ط��اق��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل، ح��ي��ث ث��م��ن دور 
دول���ة الإم�����ارات واإجن��ازات��ه��ا  على 

الطاقة  جم�����ال  يف  وم���ب���ادرات���ه���ا 
اإعجابه  اأب������دى  ح��ي��ث  امل���ت���ج���ددة، 
مبادرات  من  اجلناح  يت�سمنه  مبا 

رائدة يف جمال الطاقة.
ال��زي��ارة التي  واأ���س��اد �سموه خ��الل 
رافقته فيها �سقيقته �سمو الأمرة 

•• راأ�ص اخليمة-وام:

ع��ق��د وف����د م���ن م���رك���ز راأ������ص اخليمة 
لل�سركات الدولية - ال�سلطة القانونية 
لت�سجيل وتاأ�سي�ص ال�سركات الدولية - 
جمهورية  يف  الجتماعات  من  �سل�سلة 
حمتملني  ������س�����رك�����اء  م������ع  ق�����رب������ص 
القطاع  يف  متخ�س�سني  وم�ست�سارين 
من اأجل تعريفهم باأبرز مزايا تاأ�سي�ص 
ال�سركات الدولية يف املركز . واأكد جو 
ملركز  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  موينيهان 
راأ�ص اخليمة لل�سركات الدولية رئي�ص 
املزيد  ا�ستقطاب  على  احلر�ص  الوفد 

واإدارة  ال��دويل  ال�سريبي  والتخطيط 
الأ�����س����ول وو�سع  وح��م��اي��ة  ال������رثوات 
ويقع �سمن  العاملية.  ال�سركات  هياكل 
نطاق اخت�سا�سات مركز راأ�ص اخليمة 
وتاأ�سي�ص  ت�سجيل  الدولية  لل�سركات 
تقدمي  جانب  اإىل  الدولية  ال�سركات 
الت�سجيل  خ��دم��ات  م��ن  كاملة  ح��زم��ة 
ال�سركات  قانون  باأن�سطة  ال�سلة  ذات 
التجارية الدولية الذي يتيح لالأفراد 
وال�سركات مزاولة اأعمالهم يف الأ�سواق 
ال�ستثمار  ذل�����ك  يف  مب����ا  ال����دول����ي����ة 
وال�ستحواذ على الأ�سول العقارية يف 

خمتلف اأنحاء العامل.

و�سارك وفد املركز يف فعاليات موؤمتر 
2017 اىل جانب  انف�ستربو قرب�ص 
بينهم  م���ن  ���س��ي��ف��ا   250 م���ن  اأك�����رث 
ماليون  وم��دي��رون  تنفيذيون،  روؤ���س��اء 
ورجال اأعمال وحمامون متخ�س�سون 
ال�سركات  وقانون  اخلا�ص  القانون  يف 
ومدققو ح�سابات وا�ست�ساريو �سرائب 
ماليون  وم�����س��ت�����س��ارون  وم�����س��رف��ي��ون 
ال��ق��ط��اع اخلا�ص  م���ن  وم�����س��ت��ث��م��رون 
املالية  امل���������الءة  ذوي  م�����ن  واأف������������راد 
امل��رت��ف��ع��ة. وت��ن��اول امل��وؤمت��ر جمموعة 
ال�ستثمار  منها  املهمة  املوا�سيع  م��ن 
التجارية  الأع���م���ال  وه��ج��رة  ال����دويل 

من ال�سركات والأفراد من جميع اأنحاء 
تعد  ق��رب���ص  ان  اىل  م�سرا   . ال��ع��امل 
لتواجد  نظرا  للمركز  رئي�سية  �سوقا 
والوكالء  امل�ست�سارين  من  كبر  ع��دد 
يخطط  امل���رك���ز  ان  واأو�����س����ح   . ف��ي��ه��ا 
لإجراء املزيد من اجلولت يف اأفريقيا 
واآ���س��ي��ا خ���الل الأ���س��ه��ر امل��ق��ب��ل��ة حيث 
باعتبارها  اخليمة  راأ����ص  اإم����ارة  ت��وف��ر 
ال��دول��ي��ة ومنطقة  ل��ل�����س��رك��ات  م��رك��زا 
م�ستقرة  ب��ي��ئ��ة  ق�����س��ائ��ي  اخ��ت�����س��ا���ص 
الدولية  املعاير  مع  ومتوافقة  واآمنة 
ل���الأف���راد وال�����س��رك��ات ال��ت��ي ت��رغ��ب يف 

تاأ�سي�ص كيانات اأعمال دولية.
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الفجر الريا�ضي

فريق اأبوظبي ي�شتعد لثانية جولت بطولة العامل لزوارق الفورمول 1
ي�ستعد فريق اأبوظبي للم�ساركة يف ثانية جولت بطولة 
1 املقرر انطالقها مبدينة  ل��زوارق الفورمول  العامل 
بعثة  وت�����س��م  امل��ق��ب��ل.  ال�سبت  ي���وم  الفرن�سية  اإي��ف��ي��ان 
ثاين  الفريق  واأع�ساء  رئي�سا  الرميثي  �سامل  الفريق 
بالإ�سافة  الظاهري  ونا�سر  القمزي  ورا�سد  القمزي 
للفريق.  امل�����س��اح��ب  والإع���الم���ي  الإداري  ال��وف��د  اإىل 

الفني  الفح�ص  مرا�سم  املقبل  اجلمعة  ي��وم  وتنطلق 
حتدي  انطالقة  ثم  البطولة  يف  الر�سمي  والت�سجيل 
اأف�سل زمن يوم ال�سبت وبعدها ال�سباق الرئي�سي يوم 
الأحد وختام اجلولة الثانية لبطولة العامل. ويطمح 
الثانية  املناف�سة على لقب اجلولة  اإىل  اأبوظبي  فريق 
املركز  اح��ت��الل  يف   6 اأبوظبي  زورق  جن��ح  بعد  خا�سة 

را�سد  املت�سابق  يدخل  كما  ال�سابقة  اجلولة  يف  الرابع 
القمزي ال�سباق بطموحات عالية بعد جناحه يف ح�سد 
اأ�سابيع.  ع���دة  ق��ب��ل   2 ال��ف��ورم��ول  اأوىل ج���ولت  ل��ق��ب 
وتوجه �سامل الرميثي رئي�ص البعثة بال�سكر والتقدير 
اآل نهيان  ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة  اإىل �سمو 
رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار 

البحرية  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال�����دويل  اأب��وظ��ب��ي  ن����ادي  اإدارة 
نائب  نهيان  اآل  �سلطان بن خليفة  بن  وال�سيخ حممد 
رئي�ص جمل�ص اإدارة النادي على الدعم امل�ستمر للفريق 
اأن الفريق يبحث عن الفوز والتفوق يف هذه  ..موؤكداً 
اجلولة. ومتنى الرميثي اأن يكون فريق اأبوظبي على 
اأنه �سبق له  اإيفيان خا�سة  موعد مع التميز يف جولة 

اإحراز املركز الأول مرتني يف املو�سمني املا�سني يف هذه 
املدينة.  ويت�سدر الفرن�سي فيليب �سيب بطولة العامل 
لزوارق الفورمول1 قبل انطالق اجلولة الثانية فيما 
واملركز  �سيليو  �سامي  الفنلندي  الثاين  املركز  يحل يف 
فريق  وي��ح��ت��ل  بينيفتي  دوارت�����ي  ال��ربت��غ��ايل  ال��ث��ال��ث 

اأبوظبي املركز الرابع.

واجل���ودو  امل�����س��ارع��ة  احت���اد  اإدارة  جمل�ص  اعتمد 
ال���درع���ي م�ساركة  ث��ع��ل��وب  ب���ن  ب��رئ��ا���س��ة حم��م��د 
بطولة  يف  للم�ساركة  لل�سباب  الوطني  منتخبنا 
العا�سمة  ت�����س��ت�����س��ي��ف��ه��ا  ال���ت���ي  ل��ل�����س��ب��اب  ال���ع���امل 
ال���ف���ن���ل���ن���دي���ة ه���ل�������س���ن���ك���ي خ�������الل ال�����ف�����رة من 
امل�ساركة  تعقبها  والتي  القادم  2-16غ�سط�ص 
اأثينا  يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  للنا�سئني  ال��ع��امل  بطولة  يف 

وحتى  ال��ق��ادم  �سبتمرب  م��ن  ال��ث��اين  يف  اليونانية 
منتخبات  من  كبرة  م�ساركة  و�سط  منه  العا�سر 
اخلارجية  امل�ساركة  وت�سبق   .. للم�سارعة  العامل 
اإقامة مع�سكر خارجي يف جورجيا وتت�سمن فرة 
ودي��ة ويعقبها  امل�ساركة يف بطولة دولية  الإع��داد 
التوجه  قبل  ال��ق��اه��رة  يف  ختامي  مع�سكر  اإق��ام��ة 
م�ستوى  على  البطولتني  يف  وي�سارك  لهل�سنكي 

م�ساركته  تاأتي  الذي  العلي  بدر  الالعب  ال�سباب 
اأ�سيا يف وزن    يف بطولة العامل لل�سباب عن قارة 
الذي  الربيكي  م�سلم  ال��الع��ب  اأم��ا  كجم،   96
ت���اأت���ي م�����س��ارك��ت��ه ع���ن ق����ارة اأ���س��ي��ا ع��ل��ى م�ستوى 
النا�سئني يف وزن 42 كجم .  وحر�ص حممد بن 
ثعلوب الدرعي علي لقاء الالعبني بح�سور اإداري 
امل�����س��ارع��ة ي��ا���س��ر ع��ل��ي ب��وجم��ي��د وامل����درب �سعبان 

ال�سيد والذي حثهم على �سرورة بذل املزيد من 
اجلهد خالل م�ساركتهما يف البطولتني املقبلتني 
الإماراتية خر متثيل يف هذه  الريا�سة  ومتثيل 
البطولة. واأ�ساف بان امل�ساركة يف بطولتي العامل 
ل��ب��ط��ول��ة اخلليج  ت��اأت��ي��ان يف ط��ري��ق ال���س��ت��ع��داد 
امل�سارعة فر�سة  م�ساركة  �ستكون  لذلك  القادمة 
حقيقية ملزيد من الحتكاك احلقيقي مع لعبني 

واإعداد  والت�سنيف  الإمكانيات  منا يف  اأف�سل  هم 
لعبني من خمتلف الأوزان، متمنياً لهم التوفيق 

والنجاح خالل البطولتني ب�سعار الوطن.
بامل�ساركة  م�������س���ي���دا  الحت�������اد  رئ���ي�������ص  واخ���ت���ت���م 
اليجابية للم�سارعة يف فعاليات اأوملبياد ال�سباط 
حتت  م��وؤخ��را  اأقيمت  ال���ذي   ،21 ال���  الرم�ساين 
نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة 

نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة 
وال���ت���ي ���س��ه��دت ت��ت��وي��ج م���رك���ز اأب�����و ظ��ب��ي بلقب 
150 لع��ب��ا يف فئتي  ال��ب��ط��ول��ة و���س��ط م�����س��ارك��ة 
التهنئة  ومتتد  اأوزان،   10 يف  وال��رج��ال  ال�سباب 
ال��ذي حل يف املركز الثاين، ثم  ن��ادي دبي  لفريق 
نادي كلباء ثالثا ،فيما جاء فريق نادي العني يف 

املركز الرابع.

•• دبي - الفجر

اأعلنت اأكادميية جمل�ص الكريكيت الدويل الواقعة 
ال��ري��ا���س��ي��ة، الأك��ادمي��ي��ة الوحيدة  يف م��دي��ن��ة دب���ي 
الدويل  املجل�ص  من  العامل  م�ستوى  على  املعتمدة 
بطولت  تنظيم  عن  امل�سوؤولة  والهيئة  للكريكيت 
ال�سيفية  املخيمات  اطالق  عن  العاملية،  الكريكيت 
لتطوير  اأ�سابيع،   8 م��دار  وعلى  ال�سغار  لالعبني 

وحتت  الكريكيت  ريا�سة  يف  وكفاءاتهم  مهاراتهم 
ا�سراف فريق من املدربني املحرفني.

تقام املخيمات ال�سيفية اخلا�سة بالأكادميية �سمن 
مركزها الذي ي�سم �سالة ريا�سية مغلقة ومكيفة 
ذات  التدريبية  الأجهزة  باأحدث  وجمهزة  بالكامل 
املخيم  الأول من  الق�سم  موا�سفات عاملية. ينطلق 
يوليو،   27 حتى  وي�ستمر  ي��ول��ي��و،   2 الأح���د  ي��وم 
يوليو،   30 الأح���د  ي��وم  فيبداأ  ال��ث��اين  الق�سم  اأم���ا 

املخيم  ف��اإن  وبذلك  اأغ�سط�ص،   22 حتى  وي�ستمر 
اأ�سابيع، وهو خم�س�ص   8 ي�ستمر ب�سكل كامل ملدة 
للفتيان والفتيات ممن تراوح اأعمارهم بني 6 اإىل 
ويل كت�سن، املدير  املنا�سبة �سرح  وبهذه  �سنة.   12
العام لأكادميية جمل�ص الكريكيت الدويل: تكللت 
كبًرا  اإق��ب��اًل  و�سهدنا  بالنجاح،  املا�سية  ال�سنوات 
الأكادميية  اإط���الق  الأخ���ر منذ  تلو  ع��ام  وم��ت��زي��ًدا 
اخلا�سة  ال��ت��ط��وي��ري��ة  ال����ربام����ج  م���ن  جم��م��وع��ة 

برامج  جانب  اإىل  والأط��ف��ال،  ال�سباب  بالالعبني 
تطويرية اأخرى لفئة الرجال ممن تفوق اأعمارهم 
18 �سنة، وهنا جند اأن اأكادميية جمل�ص الكريكيت 
الدويل ت�ساهم يف تر�سيخ مكانة لعبة الكريكيت يف 
الدولة وجتعل منها ريا�سة تنا�سب جميع الأعمار.

ومعدات  اأدوات  الأك��ادمي��ي��ة  توفر  كت�سن:  واأردف 
ومن�ساأت  م����راك����ز  يف  لت����وج����د  مم���ي���زة  ري���ا����س���ي���ة 
امل�ساركون  و�سيحظى  ال��ع��امل،  يف  اأخ���رى  ريا�سية 

من  خمت�ص  ط��اق��م  ب��اإ���س��راف  ت��دري��ب��ي��ة  بح�س�ص 
املدربني الذين يتمتعون بتاريخ حافل بالإجنازات 
املنا�سبني  الأ�سخا�ص  فهم  الكريكيت،  مالعب  يف 

لتطوير مهارات الالعبني املنت�سبني.
ف�سواء  ال�سيفية:  املخيمات  حول  كت�سن  وم�سيًفا 
اأو  الأوىل  الكريكيت للمرة  ال�سغار ميار�سون  اأكان 
اأكادميية جمل�ص  ال�سابقني يف  الالعبني  اأنهم من 
لهم  ي�سمن  ال�سيفي  فاملخيم  ال���دويل،  الكريكت 

ال��ك��ث��ر م��ن امل��ت��ع��ة وت��ط��وي��ر امل���ه���ارات، و�سيحظى 
اإىل  فبالإ�سافة  لتن�سى  مرحة  بلحظات  الأطفال 
التدريبات وتعلم املهارات �سيق�سون وقًتا ممتًعا مع 

اأ�سدقاء جدد �سمن بيئة اآمنة.
كما و�سيحظى الأولد امل�سجلون يف املخيم بفر�سة 
امل�ساركة يف فعالية “يوم اإح�سار الأ�سدقاء”! حيث 
الثالث  الأ�سبوعني  ال�سغار خالل  �سيكون مبقدور 

والرابع اإح�سار �سديق معهم.: 

جمل�س اإدارة احتاد امل�شارعة واجلودو يعتمد منتخبنا الوطني 
لل�شباب للم�شاركة يف بطولة العامل لل�شباب

مدينة دبي الريا�صية ت�صاهم يف اإعداد جيل حمرتف بريا�صة الكريكيت يف دولة الإمارات

اأكادميية جمل�س الكريكيت الدويل تطلق املخيمات ال�شيفية بهدف �شقل مواهب الأطفال وتطوير مهاراتهم وقدراتهم يف الكريكيت
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بطولة  بلقب  روم��رو  اأندري�ص  الأرجنتيني  ت��وج 
“بي اإم دبليو” الدولية املفتوحة يف مدينة ميونخ 
الأملانية ليحقق اأول لقب له يف اجلولة الأوروبية 
 333،330 �سنوات ويح�سد   10 للجولف منذ 
ع��ل��ى لئحة   45 ل��ل��م��رك��ز  ي��ت��ق��دم  ن��ق��ط��ة جعلته 

ترتيب “ال�سباق اإىل دبي« .
وعزز رومرو فر�سته بهذا النت�سار من التواجد 
احلايل  امل��و���س��م  لع��ب��ا   60 اأف�����س��ل  قائمة  �سمن 
ال��ت��اأه��ل اإىل بطولة ج��ول��ة م��وان��ئ دبي  وب��ال��ت��ايل 
العاملية للجولف وهي البطولة املرموقة التي تعد 

ختام مو�سم اجلولة الأوروبية للجولف التي تقام 
ب��ن حممد بن  حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�سيخ ح��م��دان 
را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص جمل�ص دبي 
للجولف  جمرا  عقارات  مالعب  على  الريا�سي 

يف �سهر نوفمرب املقبل.
التغير ممكن  اأن  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال��الع��ب  واأث��ب��ت 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��الع��ب��ي اجل���ول���ف ب��ع��د اب��ت��ع��اده فرة 
اجلولة  دخ��ل  حيث  التتويج  من�سات  عن  طويلة 
الأخ�������رة م���ت���اأخ���را ب���ف���ارق ث����الث ����س���رب���ات عن 
مبجموع  البطولة  اإنهاء  يف  جنح  لكنه  ال�سدارة، 

17 �سربة حتت املعدل وح�سم املركز الأول وهو 
ما جعله يتقدم 218 مركزا العام احلايل ويعود 

اإىل �سلب املناف�سة بعد غياب.
�سرجيو  الإ�سباين  من  كل  الثاين  املركز  وحقق 
والإجنليزي  ديري  توما�ص  والبلجيكي  جار�سيا 
 149،140 لع��ب  ك��ل  ليك�سب  بالند  ريت�سارد 
نقطة يف ال�سباق اإىل دبي وهو ما جعل الإجنليزي 
بالند يحقق اأكرب قفزة بالتقدم من املركز 179 
191،353 نقطة فيما تقدم  79 مبجموع  اإىل 
رافعا   53 اإىل   88 املركز  دي��ري من  البلجيكي 

حافظ  فيما  ن��ق��ط��ة،   303،062 اإىل  ر���س��ي��ده 
دبي”  اإىل  “ال�سباق  ترتيب  �سدارة  على  جار�سيا 
نقطة،   2،701،628 اإىل  ر�سيده  رف��ع  بعدما 
الإجنليزي  ال��ث��اين  امل��رك��ز  �ساحب  على  متقدما 
 2،480،253 مي��ت��ل��ك  ال����ذي  ف��ل��ي��ت��وود  ت��وم��ي 
لينال  ال�ساد�ص  املركز  على  ح�سوله  بعد  نقطة، 

65،000 نقطة من البطولة.
واحتل ال�سويدي ريكارد كارلبرج املركز اخلام�ص 
نقطة   84،800 ليك�سب  الأمل��ان��ي��ة  البطولة  يف 
ويرفع   88 املركز  اإىل   138 املركز  من  وينتقل 

163،355 نقطة،  اإىل  املو�سم  من ر�سيده هذا 
وح�����س��ن الإي���ط���ايل ال��ن��ج��م ب���ارات���ور وه���و الفائز 
ببطولة نوردا ما�سرز، من جمموع نقاطه لهذا 
املو�سم اإىل 459،559، وانتقل اإىل املركز 33 يف 
ال�سباق اىل دبي وبات ظهوره الثاين على التوايل 
يف بطولة جولة موانئ دبي العاملية �سبه موؤكد يف 

�سوء هذه النتائج.
وحظيت البطولة برعاية من طران الإمارات اإىل 
جانب الرعاة الر�سميني بي اإم دبليو وتيتيلي�ست.

املقدمة  م��راك��ز  على  املناف�سة  ت�ستد  اأن  ويتوقع 

 3 ان��ط��الق  ترقب  م��ع  دب��ي  اإىل  ال�سباق  لرتيب 
الإ�سافة  رولك�ص  �سل�سلة  بطولت متتالية �سمن 
الأوروبية، وهي بطولة فرن�سا  للجولة  اجلديدة 
الإيرلندية  احل��رة  دب��ي  �سوق  وبطولة  املفتوحة 
الأ�سول  واأبردين لإدارة  ب�سيافة موؤ�س�سة روري، 
البطولة  ت�سبق  التي  املفتوحة  اأ�سكلتندا  لبطولة 
اإجنلرا،  يف  بركديل  روي��ال  ملعب  يف  املفتوحة 
ال�سباق  ترتيب  ملتابعة  كبرا  الرقب  يجعل  مبا 
اإىل دبي يف ختام هذه البطولت خالل الأ�سابيع 

املقبلة.

يخ�سع وكيل الأعمال اخلارق الربتغايل جورج مندي�ص، 
لال�ستجواب للمرة الأوىل اأمام حمكمة ا�سبانية اأم�ص، 
الكولومبي  للمهاجم  �سريبي  ت��ه��رب  ق�سية  �سمن 
راداميل فالكاو، اأحد موكليه الذين ا�ستخدموا تقنيات 

م�سابهة للتهرب من دفع ال�سرائب.
ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  الثالثاء  ظهر  مندي�ص  وو�سل 
القا�سية  اأمام  للمثول  غ(  املحلي )9،00 ت  بالتوقيت 
امل���وك���ل���ة م��ت��اب��ع��ة ال��ق�����س��ي��ة يف حم��ك��م��ة ب��و���س��وي��ل دي 
الركون، الواقعة يف الحياء الراقية للعا�سمة مدريد 

ومقر �سكن عدد كبر من جنوم كرة القدم.
ومل ي����رد م��ن��دي�����ص ع��ل��ى اي ����س���وؤال ق��ب��ل دخ���ول���ه اىل 
امل��ح��ك��م��ة، وك���ان ال��ت��ايل ع��ل��ى لئ��ح��ة ال���س��ت��ج��واب بعد 
التي  ت��ارون  داهيانا  لوريلي  الرجنتينية  فالكاو  زوجة 
ق�سائي  م�سدر  ذك��ر  م��ا  بح�سب  ك�ساهدة،  ا�ستدعيت 

لفران�ص بر�ص.
وبح�سب م�سدر ق�سائي، �سيح�سر مندي�ص )51 عاما( 
الذي ح�سد اأكرث من مرة جائزة اأف�سل وكيل يف العامل 
املحكمة.  يف  ل�ستجوابه  �سوكر،  غلوب  جوائز  بح�سب 

ومل يو�سح امل�سدر ما هي التهم املوجهة اليه.
�سركته  عمالء  بع�ص  بني  م�سركة  نقاطا  هناك  لكن 

جي�ستيفوت وهي تهم التهرب من ال�سرائب.
ال���ذي ح��ل��ل ماليني  وبح�سب احت���اد و���س��ائ��ل الإع����الم 
الوثائق حول �سلوكيات لعبي الكرة القدم ال�سريبية 
فوتبول ليك�ص ت�سريبات كرة القدم، يعد مندي�ص العقل 
ان�سئت  ���س��ور  اأوف  وح�����س��اب��ات  وهمية  ل�سركات  املنفذ 
على  اأقله  للريا�سيني،  ال�سريبية  الأك��الف  لتخفي�ص 

اإيرادات الإعالنات اأو ما يعرف ب�حقوق بيع ال�سورة.
وكان الربتغايل كري�ستيانو رونالدو، جنم ريال مدريد 
ال�سباين واملقرب جدا من مندي�ص، اآخر لعب تالحقه 
مماثلة،  ق�سية  يف  ال���س��ب��ان��ي��ة  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات 
لرتيبات مزعومة يف جنات �سريبية مثل جزر العذراء 

الربيطانية، ايرلندا، بنما، �سوي�سرا...
وي��ت��وق��ع م��ث��ول��ه اي�����س��ا يف 31 مت���وز ي��ول��ي��و امل��ق��ب��ل يف 
يورو  مليون   14،7 بقيمة  �سريبي  لتهرب  بو�سويلو 
من  بالتهرب  ف��ال��ك��او  ويتهم  دولر(.  مليون   16،5(
ت�سديد 5،66 ماليني يورو مرتبطة بحق بيع �سورته 
ع��ن��دم��ا ك���ان يف ���س��ف��وف اأت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د يف 2012 
مالحقتهم  مت��ت  ال��ل��ذي��ن  ال��الع��ب��ني  وم���ن  و2013. 
ال��ربت��غ��ال��ي��ون فابيو  ا���س��ب��ان��ي��ا،  يف ق�����س��اي��ا مم��اث��ل��ة يف 
مورينيو  جوزيه  واملدرب  كارفاليو  وريكاردو  كوينراو 

والرجنتيني اأنخل دي ماريا.
�سركة ج�ستيفوت التي تاأ�س�ست عام 1996 وتتخذ من 
الربتغال مقرا لها، نفت ب�سكل قاطع اي ترتيبات غر 

قانونية يف عملها.
اأكدت يف بيان يف اليوم الذي حتدثت و�سائل الإعالم عن 
اأو  ي�سارك جوج مندي�ص  “ل  املحكمة  اأم��ام  ا�ستدعائها 
�سركة ج�ستيفوت التي يديرها اأو يقدم خدمة ذات �سلة 
مرتبطة مبا�سرة اأو غر مبا�سرة يف ال�ست�سارة املالية، 

ال�سريبية اأو القانونية لزبائنه«.
لكن بح�سب جملة در �سبيغل الأملانية الأ�سبوعية التي 
ح�سلت على الت�سريبات، �سمح مندي�ص لعمالئه باخفاء 
اأع���ني ال�سلطات  ي���ورو ع��ن  185 م��ل��ي��ون  ع��ل��ى الأق����ل 

ال�سريبية.
وا�ستخدم، من بني اأمور اأخرى، �سركة مولتي �سبورت�ص 
& امياج ماناجمنت اليرلندية املذكورة اأكرث من مرة 

يف التحقيقات �سمن ق�سية فالكاو.
�سناعة  يف  ع����ام����ل  اب�������ن  م����ن����دي���������ص،  ج��������ورج  وب����ن����ى 
ال��ب��روك��ي��م��اوي��ات، ام��رباط��وري��ت��ه مب��ف��رده بعدما كان 

من�سقا مو�سيقيا ومديرا لناد ليلي يف �سبابه.
ل ي��ظ��ه��ر ك���ث���را يف الأم����اك����ن ال���ع���ام���ة، وي���ع���رف عنه 
جملة  وبح�سب  ال��ك��ث��رة.  اخللوية  بهواتفه  الت�ساقه 
مليون   727 بقيمة  لعمالئه  حمفظة  ميلك  فورب�ص 

دولر اأمركي.
�سباك  يف  يعلق  من  اأول  لي�سوا  ولعبيه  مندي�ص  لكن 

ال�سلطات ال�سريبية يف ا�سبانيا.
مع  خ�سو�سا  ك��ب��را  ثمنا  بر�سلونة  دف��ع   ،2016 يف 
رونالدو،  غ���رمي  مي�سي،  ليونيل  الرج��ن��ت��ي��ن��ي  جن��م��ه 
اذ ح��ك��م ع��ل��ي��ه يف مت���وز ي��ول��ي��و ب��ع��ق��وب��ة ���س��ج��ن ميكن 
ا�ستبدالها بغرامة مالية. حتى رئي�ص بر�سلونة ال�سابق 
�ساندرو رو�سيل مي�سي عقوبة حجز احتياطي راهنا يف 

اإطار ق�سية اأخرى.

الحتاد  من  �سلوفاكيا  وزراء  رئي�ص  فيكو  روب��رت  طلب 
املحيطة  ال��ظ��روف  يف  التحقيق  ال��ق��دم  لكرة  الأوروب����ي 
بطولة  يف  املجموعات  دور  م��ن  ب��الده  منتخب  ب��خ��روج 

اأوروبا حتت 21 عاما يف بولندا.
وخرجت �سلوفاكيا بعد فوز اإيطاليا 1-�سفر على اأملانيا 
النهائي  قبل  ال��دور  اإىل  املنتخبان  ليتاأهل  ال�سبت  ي��وم 

بعد مناف�سة متقاربة يف املجموعة الثالثة. 
كاأف�سل  اأمل��ان��ي��ا  وج���اءت  املجموعة  اإي��ط��ال��ي��ا  وت�����س��درت 

منتخب باملركز الثاين يف املجموعات الثالث.
وكانت هذه النتيجة الوحيدة التي توؤهل املنتخبني معا 
وقارنها مبواجهة مثرة  باملهزلة  املباراة  فيكو  وو�سف 
العامل  ك��اأ���ص  يف  والنم�سا  الغربية  اأمل��ان��ي��ا  ب��ني  للجدل 

1982 وت�سببت يف خروج اجلزائر.
والتي  فيكو  تعليقات  واإيطاليا  اأملانيا  م�سوؤولو  ورف�ص 
ج�����اءت م�����س��اب��ه��ة ل�����س��ك��وى م���ن ب��اف��ي��ل ه���اب���ال م���درب 

�سلوفاكيا.
رئي�ص  ت�سيفرين  لأل��ك�����س��ن��در  خ��ط��اب  يف  ف��ي��ك��و  وك��ت��ب 
ال�سلوفاكية  القدم  الأوروب��ي قدم موهوبو كرة  الحتاد 
كل �سيء ممكن يف اإطار الأداء الريا�سي من اأجل التاأهل 

للدور التايل من البطولة.
الفريق  الذي مل يكن  ال�سيء  “لكن رغم ذلك  واأ�ساف 
م�ستعدا له هو املهزلة التي حدثت من لعبي البلدين 

املتقدمني يف كرة القدم.. اإيطاليا واأملانيا«.
القدم  ك��رة  بتاريخ  املوقف  ه��ذا  نتيجة  “ذكرتني  وتابع 
القدمية عندما لعبت اأملانيا مع النم�سا يف كاأ�ص العامل 
اللعبة  ه��ذه  م�سجعي  اأم���ام  مم��اث��ل  م�سهد  يف   1982

اجلميلة على ح�ساب اجلزائر«.

وقال لويجي دي بياجيو مدرب اإيطاليا لل�سحفيني اإن 
هذه الإدعاءات �سخيفة واأنه ينبغي معاقبة املدرب هابال 

على تعليقاته.
الإي���ط���ايل لكرة  رئ��ي�����ص الحت����اد  ك��ارل��و تافيكيو  وع���رب 

القدم عن ا�ستيائه ال�سديد من هذا الأمر اأي�سا.
ون��ف��ى ه��ور���س��ت ه��روب��ي�����ص، امل��دي��ر ال��ري��ا���س��ي لالحتاد 
اأمام  ال��وح��ي��د  اأمل��ان��ي��ا الغربية  الأمل����اين و���س��اح��ب ه��دف 
الطبيعي  م��ن  اأن���ه  “اأعتقد  وق���ال  اأي�����س��ا  ذل��ك  النم�سا، 

خو�ص الدقائق الأخرة بحذر«.
الأوروبي  ومل يت�سن احل�سول على تعليق من الحت��اد 

بخ�سو�ص هذا الأمر.
اأملانيا  تعر�ست  اإ�سبانيا  يف   1982 ال��ع��امل  ك��اأ���ص  ويف 
الغربية لهزمية مفاجئة 2-1 اأمام اجلزائر يف مباراتها 
لتطيح  النم�سا  على  1-�سفر  ف��ازت  لكنها  الفتتاحية 

باملنتخب العربي.
وبعدما �سجل هور�ست هدف الأملان يف الدقيقة العا�سرة 
بدا اأنه ل توجد اأي رغبة من اأملانيا الغربية اأو النم�سا 

يف الت�سجيل.
وطلب فيكو من ت�سيفرين اإجراء حتقيق يف نتيجة لقاء 
اأملانيا واإيطاليا وتغير لوائح البطولة ملنع تكرار ذلك 

يف امل�ستقبل.
وكتب رئي�ص وزراء �سلوفاكيا “اأثق اأنك �ستجري حتقيقا 
يف الأمر باأكمله واأن الحتاد الأوروبي �سيغر لوائحه يف 
البطولة املقبلة ب�سكل مينح الأف�سلية لالأداء الريا�سي 

على ح�ساب التفاقات غر العادلة«.
الريا�سيني  نحو  لالحرام  يفتقر  اأم��ر  “هذا  واأ���س��اف 

اأنف�سهم وكذلك امل�سجعني والدول التي ميثلوها«.

رابطة  م��ن  عقوبة  الأرج����ح  على  ليفربول  ي��واج��ه  ل��ن 
اتهمه  بعدما  ال��ق��دم  لكرة  املمتاز  الإجن��ل��ي��زي  ال���دوري 
�ساوثامبتون بالتوا�سل ب�سكل غر قانوين مع مدافعه 

فرجيل فان ديك.
ون�سر  الهولندي  بالالعب  اهتمامه  ليفربول  واأن��ه��ى 
اعتذارا ل�ساوثامبتون يف وقت �سابق من ال�سهر اجلاري 
بعدما ذكرت و�سائل اإعالم بريطانية اأن مناف�سه ا�ستكى 

لرابطة الدوري من طريقة التفاو�ص مع الالعب.
اليوم  ت��ل��ي��ج��راف  ودي���ل���ي  ت��امي��ز  ذا  �سحيفتا  وذك�����رت 
الثالثاء اأن الرابطة اأجرت حتقيقا مبدئيا يف الق�سية 
اإجراءات  لتخاذ  ك��اف  دليل  وج��ود  ع��دم  اإىل  وتو�سلت 

تاأديبية.
ورف�ست رابطة الدوري املمتاز التعليق لكن قال م�سدر 
لرويرز اإن املوقف على الأرجح لن يتغر يف ظل عدم 

ظهور معلومات جديدة.
وت�ستطيع  الالعبني  انتقالت  �سارمة  ل��وائ��ح  وحتكم 

اأو  انتهت عقودهم  اإذا  التفاو�ص مع الالعبني  الأندية 
مبجرد التو�سل لتفاق حول قيمة النتقال مع النادي 
مالك الالعب. وحتظر الت�سالت غر القانونية عرب 
اإنه ل ينوي بيع فان  و�سيط. وقال �ساوثامبتون مرارا 
13 مليون  اإليه من �سيلتيك مقابل  ديك الذي ان�سم 
�سبتمرب  يف  دولر(  مليون   16.57( اإ�سرليني  جنيه 
�سنوات يف  �ست  ملدة  ووق��ع عقدا جديدا   2015 اأيلول 
ذكرت  بعدما  �ساوثامبتون  �سكوى  وج���اءت   .2016
تقارير اأن الالعب اأبلغ نادي املدرب يورجن كلوب باأنه 
املوا�سم  ليفربول يف  وتعاقد  اإليه.  الن�سمام  يرغب يف 
القليلة املا�سية مع اأبرز لعبي �ساوثامبتون اإذ �سم اآدم 

للنا وديان لوفرين و�ساديو ماين وناثانيل كالين.
وتورط ليفربول هذا العام يف اأزمة اأخرى بعدما عوقب 
باحلرمان من �سم لعبني نا�سئني من اأندية اإجنليزية 
ملدة عامني عقب اعرافه بالت�سال ب�سكل غر قانوين 

بالعب يبلغ عمره 12 عاما يف �ستوك �سيتي.

الأرجنتيني رومريو يف املركز 45 على لئحة »ال�شباق اإىل دبي« يف اجلولة الأوروبية للجولف

رونالدو وفيدال و�شان�شيز.. من �شيكون جنم كاأ�س القارات؟
هي لي�ست مباراة جتمع بني بطلي الحتادين الكرويني القاريني 
الأ�سهر يف العامل وح�سب، بل جتمع اأي�ساً بني النجوم الأبرز يف 
بطولة كاأ�ص القارات 2017 برو�سيا، اإنها مباراة الربتغال اأمام 
الأربعاء هوية جنم البطولة، هل هو  ت�سيلي التي �ستحدد غداً 

كري�ستيانو رونالدو اأو اأرتورو فيدال اأو األيك�سي�ص �سان�سيز؟.
الأبرز  ال��الع��ب  ه��و  الربتغال  جن��م  رون��ال��دو  كري�ستيانو  ويعد 
اأف�سل موا�سمه  ال�32 عاماً  يف هذا الوقت، فقد ق�سى �ساحب 
على الإطالق مع ناديه ريال مدريد الإ�سباين، بعدما فاز بلقبي 

الدوري املحلي وبطولة دوري اأبطال اأوروبا.
ولهذا قد تكون مباراة الغد مع املنتخب الربتغايل اأمام ت�سيلي 
�سينطلق من خاللها  التي  البوابة  اأمريكا اجلنوبية، هي  بطل 

للفوز بالكرة الذهبية للمرة اخلام�سة له يف تاريخه.

ويف حال ح�سول رونالدو على لقب بطولة كاأ�ص القارات، التي 
قارية  احت��ادات  �ستة  اأبطال  ي�سم  تعد مبثابة مونديال م�سغر 
لبطولة  امل�سيفة  والدولة  العامل  بطل  املنتخب  اإىل  بالإ�سافة 
منازع  ب��ال  ال��ع��ام  جن��م  �سي�سبح  ف��اإن��ه   ،2018 ال��ع��امل  ك��اأ���ص 
و�سيحقق ما بدا م�ستحياًل ب�ستى الطرق قبل ب�سعة اأعوام، األ 
وهو معادلة رقم الأرجنتيني ليونيل مي�سي يف عدد مرات الفوز 

بجائزة الكرة الذهبية.
وح�سل رونالدو على لقب رجل املباراة يف اللقاءات الثالثة التي 
لعبتها الربتغال حتى الآن يف بطولة كاأ�ص القارات، التي �سهدت 

ت�سجيله هدفني.
وو�سل الالعب الربتغايل اإىل رو�سيا حماطاً بال�سكوك والق�سايا 
املثرة للجدل بعد اأن اتهمته النيابة العامة يف اأ�سبانيا بالتهرب 

ي��ورو )16  األ��ف  14 مليون و700  بقيمة  �سداد �سرائب  من 
الربتغالية  بول”  “اإيه  اإن �سحيفة  دولر(، حتى  األ��ف  و600 

اأكدت اأن الالعب يريد الرحيل عن اإ�سبانيا وريال مدريد.
ومل يتلفظ رونالدو ولو بكلمة واحدة حول هذا املو�سوع، حيث 
خلفية  على  بها  الإدلء  على  اأج��رب  التي  ت�سريحاته،  اقت�سرت 
فوزه بلقب اأح�سن لعب عقب كل لقاء، على اجلوانب الريا�سية 
اأن��ه مل يكن يقبل  اأب��داً عن هذا الإط��ار، حيث  فقط ومل تخرج 

بتوجيه اأي اأ�سئلة اإليه من نوع اآخر.
ومن املوؤكد اأن هذا املو�سوع ال�سائك يثر القلق يف نف�ص رونالدو، 

ولكن اأداءه داخل امللعب مل يتاأثر على الإطالق.
يف  �سجلها  التي  ال�33  اأهدافه  الت�سور  هذا  �سدق  على  ويدلل 

33 مباراة لعبها يف 2017 �سواء مع ناديه اأو منتخب بالده.

وقد يواجه رونالدو يف املباراة النهائية لكاأ�ص القارات املنتخب 
الأملاين، الذي ي�سهد عملية جتديد دماء وا�سعة بالدفع بالعديد 
املك�سيكي  امل��ن��ت��خ��ب  اأو  ���س��ف��وف��ه،  ب��ني  ال�����س��ب��اب  ال��الع��ب��ني  م��ن 
املخ�سرم، اإل اإنه يتعني عليه قبل هذا اأن يتغلب يف مباراة الغد 
على جنمني اآخرين من جنوم الن�سخة احلالية لكاأ�ص القارات، 

وهما اأرتورو فيدال واليك�سي�ص �سان�سيز، لعبا ت�سيلي.
اأمام  فريقهما  م��ب��ارات��ي  يف  لف���ت  ب�سكل  ال��الع��ب��ني  ك��ال  وب���رز 
القلب  ف��ي��دال )30 ع��ام��اً(  واأمل��ان��ي��ا، ح��ي��ث يعترب  ال��ك��ام��رون 
فيما  تاريخها،  يف  ت�سيلي  عرفته  ك��روي  جيل  لأف�سل  الناب�ص 
بدور  الإجنليزي،  اآر�سنال  جنم  ع��ام��اً(،  �سان�سيز)28  ي�سطلع 

الالعب ال�ساحر وامللهم.
مباريات  جميع  يف  الأمل��اين  ميونخ  بايرن  جنم  فيدال،  و�سارك 

ت�سيلي يف كاأ�ص القارات حتى نهايتها، واأكد بعد تاأهل فريقه اإىل 
الدور قبل النهائي لكاأ�ص القارات، مبا ل يدع جماًل لل�سك اأن 
منتخب بالده عقب فوزه بلقب كاأ�ص كوبا اأمريكا عامي 2015 

و2016 بات ل يخ�سى اأحداً.
قال  هكذا  نخ�ساه”،  من  يوجد  ل  الربتغال  فريق  “يف  وق��ال: 
فيدال مازحا اأثناء توجهه حلافلة منتخب ت�سيلي بعد مباراته 
اأ���س��رال��ي��ا، وذل����ك رداً ع��ل��ى ����س���وؤال اأح����د ال�����س��ح��اف��ي��ني ل��ه عن 

كري�ستيانو رونالدو.
واأبدى فيدال راأيه يف املواجهة املنتظرة لت�سيلي اأمام الربتغال 
بقيادة رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية العام املا�سي، حيث قال: 
كري�ستيانو لعب يقوم بالأ�سياء على نحو جيد للغاية، ولكننا 

لن نلعب �سده، �سنلعب �سد الربتغال.

 ان�سحب اآندي موراي امل�سنف الأول عامليا من مباراة ودية يف لندن ب�سبب 
اأ�سبوع واحد على انطالق بطولة وميبلدون  اأقل من  ال��ورك وقبل  اأمل يف 
للتن�ص. وقال متحدث با�سم الالعب الأ�سكتلندي الذي كان من املفر�ص 
اأن يواجه الفرن�سي لوكا بوي ي�سعر ببع�ص الأمل يف وركه. واأ�ساف املتحدث 
الفائز ببطولة وميبلدون  واأن  اح��رازي  كاإجراء  م��وراي جاء  ان�سحاب  اأن 

مرتني ينوي خو�ص مباراة ودية اأخرى يوم اجلمعة املقبل.
وقرر موراي خو�ص املباراتني الوديتني بعدما خرج مبكرا من الدور الأول 
لبطولة كوينز الأ�سبوع املا�سي. ويعاين موراي من حالة تراجع يف م�ستواه 

خالل مو�سم 2017 وتاأثر ببع�ص الإ�سابات.
وتنطلق بطولة وميبلدون يف الثالث من يوليو متوز املقبل.

بر�سلونة  ن���ادي  جن��م  اإن  الكتالونية  دي��ب��ورت��ي��ف��و  م��ون��دو  �سحيفة  ق��ال��ت 
الإ�سباين، الأرجنتيني ليونيل مي�سي، مل ي�سع مواطنه اأ�سطورة كرة القدم 
العاملية دييغو مارادونا، �سمن قائمة املدعوين حلفل زفافه، املقرر يف مدينة 
رو�ساريو 30 يونيو اجلاري. و�سيح�سر 260 مدعواً حفل الزفاف، وفقاً ملا 

اأعلنته �سركة 6 بوينر امل�سوؤولة عن اإدارة �سورة الربغوث.
ويقام حفل الزفاف يف منتجع �سيتي �سنر يف رو�ساريو يف موعد م�سائي.

ملا  وفقاً  املنتجع،  داخ��ل  امل��وج��ود  بوملان  فندق  يف  للزفاف  امل��دع��وون  ويقيم 
الالعب  اأ���س��دق��اء  م��ن  ع��دد  املدعوين  م��ن �سمن  وي��ربز  ال�سركة.   اأعلنته 
اأق���ارب���ه وم��ع��ارف��ه ه��و وزوجته،  ط���وال م�سرته الإح��راف��ي��ة، وع���دد م��ن 

با�ستثناء مارادونا، الذي دربه مع منتخب الأرجنتني يف 2010. 
ومن املقرر اأن ي�سل اأغلب املدعوين للمدينة الأرجنتينية اجلمعة املقبلة.

التعاقد مع  ان��ه ب�سدد  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الإي��ط��ايل  ال���دوري  اأع��ل��ن روم���ا و�سيف بطل 
املدافع الهولندي ريك كار�سدورب من فيينورود. وجاء يف بيان للنادي الإيطايل ان 
كار�سدورب )22 عاما( و�سل اىل روما �سباح ام�ص الثالثاء “و�سيخ�سع للفح�ص 
احلايل  ن��ادي��ه  م��ن  جالورو�سي  اىل  انتقاله  قبل  الإي��ط��ال��ي��ة،  العا�سمة  يف  الطبي 
فيه  ي�سارك  ال��ذي  املقبل  للمو�سم  ا�ستعدادا  دفاعه  تعزيز  روم��ا  ويريد  فيينورد«. 
مبا�سرة يف دوري ابطال اوروبا. وتخلى روما الذي �سي�سرف عليه مدرب �سا�سوولو 
ال�سابق اوزيبيو دي فران�سي�سكو ال�سبوع املا�سي عن مهاجمه امل�سري حممد �سالح 
بح�سب  ا�سافية  8 ماليني  زائد  يورو  42 مليون  النكليزي مقابل  ليفربول  اىل 
نتائجه. وتعاقد نادي العا�سمة مع دي فران�سي�سكو يف 13 حزيران يونيو احلايل 
ان روما  اي�سا  انتقل لتدريب انر. وذكرت تقارير  الذي  �سباليتي  خلفا للوت�سانو 

�سيبيع املدافع اليوناين كو�ستا�ص مانول�ص اىل زينيت �سان بطر�سبورغ الرو�سي.

موراي ين�شحب من مباراة 
ودية ب�شبب الإ�شابة 

مارادونا خارج قائمة 
املدعوين لزفاف مي�شي

روما يقرتب من �شم املدافع 
الهولندي كار�شدورب 

الق�شاء الإ�شباين يقرتب من
 “الوكيل اخلارق” مندي�س 

رئي�س وزراء �شلوفاكيا:  لقاء اإيطاليا 
واأملانيا حتت 21 عاما مهزلة 

ليفربول لن يتعر�س لعقوبة ب�شبب فان ديك 
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الفجر الريا�ضي

مو�سمه  ثاندر  �سيتي  اوكالهوما  جنم  و�ستربوك  را�سل  توج   
ال�ستثنائي بجائزة اف�سل لعب يف دوري كرة ال�سلة الأمركي 
جوائز  توزيع  حفل  يف   2017-2016 ملو�سم  للمحرفني 

البطولة يف نيويورك الثنني.
ووريرز  �ستايت  غولدن  جنم  عاما(   28( و�ستربوك  وخلف 
���س��ت��ي��ف��ن ك�����وري احل���ا����س���ل ع��ل��ى ه����ذه اجل����ائ����زة يف 2015 
1-4 يف  و2016. وخ�سر اوكالهوما امام هيو�سنت روكت�ص 
البطولة التي اختتمت بتتويج  “بالي اوف”  الدور الول يف 

غولدن �ستايت بطال على ح�ساب كليفالند كافاليرز.
ال�سحافيني  ت�����س��وي��ت  يف  ن��ق��ط��ة   888 و����س���ت���ربوك  ون�����ال 
جيم�ص  روك��ت�����ص  هيو�سنت  جن��م  على  متقدما  الم��رك��ي��ني، 
وكاوهي  نقطة،   753 اوك��اله��وم��ا  يف  ال�سابق  زميله  ه���اردن 

ليونارد لعب �سان انطونيو �سبرز 500 نقطة.
اعوام  اربع مرات  بهذه اجلائزة  الفائز  وحل ليربون جيم�ص 
2009 و2010 مع كليفالند كافاليرز و2012 و2013 

مع ميامي هيت يف املركز الرابع بفارق بعيد 333 نقطة.
التي  اجل��ائ��زة،  بهذه  و�ستربوك  يفوز  التي  الوىل  امل��رة  وه��ي 
يبقى العمالق كرمي عبد اجلبار الكرث تتويجا بها بر�سيد 
 1971 ليكرز بني  م��رات مع ميلووكي ولو�ص اجنلي�ص  �ست 

و1980.
مايكل  وال����س���ط���ورة  �سلتيك�ص  ب��و���س��ط��ن  را����س���ل  ب��ي��ل  وي���اأت���ي 
ال��ق��اب لكل  ال��ث��اين بخم�سة  امل��رك��ز  �سيكاغو بولز يف  ج���وردان 
ويلت  مع  الثالث  املركز  يف  جيم�ص  ليربون  ويتعادل  منهما، 

ت�سامربلين جنم فيالدلفيا.
املو�سم  من  املنتظم  ال��دور  يف  ا�ستثنائيا  اداء  و�ستربوك  ق��دم 
دبل  تريبل  املزدوجة  الثالثيات  عدد  يف  قيا�سي  برقم  وانهاه 
ال�سامد  روبرت�سون  او�سكار  رقم  حمطما  م��رة،   42 بر�سيد 

مو�سم  1 منذ  9 6 2 -1 9 6 1
فريق  م�����ع 

القيا�سية  الرق��ام  من  العديد  حقق  كما  رويالز.  �سين�سيناتي 
50 نقطة  اأول لعب يحقق تريبل دبل مع  الخ��رى فاأ�سبح 
التي  الثانية  امل��ب��اراة  اوف )51 نقطة يف  البالي  اأك��رث يف  اأو 
خ�سرها فريقه(، وثاين لعب يف تاريخ البطولة يحقق “تريبل 
دبل” على مدار املو�سم مبعدل 31،6 نقاط و10،7 متابعات 
بعد  و�ستربوك  وق��ال  امل��ب��اراة.  يف  حا�سمة  مت��ري��رات  و10،4 
ت�سلمه اجلائزة اىل كل �سخ�ص يف اوكالهوما �سيتي �ساعدين 
اعلى م�ستوى، �سكرا على ذلك،  يف كل مباراة للمناف�سة على 

ودعا رفاقه يف الفريق للوقوف اىل جانبه على املن�سة.
وتابع جنم اوكالهوما كان مو�سما مذهال بالن�سبة يل، لكن 
من دون هوؤلء الالعبني مل يكن من املمكن ان احقق �سيئا. 

هذه اجلائزة لي�ص يل فقط، انا لنا جميعا. 
وبكى  يقدرونه،  الذين  العامل  انحاء  يف  حمبيه  جميع  و�سكر 
حتقيق  ا�ستطيع  اكن  مل  م�سيفا  ووالديه،  زوجته  �سكر  حني 

�سيىء من دونكم، وكلمة �سكرا ل تكفي .
وجائزة  اي�سا،  ا�سلوب  لأف�سل  اخرى  جائزة  و�ستربوك  ونال 

من اجلمهور ل�سلة املباراة احلا�سمة يف العام.
ف��از درامي��ون��د غ��ري��ن لع��ب غ��ول��دن �ستايت ب��ج��ائ��زة اف�سل 
م��داف��ع يف ال��ب��ط��ول��ة، وم��اي��ك دي ان��ط��وين م���درب هيو�سنت 

بجائزة اف�سل مدرب.
وقال غرين الذي تقدم على ليونارد والفرن�سي رودي غوبر 
ه��ن��اك خم�سة  ف��ردي��ة،  “انها لي�ست ج��ائ��زة  ي��وت��ا ج��از  لع��ب 
امل��ل��ع��ب، ول ميكنني حتقيق ذلك  ار����ص  ع��ل��ى  دائ��م��ا  لع��ب��ني 

مبفردي وانا ا�سكر زمالئي«.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال دي ان��ط��وين ال���ذي ت��ق��دم ع��ل��ى م���درب �سان 
ان��ط��ون��ي��و غ��ري��غ ب��وف��وف��ي��ت�����ص وم�����درب م��ي��ام��ي ه��ي��ت اريك 

�سبويل�سرا “انها جائزة الفريق ككل ول تفوز بها لوحدك«.
ميلووكي  جن��م  انتيتوكومنبو  جياني�ص  ال��ي��ون��اين  وح�����س��ل 
باك�ص على جائزة اكرث الالعبني تطورا، متقدما على غوبر 
وال�سربي نيكول يوكيت�ص من دنفر ناغت�ص. كما فاز مالكومل 
مبتدئ  لع��ب  اف�سل  بجائزة  اي�سا  ميلووكي  من  ب��روغ��دون 
لقد  ب��ي،  يثقون  “انهم  قائال  ذل��ك  على  وعلق  البطولة،  يف 
منحوين فر�سة هائلة. ميكنك دائما حتقيق احالمك اذا كان 

لديك الميان وبذلت اجلهد«.
واختر اريك غ��وردون من هيو�سنت اف�سل لعب احتياطي، 
ان  املتوقع  نوفيت�سكي )39 عاما(،  دي��رك  المل��اين  والعمالق 
اف�سل زميل يف  املقبل،  املو�سم  يعود مع دال���ص مافريك�ص يف 

الفريق.
ورباعي  �سد  حماولة  اف�سل  لليونارد  اخ��رى  جوائز  ووزع��ت 
بت�سجيله  اداء  )اف�سل  �ستايت كالي طوم�سون  غولدن 
املباريات(  اح��دى  29 دقيقة خالل  60 نقطة يف 
وكيفن دوران��ت اف�سل م�سجل ثالث نقاط يف 
البالي اوف و�ستيفن كوري ودراميوند 
حا�سمة،  متريرة  لف�سل  غرين 
وف��ي��ك��ت��ور اولدي����ب����و جنم 
لأف�سل  اوك���اله���وم���ا 
ك�����رة ���س��اح��ق��ة يف 

املو�سم.

كرة  يف   2017 القارات  كاأ�ص  م�سابقة  يف  نهائي  ن�سف  اأول  ي�سهد 
القدم املقامة يف رو�سيا حتى الأحد املقبل، نزال قويا بني الربتغال 
يف  الرب��ع��اء  ال��ي��وم  اجلنوبية  اأم��رك��ا  بطلة  وت�سيلي  اأوروب����ا  بطلة 

قازان.
و�ستكون اأول مباراة نهائية للمتاأهل بني املنتخبني امل�ساركني لأول 
واملك�سيك  اأمل��ان��ي��ا  منتخبي  ب��ني  ال��ف��ائ��ز  مل��واج��ه��ة  امل�سابقة،  يف  م��رة 

اللذين يلتقيان اخلمي�ص يف �سوت�سي.
ومل يخ�سر املنتخبان يف دور املجموعات، لكن تاأهل الربتغال بطلة 

رونالدو  كري�ستيانو  ت��ع��ادل  اذ  اأ���س��ه��ل،  ك��ان   2016 اأوروب����ا 
ورفاقه مع املك�سيك افتتاحا 2-2 يف قازان اأي�سا، قبل 
نيوزيلندا  �سحق  ثم  1-�سفر  امل�سيفة  رو�سيا  تخطي 

4-�سفر.
اأم�����ا ت�����س��ي��ل��ي ب��ط��ل��ة اأم���رك���ا اجل��ن��وب��ي��ة يف اآخ���ر 

ن�سختني عامي 2015 و2016، 
فافتتحت م�سوارها بفوز �سعب يف 

اآخر 10 دقائق على الكامرون 
ثم  2-�سفر،  افريقيا  بطلة 

الت�سكيلة  م����ع  ت���ع���ادل���ت 
ال��ردي��ف��ة لأمل��ان��ي��ا بطلة 
قبل   ،1-1 ال�����ع�����امل 
ا�سراليا  ت���ع���ادل  ان 
امل����ب����اراة  ب�����س��ع��وب��ة يف 

الخرة 1-1.
واأكد مدرب ت�سيلي ال�سباين 

خوان انتونيو بيت�سي اأن باإمكان 
اأبطال  وج��ه  يف  الوقوف  فريقه 
اإن���ه���م خ�سم  اأوروب��������ا، م�����س��ي��ف��ا 
�سعب للغاية. من ال�سعب الفوز 

البطولة  لأن���ه���ا  اأوروب�������ا،  ب��ك��اأ���ص 
اأف�سل  م���ن  ال��ع��دي��د  ب���ني  جت��م��ع 
املنتخبات يف العامل، وهم ميلكون 
ا�سارة  يف  العامل،  يف  لع��ب  اأف�سل 

اىل رونالدو.
ميلكون  الإ�سباين  امل��درب  ووا���س��ل 

يتمتع  �سانتو�ص  فرناندو  مدربا 
ب��خ��ربة ك��ب��رة وي��ع��رف فريقه 

من  �سيكون  لكن  ج���دا.  ج��ي��دا 
اي�سا،  �سدنا  اللعب  ال�سعب 

�سنقارعهم و�سنحاول الفوز.
لوي�ص  ال����ربت����غ����ال  لع������ب 
فرناندي�ص  اأفون�سو  ميغيل 
املكنى بيت�سي قال “عندما 
)مدرب  كان  �سغرا،  كنت 
بيت�سي(  احل����ايل  ت�سيلي 
ي��ل��ع��ب م���ع ب��ر���س��ل��ون��ة ويف 
بداأت  عندما  عطائه.  ع��ز 

ا����س���ج���ل اأه������داف������ا ك���ث���رة، 
بيت�سي.  لقب  علي  اأط��ل��ق��وا 
اأن  اأري��د  اأود معانقته، لكن 
الربتغايل  بيت�سي  ي�سل 

اإىل النهائي«.
اف�سل  املنتخبان  وميلك 
اذ  ال���ب���ط���ول���ة،  يف  دف�������اع 
مرتني  �سباكهما  اه��ت��زت 
متلك  ف��ي��م��ا  الن،  ح��ت��ى 
اق����وى هجوم  ال���ربت���غ���ال 
اأملانيا،  م����ع  ب���ال���ت�������س���اوي 
هجوم  اأ���س��ع��ف  وت�سيلي 

م������ن ب������ني امل����ت����اأه����ل����ني 
ن�سف  اإىل  الأرب����ع����ة 

وف�سال  ال��ن��ه��ائ��ي. 
ع��������ن الره�������������اق 

تعر�ص  ال�����ذي 

اآ�سيا، ح�سلت الربتغال على  ا�سراليا بطلة  اأمام  له لعبو ت�سيلي 
اف�سلية يوم راحة ا�سايف.

اأف�سل لعب يف العامل  وتعول �سيلي�ساو دا�ص كينا�ص على رونالدو 
ال��ع��ام، خ�سو�سا يف حال  ه��ذا  للقب خام�ص  وامل��ر���س��ح  م���رات  اأرب���ع 
ت��ت��وي��ج��ه م��ع ب����الده. وي��ت�����س��در رون���ال���دو ت��رت��ي��ب ه����دايف امل�سابقة 

بالت�ساوي مع الملانيني لر�ص �ستيندل وتيمو فرنر.
�سانتو�ص عندما  درب��ه  ال��ذي  بيت�سي  واأ���س��اف 

 ،2000 ع����ام  ب���ورت���و  ���س��ف��وف  ك����ان يف 
“كثر من  امل��ب��اراة  ع�سية 

على  مبنية  خياراتنا 
يجب  اخل���������س����م... 
اىل  ن���ن���ت���ب���ه  ان 

لكن  رون��������ال��������دو 
اأك��������رث من  ل���ي�������ص 

�سنحاول  ذل�����ك. 
احتواءه«.

رونالدو  وي��ع��د 
ع����ام����ا(   32(

ال�����������ذي ق�����اد 
مدريد  ري��ال 
ال�����س����ب����اين 
لقبي  اىل 
ي  ر و د
اب����ط����ال 

اوروب���������ا 

جواو  جانب  اإىل  �سانتو�ص،  ت�سكيلة  ركائز  من  املو�سم،  هذا  والليغا 
لإ�سابة  تعر�ص  ال��ذي  �سيلفا  وبرناردو  غومي�ص  واأندريه  موتينيو 
بكاحله يف املباراة الخرة اأبعدته عن متارين الثنني. بيد ان قطب 
الدفاع بيبي �سيغيب عن املباراة بداعي اليقاف لنيله انذارا ثانيا، 
ول يزال اجلناح الي�سر رافايل غريرو يتعافى من ا�سابة بكاحله 

الي�سر تعر�ص لها يف مباراة رو�سيا.
من جهة “ل روخا” الراغبة بتعوي�ص اخطاء مواجهة ا�سراليا، 
علق بيت�سي على ا�سابة لعب الو�سط املدافع ت�سارلز ارانغوي�ص بان 
لعبيه ال23 جاهزون خلو�ص املباراة. واأ�سيب الالعب البالغ 28 
اآ�سيا تيم كايهل، ما  عاما �سد ا�سراليا بعد التحام بقائد ابطال 

ا�سطر بيت�سي اىل ا�ستبداله خالل ا�سراحة ال�سوطني.
ارتورو  جانب  اىل  للم�ساركة  ارانغوي�ص  تعايف  بيت�سي  واأم���ل 
ف��ي��دال يف اخل��ط ال��و���س��ط ال��دف��اع��ي، ق��ائ��ال “عانى من 
لكنه  التعايف،  يتمكن من  اأن  ون��اأم��ل  الأوج���اع  بع�ص 

قوي كما حال جميع زمالئه، يريد اللعب«.
ليفركوزن  ب���اي���ر  لع����ب  ت��ع��اف��ى  ح����ال  ويف 
لأنه  اأم��ام حتد كبر،  ف�سيكون  الأمل���اين، 
م�سطر للوقوف بوجه رونالدو الذي 
اأحرز جائزة اأف�سل لعب يف املباريات 
الثالث التي خا�سها حتى الآن يف 

رو�سيا.
وو������س�����ف لع������ب ال���ربت���غ���ال 
موؤمتر  يف  امل��ب��اراة  بيت�سي 
اأحد  “نواجه  ���س��ح��ايف 
املر�سحة،  املنتخبات 
اأملانيا،  غ�����رار  ع��ل��ى 

منذ البداية«. 
وت��������اب��������ع مي����ل����ك����ون 
ممتازين  لع����ب����ني 
اأن����دي����ة  يف  ي���ل���ع���ب���ون 
بطولة  خ�سنا  رائ��ع��ة. 
متابعة  ون���ري���د  مم���ت���ازة 

م�سوارنا.
وت����ع����ول ت�����س��ي��ل��ي ع���ل���ى جنم 
الك�سي�ص  النكليزي  ار�سنال 
من  ي��ع��اين  ال���ذي  �سان�سي�ص 
و�سط  ولع���ب  كاحله  يف  اآلم 
فيدال  المل��اين  ميونيخ  بايرن 
فارغا�ص  ادواردو  اىل  بالإ�سافة 

واحلار�ص العائد كالوديو برافو.
على  احل����ف����اظ  اىل  ت�����س��ي��ل��ي  وت�����س��ع��ى 
التواجد المركي اجلنوبي يف امل�سابقة، 
م��ن خ��الل ال��ربازي��ل امل��ت��وج��ة ق��ي املرات 
2005 و2009  اأع����وام  الخ���رة  ال��ث��الث 
اآخر   2003 ن�سخة  �سهدت  فيما  و2013، 
غياب لتيني عندما اأحرزت فرن�سا اللقب على 

ح�ساب الكامرون.
وقال مدافع ت�سيلي غون�سالو خارا نعم مواجهة 
ل  املك�سيك.  م��ب��اراة  غ��رار  على  �سعبة،  الربتغال 
املك�سيك.  اأو  ال��ربت��غ��ال  اخل�����س��م  ك���ان  اذا  يهمنا 
ن�سف  بلغت  منتخبات  اأرب��ع��ة  اأف�سل  ان  اأعتقد 
حتى  مرات  ثالث  الفريقان  والتقى  النهائي. 
الن، ففازت الربتغال مرتني وتعادل 1-1 
يف مواجهتهما الأخرة وديا يف 2011. 
ومل تفز ت�سيلي يف مبارياتها الثالث 
الأخ�����رة ���س��د ف���رق اأوروب����ي����ة، فيما 
خ�����س��رت ال���ربت���غ���ال م����رة وح���ي���دة يف 
وخا�ست  الأخ��رة.  الع�سر  مبارياتها 
�سد  الخ����رة  مواجهتها  ال��ربت��غ��ال 
ت�سرين  يف  جنوبي  ام��رك��ي  خ�سم 
عندما   2014 ن��وف��م��رب  ال���ث���اين 
ف�������ازت ودي�������ا ع���ل���ى الرج���ن���ت���ني 

1-�سفر.

ميلك هجوم منتخب املك�سيك “األوانا ونكهات خمتلفة” بح�سب 
خاريد  احل���ايل  ان”  ب��ي  ا���ص  “اي  �سبكة  ومعلق  ال�سابق  ه��داف��ه 
قبل  بر�ص”  “فران�ص  وك��ال��ة  م��ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  وذل����ك  ب��ورغ��ي��ت��ي، 
نهائي  ن�سف  اخلمي�ص يف  العامل  بطلة  اأملانيا  مع  ب��الده  مواجهة 

كاأ�ص القارات 2017 لكرة القدم.
�سوؤال: كيف ترى ت�سكيلة املنتخب اأو التدوير الذي يعتمده املدرب 

خوان كارلو�ص اأو�سوريو ويثر جدل يف املك�سيك؟
 22 ا�ستخدم  ال��ذي  الوحيد  املنتخب  ه��ذا  “تعمل جيدا.  ج��واب: 
لعبا. ي�سبح الالعب مناف�سا ويح�سل على الراحة. هذه طريقة 
ع��م��ل خ���وان ك��ارل��و���ص اأو���س��وري��و، ح��ت��ى ل��و اأن ال���س��ت��م��راري��ة بني 
املباريات متنح الثقة والتناغم بني الالعبني. لكنهم كانوا يعرفون 

ذلك قبل التعاقد معه. ل يجدي نفعا انتقاده الن«.
�ص: اأظهر الدفاع املك�سيكي عالمات �سعف يف غالب الوقت...

“جاءت الأهداف امل�سجلة من كرات خ�سرها الالعبون، الأول  ج: 
احلار�ص   .1-2 ورو�سيا   1-2 نيوزيلندا  ثم   2-2 الربتغال  �سد 
القدم.  كرة  من  جزء  هذا  لكن  الكرات،  بع�ص  اأي�سا  �سد  اأوت�سوا 
ل ميكن تقدمي مباراة كاملة .لكن من الأف�سل ارتكاب الخطاء 
لعب  التناغم  النق�ص يف  ان  الدفاع. �سحيح  بدل من  املقدمة  يف 

دوره«.
�ص: كيف تقيم اجلانب الهجومي؟

اأكوينو،  ج: مع ت�سيت�ساريتو خافير هرنانديز، برالتا، خيمينز، 
لو�سانو، فيال، هناك الكثر من اخليارات باألوان ونكهات خمتلفة. 
الوحيد الذي ل جدال حوله هو ت�سيت�ساريتو. ورمبا فيال، الالعب 

القادر على �سنع الفوارق، يتمايل ومن دون اأن يكون �سريعا يخلق 
الدوار لدى املدافعني. خيمينيز وبرالتا، اذا كانا يفتقدان ح�ص 
الدفاعية،  امل�ساندة  ي�ساهمان كثرا يف  انهما  ال  التهديف قليال، 
رغبة  وميلك  �ساب  لو�سانو  بالتوازن.  الخ��الل  يف  قاتل  واأكوينو 
وماهر  �سريع  �سجل.  لكنه  ج��ي��دا،  يلعب  مل  رو�سيا  �سد  ك��ب��رة. 
خيمينز  بفيال،  �سيزج  اأو�سوريو  اأن  اأعتقد  التهديف.  ح�ص  ولديه 

وت�سيت�ساريتو. �ص: بال�سبط، كيف ترى ت�سيت�ساريتو الذي حطم 
رقمك التهديفي يف اأيار مايو )48 مقابل 46 لبورغيتي املعتزل(؟ 
ج: “الأرقام القيا�سية وجدت لتتحطم. هذا م�سدر حتفيز لأولئك 
موهبة،  اأك��رث  وبرالتا  خيمينيز  نف�سهم.  اثبات  يريدون  الذين 
ميلك  ت�سيت�ساريو  لكن  اللعب  يف  وامل�ساركة  التقنية  الناحية  من 
النجاعة التهديفية. هذا هو الفارق مع الآخرين الذين ميلكون 

طاقات هائلة لكن ل ميكنهم قراءة حلظة و�سول الكرة«.
�ص: هل فاجاأك �سبان اأملانيا؟

لأن  لي�ص  الت�سكيلة،  يف  �سابقا  معظمهم  يتواجد  مل  اذا  ك��ال.  ج: 
اأكرب.  بخربة  يتمتعون  الآخ��ري��ن  لأن  ب��ل  جيدا  لي�ص  م�ستواهم 
اأنديتهم، وهذا مينح اخلربة. نعرف من  اأ�سا�سيون مع  معظمهم 
غر  ب�سكل  ويلعبون  مبكرة،  �سن  منذ  جيدا  يعملون  اأملانيا:  هي 

معقد. اللعب اجلماعي الأملاين يتفوق دوما على الفرديات«.
ماذا  ماركيز:  رافايل  عينها مع  ال�سنة  املنتخب يف  ب��داأت مع  �ص: 

ت�سعر عندما تراه مع املنتخب بعد ع�سرين �سنة؟
ج: “حتى اننا بداأنا يف املباراة عينها! اأنا يف الثالثة والربعني وهو 
كبر.  مثال  ه��ذا  املنتخب.  يف  اراه  ان  كثرا  ي�سعدين  عاما.   38
كالنا ينحدر من اأطل�ص. كنا نعي�ص �سويا يف النادي. و�سل بعمر 
الثالثة ع�سرة، واأنا كنت قريبا من الع�سرين، ف�ساألت نف�سي: +ماذا 
اي�سا:  وللمدرب  للفريق  الكثر  يقدم  هنا؟+.  الطفل  هذا  يفعل 
لقد اختلط بالكثر من املدربني، علموه اللعب وقراءة املباريات. 
واأ�سوريو  املدافعني  ي�ساعد  ذك��ي.  يوما، هو لعب  �سريعا  يكن  مل 

كثرا يف التمارين واملباريات عندما ي�ساأل عن راأيه«.

بورغيتييي “األييوان ونكهييات” يف هجيييوم املك�شييييك 

يواجهان الفائز من مباراة اأملانيا واملك�صيك

نزال بن الربتغال وت�شيلي بن�شف نهائي القارات

�شريينا تطالب ماكرنو بالحرتام بعد مقارنتها بالرجال 
طالبت لعبة كرة امل�سرب الأمركية �سرينا وليام�ص امل�سنفة 
بالحرام  م���اك���رنو  ج���ون  م��واط��ن��ه��ا  ���س��اب��ق��ا  ال���ع���امل  يف  اوىل 
يف  فقط   700 املركز  ح��دود  يف  �ست�سنف  باأنها  له  تعليق  بعد 

مناف�سات الرجال.
وكان ماكرنو املتوج ب�سبعة القاب يف البطولت الربع الكربى 
اعترب �سرينا وليام�ص اف�سل لعبة على الطالق ، يف ت�سريح 

لالإذاعة الوطنية العامة الحد.
ولكن عندما �سئل ملاذا ل تكون الف�سل على الطالق يف تاريخ 
فاإن  ال��رج��ال،  دورات  يف  تلعب  ان  عليها  ك��ان  اذا  اج��اب  اللعبة 
املركز  �سي�سعها يف  انه  �سيكون خمتلفا متاما، موؤكدا  املو�سوع 

700 يف العامل تقريبا يف الت�سنيف العاملي لرابطة الالعبني.
وكان ماكرنو يتحدث يف جولة للرويج لكتابه اجلديد ولكن 

بجدية.
وردت وليام�ص الثنني على ح�سابها يف توير بالقول عزيزي 
ج���ون، اح��ب��ك واح��رم��ك ول��ك��ن ارج���و ان تبقيني ب��ع��ي��دا عن 

بياناتك لأنها لي�ست مبنية على الوقائع.
ولي�ص لدي  الرجال  امل�سنفني  احد من  العب �سد  وتابعت مل 
انتظر  لأن��ن��ي  واح���رم خ�سو�سيتي  احرمني  ل��ذل��ك.  ال��وق��ت 

مولودا. طاب يومك.
املفتوحة  ا�سراليا  بطولة  بلقب  عاما(   35( �سرينا  وتوجت 

مطلع العام احلايل، وهو اللقب ال�سابع لها فيها، رافعة ر�سيدها 
اىل 23 لقبا يف الغراند �سالم لتنفرد بالرقم القيا�سي يف ع�سر 
�ستيفي  الملانية  مع  تتقا�سمه  كانت  الذي  املفتوحة  البطولت 
غراف. وا�سبحت �سرينا على بعد لقب واحد فقط من الرقم 
القيا�سي يف بطولت الغراند �سالم يف كل الزمة امل�سجل با�سم 

ال�سرالية مارغريت كورت.
وغابت النجمة المركية عن امللعب منذ البطولة ال�سرالية، 
واعلنت يف ني�سان ابريل انها حامل ولن ت�سارك يف ما تبقى من 
املو�سم. واكدت اي�سا رغبتها يف العودة اىل املناف�سات بعد و�سع 

مولودها املتوقع يف اأيلول �سبتمرب املقبل.

عامليا  خام�سا  امل�سنف  ف��ي��درر  روج��ي��ه  ال�سوي�سري  اأع��ل��ن 
كرة  يف  املختلطة  للمنتخبات  ه��ومب��ان  ك��اأ���ص  يف  م�ساركته 
ل��ل��دف��اع عن  ا���س��ت��ع��دادا   2018 ب��رث مطلع  امل�����س��رب يف 
لقبه يف بطولة ا�سراليا املفتوحة، اوىل بطولت الغراند 

يف  هومبان  كاأ�ص  يف  فيدرر  و�سارك  املو�سم.  يف  �سالم، 
كانون الثاين يناير املا�سي يف طريقه اىل الفوز على 
ال�سباين رافايل نادال يف نهائي بطولة ملبورن يف 
القيا�سي  رقمه  رافعا  ذات��ه،  ال�سهر  وق��ت لح��ق من 

18 لقبا، وذلك بعد غياب  يف الغراند �سالم اىل 
نحو �ستة ا�سهر عن املالعب ب�سبب 

ا�سابة يف الركبة.
البالغ  ال�سوي�سري  وي��ق��دم 

عاما   35 ال��ع��م��ر  م���ن 
مو�سما رائعا حتى 

فف�سال  الن، 
ع������������ن ل����ق����ب 

م����ل����ب����ورن، 
ت��������������������������وج 

ب�������دورت�������ي 
م��������ي��������ام��������ي 

ويلز  وان����دي����ان 
الم������رك������ي������ت������ني 

ل���ل���م���ا����س���رز )ال�����ف 
نقطة(.

كما احرز دورة هاله الملانية للمرة التا�سعة على املالعب 
التي  النكليزية  ومي��ب��ل��دون  لبطولة  ا���س��ت��ع��دادا  الع�سبية 
املنتخب  و�سي�سم  امل��ق��ب��ل.  ال�سهر  م��ن  ال��ث��ال��ث  يف  تنطلق 
هومبان  ك���اأ����ص  يف  ال�����س��وي�����س��ري 
بن�سيت�ص،  وبيليندا  ف��ي��درر 
الن�سخة  يف  ح�������س���ل  ك����م����ا 
املا�سية. وقال فيدرر يف بيان 
جدا  �سعيد  انا  الثالثاء  ام�ص 
للعودة اىل كاأ�ص هومبان لنني 
ام�����س��ي��ت ف��ي��ه��ا اف�����س��ل الأوق����ات 

وقدمت فعال م�ستويات جيدة .
“كانت  بن�سيت�ص  ق��ال��ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م��ن 
امل�ساركة يف كاأ�ص هومبان رائعة مطلع 
فاللعب  يل،  بالن�سبة  رائعة  العام 
كان  روج���ي���ه  ج���ان���ب  اىل 
ح���ل���م���ا حت������ول اىل 
فقد  ح��ق��ي��ق��ة، 
منه  ت��ع��ل��م��ت 
الكثر يف ذلك 

ال�سبوع«.
فرن�سا  وت�����وج�����ت 
يف  هومبان  كاأ�ص  بلقب 
2017 بفوزها يف النهائي 

على الوليات املتحدة.

فيدرر ي�شارك يف كاأ�س هومبان ا�شتعدادا مللبورن 

�شتربوك اأف�شل لعب يف دوري ال�شلة الأمريكي



    
من طباخ فا�شل اإىل طبيب خارق

اأن  اإىل  طويلة  مل��دة  �سعبة  ظروفا  يعاين  لجئا  نغوين  ت��وان  ظل 
ا�سرالية  ل�سيدة  بي�ساء  كذبة  وق��دم  ذهبية  فر�سة  على  ح�سل 
األقت نظرة على �سرته الذاتية وعر�ست  تدعى فرام�ساي، حيث 
عليه وظيفة غ�سل ال�سحون يف مطبخ م�ست�سفى �سانت فين�سينت 

يف مدينة �سيدين.
وكان الرجل قد و�سل البالد عام 1982 بعد اأن فر من ال�سطهاد 
يف  تواجده  على  مي�ص  ومل  فيتنام  الأ�سلي  موطنه  يف  ال�سيوعي 
ذا غارديان  ذكرته �سحيفة  ملا  وفقا  اأ�سهر،  ب�سعة  �سوى  اأ�سراليا 

الربيطانية.
اإىل فر�سة للح�سول  وقال نغوين لل�سحيفة: كنت فقط بحاجة 
على وظيفة، وهذا النوع من الوظائف �ساعدين على تعّلم طريقة 

احلياة يف اأ�سراليا.
واأو�سح اأنه رد على ال�سيدة رام�ساي عندما �ساألته عن ما اإذا كانت 
لديه اأية خربة مبجال اأعمال املطبخ: لدي خربة عامني يف جمال 

الطبخ، ليبداأ روتني الدوام يف اليوم التايل.
ولكن بعد اأ�سبوعني �سعر بالذنب ب�سبب كذبته البي�ساء واعرف 
ل�رام�ساي بحيلته للح�سول على الوظيفة، فردت عليه: اأنا اأعرف 
احلقيقة، وميكنني اأن اأرى من �سرتك الذاتية اأنك مل مت�ص يف 

اأ�سراليا �سوى ب�سعة اأ�سهر، لكنني اأردت منحك فر�سة.
وبعد 36 عاما من تلك اللحظة ل يزال نغوين يعمل يف م�ست�سفى 
�سهادة  كاأ�ستاذ حيث ح�سل على  بل  لي�ص كطباخ  فين�سينت  �سانت 
الدكتوراة يف العلوم من جامعة نيو �ساوث ويلز نظرا لأبحاثه التي 
عمل عليها مدة ربع قرن يف جمال ه�سا�سة وك�سور العظام يف معهد 

غارفان.
وبعد اأكرث من ثالثة عقود من الكفاح رحلت ال�سيدة رام�ساي منذ 

فرة طويلة وظل املطبخ كما هو.

يلحمون 3 �شيارات ببع�شها 
من  ف��ري��دة  بتجربة  ال��رو���ص  ال�سيارات  ع�ساق  م��ن  جمموعة  ق��ام 
عر�ص  وتقدمي  ببع�سها  قدمية  �سيارات  ث��الث  حلم  عرب  نوعها 

مده�ص بها.
الإلكروين،  يوتيوب  موقع  على  ن�سر  فيديو،  مقطع  اأظهر  وقد 
�سيارات من نوع  املكيانيكيني وهم يقومون بلحم مقدمات ثالث 
ال�سيارات ويحاولوا  ي�ستقلوا  اأن  دائرية قبل  �سامارا بطريقة  لدا 

قيادتها. 
�سيارة  ك��ل  يف  ال��ق��ي��ادة  عجالت  خلف  �سائقني  ثالثة  متركز  وق��د 
وبداأوا مبحاولة الدوران بال�سيارات امللت�سقة، وكادت ال�سيارات اأن 

تنف�سل عن بع�سها يف بداية الأمر. 
لن  اجلماعية  ال��ق��ي��ادة  ب���اأن  ال�سائقون  ع��رف  امل��ط��اف،  نهاية  ويف 
اأن يوكلوا مهمة القيادة ل�سائق واحد، حيث  جتدي نفعاً، وق��رروا 
جنحت حماولتهم ودارت ال�سيارات الثالثة التي اأثارت غباراً كثيفاً 
يف الهواء، عدة مرات.  ويذكر باأن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبراً 
على مواقع التوا�سل الجتماعي، حيث ح�سل على عدد كبر من 
امل�ساهدات بعد ن�سره ب�ساعات قليلة، بح�سب ما ورد يف موقع "يو 

بي اآي" الإلكروين. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

املنّظفات املنزلية قد ت�شبب ت�شوهًا لالأجّنة
النظافة  م�ستح�سرات  واأي�ساً  املنزلية  املنّظفات  منها  تتكون  التي  الكيميائية  امل��واد  اأن  اأبحاث جديدة من  ح��ّذرت 
املنّظفات  يف  معاً  ت�ستخدمان  مادتني  على  ال�سوء  الدرا�سة  و�سلطت  لالأجّنة.  ت�سّوها  ت�سبب  اأن  ميكن  ال�سخ�سية 

املنزلية، الأوىل هي ميثيل بنزين كلوريد الأمونيوم، والثانية ديد�سيلدمييثل كلوريد الأمونيوم.
واأظهرت الأبحاث التي اأجريت يف جامعة فرجينيا- مريالند كوليج ون�سرتها دورية ت�سايلد ديفيكت ري�سر�ص 
اأن هذه املواد الكيميائية ت�سبب ت�سّوهات لالأنبوب الع�سبي للجنني، واأنها توؤثر اأي�ساً على خ�سوبة ذكور الفئران 

واجلرذان.
وتوؤّكد هذه النتائج ما تو�سلت اإليه درا�سات �سابقة من اأن التعّر�ص لهاتني املادتني يوؤثر على قدرات اخل�سوبة لدى 

اجلن�سني. 
وُتن�سح املراأة منذ التخطيط للحمل بالبتعاد عن م�سادر التلوث وخا�سة الكيميائية مثل املنظفات وزجاجات املاء 

.BPA البال�ستيكية التي حتتوي على مادة
النظافة  منتجات  بع�ص  مكونات  �سمن  وتدخل  املنزلية،  املنّظفات  يف  وا�سع  نطاق  على  املادتني  هاتني  وُت�ستخدم 

ال�سخ�سية اأي�ساً.

األربعاء   28   يونيو    2017  م   -   العـدد  12056  
Wednesday  28   June   2017  -  Issue No   12056

م�شتخل�س من العنب والكركم والتفاح يعالج �شرطان الربو�شتاتا
ما العامل امل�سرك بني الكركم والعنب الأحمر والتفاح؟ يف نظامنا الغذائي 
نادراً ما نفّكر يف هذه العنا�سر ال� 3 معاً، لكن وفقاً لدرا�سة جديدة يحتوي 
كل من هذه الأطعمة على عن�سر كيميائي طبيعي اإذا امتزج مع العنا�سر 
الأخرى ي�سّكل اأقوى ما تو�سلت اإليه الأبحاث يف عالج �سرطان الربو�ستاتا. 
قام  اأونكولوجي  بر�سي�سن  جملة  نتائجها  ن�سرت  التي  للدرا�سة  ووف��ق��اً 
مزيج  لعمل  طبيعياً  عن�سراً   124 بتجربة  تك�سا�ص  جامعة  م��ن  باحثون 

م�ستخل�ص من النباتات يحارب �سرطان الربو�ستاتا.
والعنب  الكركم  م��ن  امل�ستخل�ص  امل��زي��ج  اأن  اإىل  الأب��ح��اث  نتائج  وتو�سلت 

الأحمر والتفاح ي�ستطيع ت�سغر �سرطان الربو�ستاتا ب�سّكل فّعال.
الب�سر والفئران واأثبت  وقد متت جتربة املزيج على خاليا �سرطانية من 
الكركم  متنح  ال��ت��ي  الكركمني  م���ادة  م��ن:  امل��زي��ج  ويتكون  ك��ب��رة.  فاعلية 
التفاح، وعن�سر  لونه الأ�سفر، وحم�ص الأور�سوليك الذي يوجد يف ق�سر 

ري�سفراتول الذي يوجد يف العنب الأحمر والتوت.
واأظهرت التجارب اأن الكمية الفّعالة من هذه العنا�سر يف حماربة �سرطان 

الربو�ستاتا تتطّلب تركيزاً اأكرب مما ميكن ا�ستهالكه عن طريق الطعام.

ال�شمك يعالج التهاب املفا�شل الروماتويدي
ي�سهم  اأ�سبوعياً  مرتني  ال�سمك  تناول  اأن  حديثة  اأمريكية  درا�سة  وج��دت 
كثراً يف تخفيف اآلم التهاب املفا�سل، وكلما زاد عدد مرات تناوله خالل 

الأ�سبوع كانت النتائج اأف�سل لدى مر�سى الروماتويد.
بالتيمور  يف  اأمريكي  طبي  اأبحاث  مركز  يف  اأجريت  التي  الدرا�سة  وبينت 
ال�سمك  يتناولون  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ص  اأن  املفا�سل،  التهاب  يف  متخ�س�ص 
يتناولون  ال��ذي��ن مل  اأول��ئ��ك  م��ن  اأق��ل  كانت معاناتهم  الأ���س��ب��وع  مرتني يف 

ال�سمك نهائياً خالل الأ�سبوع.
اأك��رث من مرتني يف  ال�سمك  يتناولون  الذين  الأ�سخا�ص  ف��اإن  اإث��ره  وعلى 
الروماتويدي،  املف�سلي  باللتهاب  لالإ�سابة  عر�سة  اأق��ل  كانوا  الأ�سبوع 

بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
الغنية  ال�سمك  زي��ت  كب�سولت  ت��ن��اول  اأن  ك�سفت  �سابقة  درا���س��ات  وك��ان��ت 
املرتبطة  املفا�سل  اآلم  م��ن  يخفف   "3 "اأوميغا  الدهنية  ب��الأح��م��ا���ص 

بالتهابات املفا�سل.
لكن الدرا�سة التي نحن ب�سددها، اأرادت اأن تعرف هل ينطبق نف�ص التاأثر 

عند تناول ال�سمك ذاته ولي�ص مكمالته الغذائية على هيئة كب�سولت.
اآلم  تخفيف  يف  جمة  اإيجابية  فوائد  ال�سمك  لتناول  اأن  الدرا�سة  وك�سفت 
 176 �سملت  اخ��ت��ب��ارات  بعد  وذل���ك  ب��ه��ا،  املرتبطة  والل��ت��ه��اب��ات  املفا�سل 
خالل  ال�سمك  فيها  تناولوا  التي  امل��رات  عدد  حول  بالروماتيزم،  مري�ساً 

العام املا�سي وعدد احل�س�ص.

حتول �شعرها اإىل 
اأ�شكال مده�شة

�ساحل  يف  م��ك��ي��اج  ف��ن��ان��ة  اكت�سبت 
ك��ب��رة على  �سعبية  ال��ع��اج م��وؤخ��راً 
الجتماعي،  ال���ت���وا����س���ل  م���واق���ع 
ال�سور  م����ن  جم���م���وع���ة  ب��ف�����س��ل 
باأ�سكال  �سعر مده�سة،  لت�سفيفات 

خمتلفة ومتنوعة.
عاماً(   21( ك���ي  ل��ي��ت��ي��ت��ا  وت���ق���ول 
بت�سفيف  دوم��اً  كانت مفتونة  اإنها 
�سعرها  حتويل  فكرة  لكن  ال�سعر، 
ببالها  خ��ط��رت  ف��ن��ي��ة  اأع���م���ال  اإىل 
لفت  عندما  ف��ق��ط،  ع��ام  نحو  قبل 
املعقدة  ال�سعر  ت�سريحات  انتباهها 
الأفريقية،  ال��ق��ب��ائ��ل  يف  ل��ل��ن�����س��اء 

بح�سب موقع اأوديتي �سنرال.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ال��ع��دي��د من 
ا�ستخدموا  واأن  ���س��ب��ق  ال��ف��ن��ان��ني 
ال��ب�����س��ري، لإن���ت���اج لوحات  ال�����س��ع��ر 
فنية مثرة، اإل اأن ما مييز اأعمال 
الفنية  اأعمالها  تطبق  اأنها  ليتيتا 
على �سعرها، وهو ل يزال مت�ساًل 

براأ�سها.
املجعد،  �سعرها  ليتيتا  وت�ستخدم 
وب�����ع�����������ص الأ����������س���������الك امل���خ���ف���ي���ة 
اأع���م���ال فنية  والأن�������س���ج���ة، اإجن�����از 
ق���ادرة على  اإن��ه��ا  وت��ق��ول  مده�سة، 
تقليد اأي �سكل ميكن تخيله، ومن 
لالأيدي  اأ�سكال  النماذج،  هذه  بني 
وحتى  الأران�����ب،  واآذان  الب�سرية، 

منوذج للقارة الأفريقية.
ب�سع  اإىل  �سوى  ليتيتا  حتتاج  ول 
اأ�سكال  اإىل  �سعرها  لتحول  دقائق، 
الب�سرية،  الأي����دي  لكن  مده�سة، 
على  كبر  باهتمام  حظيت  والتي 
الجتماعي،  ال���ت���وا����س���ل  م���واق���ع 
احتاجت اإىل عدة �ساعات لإجنازها 

وفق و�سعيات متعددة.

فيل غا�شب يحطم �شيارة 
تعر�ص فيل غا�سب حلالة هياج �سديدة 
اأث��ن��اء م��ه��رج��ان حم��ل��ي يف ال��ه��ن��د، وقام 

بقلب �سيارة راأ�ًسا على عقب عدة مرات.
يدعى  حملي  م��ه��رج��ان  يف  الفيل  وك���ان 
اأمبالبورا يف ثري�سور كريال يف جنوب 
ويظهر  الهياج،  حالة  ب��داأ  عندما  الهند 
ال�����س��ي��ارة عدة  ي�سقط  وه���و  ال��ف��ي��دي��و  يف 
مرات، وفًقا ملا ذكرته �سحيفة ديلي ميل 

الربيطانية.
املهرجان  يف  املتواجدون  القرويون  وفر 
م����ن م���ك���ان احل���������ادث، جت���ن���ًب���ا حل����دوث 
الإ�سابات، وخالل الحتفال فقد مالك 
الفيل ال�سيطرة عليه، حيث كان الطق�ص 
باحل�سود  م���ل���يء  وامل����ه����رج����ان  ����س���اخ���ًن���ا 

ال�ساخبة التي قد تزعج احليوان.
وع��ن��دم��ا ا���س��ت��ع��اد احل��ي��وان ه����دوءه مرة 
اأخ����������رى، مت���ك���ن ����س���اح���ب ال���ف���ي���ل من 
اأ�سرار  اأي  ح��دوث  قبل  عليه  ال�سيطرة 

ج�سيمة ميكن القيام بها مرة اأخرى.

عامًا �شجنًا لقاتل زوجته بي20 طعنة    12
ق�ست حمكمة اأملانية ب�سجن �سوري ملدة 12 عاماً بتهمة 
قتل زوجته. وذكرت حمكمة مدينة �سرال�سوند الأملانية 
يف حيثيات قرارها، اأنه تبني لها اأن ال�سوري قتل زوجته 
لها بدافع غ��رة غر  20 طعنة  اأك��رث من  ت�سديده  بعد 

مربرة يف نوفمرب املا�سي يف جزيرة روجن.
ت�سيل من ج�سمها،  ال�سوارع والدماء  اإىل  الزوجة  وفرت 
حتى فارقت احلياة يف اأحد امل�ست�سفيات. واعرف املتهم 
القب�ص  ومت  اجل��رمي��ة،  بارتكاب  مبا�سرة  غ��ر  بطريقة 
به  نفذ  ال���ذي  بال�سكني  مم�سك  وه��و  منزله  اأم���ام  عليه 
اأمام املحكمة  اأعرب  املتهم �سجة عندما  اجلرمية. واأثار 

عن رغبته يف احلكم عليه بالإعدام.

ح�شد يقتل مراهقًا بحوزته حلم بقر 
قيام  بعد  ب��ه  م�ستبه  توقيف  الهندية  ال�سرطة  اأع��ل��ن��ت 
ح�سد بطعن فتى م�سلم حتى املوت لال�ستباه باأن بحوزته 
الهند ذات  اأماكن عدة من  اإهانة يف  حلم بقر، ما ي�سكل 
الغالبية الهندو�سية. وكان جنيد خان )15 عاماً( ي�سافر 
من نيودلهي مع ثالثة من ا�سقائه عندما ن�سب خالف 
يحملون  �سخ�ساً  و20   15 ب��ني  وه��ج��م  امل��ق��اع��د.  ب�سبب 
�سكاكني ويرددون عبارات معادية لالإ�سالم على ال�سقاء 

م�سرين على ان احدى الرزم بحوزتهم فيها حلم بقر.
وتابعت ال�سرطة اأن خان قتل بينما ا�سيب �سقيقه �سكر 
بجروح يف العنق وال�سدر واليدين. وقال م�سوؤول �سرطة 
ال�����س��ك��ك احل���دي���د اج����اي ك���وم���ار اأن اخل����الف ب����داأ حول 
وهو  بهم  امل�ستبه  اأح��د  واأوقفنا  الأم��ر  نحقق يف  املقاعد. 

رجل عمره 35 عاماً من ولية هاريانا.
وقال حا�سم ال�سقيق الآخر خلان ل�سحافيني اأن احل�سد 
جتاهل تاأكيداتهم املتو�سلة باأنه لي�ص معهم اأي حلم بقر. 
واأ�ساف كانوا ي�سرون اإىل رزمة فيها طعام وي�سرون على 
اأنه ل يحق لنا اجللو�ص لأن معنا حلم بقر. احلادث هو 
الأخر يف �سل�سلة هجمات ي�سنها هندو�ص يف الهند �سد 
الأخرين،  العامني  يف  املنبوذة.  داليت  وطبقة  م�سلمني 
قتل نحو 12 م�سلماً يف خمتلف اأنحاء البالد بعد ال�ستباه 

باأنهم اأكلوا حلم بقر اأو قاموا بتهريب اأبقار.

�شيدتان تقتالن �شبًعا مفرت�ًشا 
اأقدمت �سيدتان �سعوديتان من حمافظة العر�سيات مبكة 
املكرمة على قتل �سبع مفر�ص با�ستخدام �سكني، بعدما 
امل�سي  ري��ا���س��ة  وه��م��ا مت��ار���س��ان  ف��ج��اأة  ق��ام مبهاجمتهما 
يف  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  رواد  وت���داول  �سباحا. 
اآثار ال�سرب  اململكة، �سورا لل�سبع الذي مت قتله وعليه 
ال�سيدتان  اأن  “املواطن”  �سحيفة  وذك����رت  بال�سكني. 
اإح��داه��م��ا يف ال��ع��ق��د اخل��ام�����ص م��ن ال��ع��م��ر والأخ�����رى يف 
العقد الثالث، كانتا متار�سان امل�سي وعند روؤيتهما بع�ص 
ال�سبع،  فاجاأهما  وهناك  لإطعامها،  ذهبتا  احليوانات 
مب�ساعدة  عليه  الق�ساء  حتى  مقاومته  اإىل  لي�سطرا 
اأحد الأ�سخا�ص وبف�سل �سكني كان بحوزتهما متكنا من 

احل�سول عليها من بع�ص اجلران.
وتعر�ست ال�سيدتان جلروح نقلتا على اإثرها اإىل اإحدى 
امل�ست�سفيات لتلقي العالج املنا�سب، قبل اأن تغادراها وهما 

ب�سحة جيدة.

متثال من ال�شيليكون 
لكيت مو�س 

عر�ست دار اأوبرا جالري يف لندن متثال عاريا من ال�سيليكون لعار�سة 
الأزياء الربيطانية كيت مو�ص يحمل ال�سم )ميلف(.

اإ�سرليني  جنيه  األ���ف   25 اإىل  اليدين  املقطوع  التمثال  �سعر  وي�سل 
)31800 دولر(.

واحتاج الفنان اإدجار اأ�سكيلوفيت�ص اأربعة اأ�سهر لت�سكيل التمثال امل�سنوع 
ال�سهرة  للعار�سة  ال�سيليكون والبويل يوريثان معتمدا على �سور  من 

البالغة من العمر 43 عاما.

زيارتهما ملعبد ثريثا اإمبول  خالل  اأوباما  باراك  ال�صابق  الأمريكي  الرئي�س  "ميني" ابنتا  �صا�صا "ي�صار" وماليا 
�صمن عطلة عائلية يف جزيرة بايل الإندوني�صية )ا ف ب(

�شحن فواكه يوميًا 
يبعد خطر ال�شكري

بريطانية  درا���س��ة  نتائج  اأظ��ه��رت 
من  ���س��ح��ن  ت����ن����اول  اأن  ج����دي����دة 
الفواكه يومياً يقلل خطر الإ�سابة 
واأن  باملائة،   12 بن�سبة  بال�سكري 
للفواكه  ال�سكري  مري�ص  تناول 
3 م��رات يف الأ���س��ب��وع يقلل خطر 
 17 بن�سبة  مب�ساعفاته  الإ�سابة 

باملائة.
وي����ع����ت����رب ال���������س����ك����ري م�����ن اأك�����رث 
ان��ت�����س��اراً، فقد  املزمنة  الأم��را���ص 
ارتفع عدد امل�سابني به عاملياً اإىل 
 2014 اإن�����س��ان ع���ام  422 م��ل��ي��ون 
�سخ�ص  مليون   108 كان  اأن  بعد 

عام 1980.
اأجريت  التي  الدرا�سة  واعتمدت 
يف جامعة اأك�سفورد على البيانات 
لن�سف  وال���غ���ذائ���ي���ة  ال�����س��ح��ي��ة 
مليون �سخ�ص من ال�سني خالل 

5 �سنوات.
ن�سرتها  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  وب��ح�����س��ب 
اأدى  ميدي�سن"  "بلو�ص  جم��ل��ة 
زيادة ا�ستهالك الفواكه الطازجة 
خم���اط���ر  خ����ف���������ص  اإىل  خ��������الل 
الإ����س���اب���ة ب��ال�����س��ك��ري ب��ن�����س��ب��ة 2 
ب��امل��ائ��ة، و���س��اع��د اأك����ل امل��زي��د من 
ال��ف��واك��ه م��ر���س��ى ال�����س��ك��ري على 
عن  الناجم  ال��وف��اة  خطر  خف�ص 

املر�ص بن�سبة 1.9 باملائة.
اأكل  اأن  ال��ب��ح��ث  ف���ري���ق  ولح�����ظ 
حماية  ع���ل���ى  ي�����س��اع��د  ال���ف���واك���ه 
املر�ص  م�ساعفات  م��ن  امل��ري�����ص 
وال�سرايني  وال��ع��ي��ون  الكلى  على 

والقلب.

فتاة تعي�س 28 عامًا عارية يف اإ�شطبل
حادثة  يف  حتقيق  فتح  التون�سية  ال�سلطات  اأع��ل��ن��ت 
ملدة  ا�سطبل  و�سط  عارية  تعي�ص  وتركها  فتاة  اهمال 
ق��ارب��ت الثالثة ع��ق��ود، يف ح��ادث��ة ه��زت ال���راأي العام 
عنها  الك�سف  مت  التي  احل��ادث��ة  وحت��ول��ت  تون�ص.  يف 
اأرياف  اأح���د  ال�����س��راردة  منطقة  يف  املا�سية  اجلمعة 
م��دي��ن��ة ال���ق���روان )و����س���ط ت��ون�����ص( ح��دي��ث و�سائل 
الإع����الم وم��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى مدار 

يومني.
ك�سف  املحلية  ال�سلطات  اإىل  باإ�سعار  مواطن  وتقدم 
ا�سطبل  يف  تعي�ص  متاماً  عارية  فتاة  تواجد  عن  فيه 
اإه���م���ال ���س��دي��د م��ن عائلتها.  ل�����س��ن��وات وت��ع��اين م��ن 
وقالت مندوبة الأ�سرة والطفولة يف القروان اأني�سة 
ال�سعدي "ات�سلت بي الوزيرة واأعلمتني بهذه احلالة 
املكان  اإىل  تنقلنا  مواطن.  به  تقدم  اإ�سعار  على  بناء 
التي  الإن�����س��ان��ي��ة  وغ���ر  ال��ك��ارث��ي��ة  الو�سعية  وع��اي��ن��ا 

حتيط بالفتاة".
من  تعاين  التي  الفتاة  �سن  يبلغ  امل�سوؤولة،  وبح�سب 

بينها  من  ق�ست  عاماً   33 ح��ادة  نف�سية  ا�سطرابات 
28 عاماً يف ال�سطبل وهي على هذه ال�ساكلة.

"�سم�ص اف  ال�سعدي يف ت�سريحها لإذاعة  واأو�سحت 
اىل  وه��اج��ر  الطفلة  ع��ن  الأب  "تخّلى  اخلا�سة  ام" 
فعلت  وك��ذل��ك  ج��دي��دة  ح��ي��اة  ل��ب��دء  تون�ص  العا�سمة 
ال�سن  يف  الطاعنة  جدتها  عند  الطفلة  وتركت  الأم، 
الفتاة  "ت�سكو  ال�سعدي  وت��اب��ع��ت  عاماً".   85 وتبلغ 
من �سعوبات وا�سطرابات. وجدناها عارية. لالأ�سف 
اجلميع هنا تعامل مع احلالة كاأمر واقع وطبيعي". 

على  تعي�ص  كانت  الفتاة  ب��اأن  اأي�ساً  امل�سوؤولة  وتفيد 
وجبات تقدم لها من ثقب يف جدار بالإ�سطبل، وقال 
والدها  حملوا  لكنهم  خطراً  ت�سكل  اإنها  عمها  اأبناء 

امل�سوؤولية كاملة يف و�سعها ال�سعب. 
اىل  لإخ�ساعها  امل�ست�سفى  اإىل  الآن  ال��ف��ت��اة  ونقلت 
الفحو�سات والعالج. وقالت مندوبة الأ�سرة "�سيكون 
هناك م�سار قانوين ملتابعة احلادثة باعتبارها جرمية 

يعاقب عليها القانون".


