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ماي تناق�ص مع ترامب ما ميكن فعله بخ�صو�ص طهران
الواليات املتحدة حتث حلفاءها 

على االلتزام مبقاطعة اإيران
•• عوا�صم-وكاالت:

�صحفي  م�ؤمتر  خالل  م��اي،  ترييزا  الربيطانية  ال���زراء  رئي�صة  اأعلنت 
ما  ت��رام��ب،  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  الرئي�س  مع  ناق�صت  اأنها  اجلمعة،  ام�س 

ميكن فعله بخ�ص��س اإيران.
ت�صيكرز،  يف  ترامب  مع  امل�صرتك  ال�صحفي  امل���ؤمت��ر  خ��الل  م��اي  وقالت 
مل�اجهة  اجل��ه���د  م�ا�صلة  على  اتفقنا  ل��ن��دن:  العا�صمة  غ��رب��ي  �صمال 

اأن�صطة اإيران يف املنطقة.
اإي��ران على  األ حت�صل  الأمريكي على �صرورة  الرئي�س  اأك��د  من جانبه، 
ال���زراء ماي على م�ا�صلة  رئي�صة  �صجعت  لقد  قائال:  الن�وي،  ال�صالح 

ال�صغط على اإيران.
بني  الأم��ن��ي��ة  ال�صراكة  اأن  الربيطانية  ال�����زراء  رئي�صة  اأك���دت  ب��دوره��ا، 
يف  قائلة  املقبلة،  املرحلة  يف  من���ا  �صت�صهد  املتحدة  وال���لي��ات  بريطانيا 
ال�قت ذاته اإنه يجب تط�ير العالقات القت�صادية مع ال�ليات املتحدة.

ودعا وزير اخلارجية الأمريكية مايك ب�مبي� حلفاء بالده يف امل�صاعدة 
على اإجناح العق�بات القت�صادية التي فر�صتها بالده على اإيران.

رغ��م قرارات  الأو���ص��ط  بال�صرق  الأ�صلحة  بيع  اإي��ران ما�صية يف  اإن  وق��ال 
الأمم املتحدة.

اإيران  لإجبار  حماولتها  يف  قدما  مت�صي  الأمريكية  املتحدة  ال���لي��ات 
على تغيري �صل�كها عرب حزمة عق�بات اقت�صادية.

وا�صنطن لن تكتف بالعق�بات التي ت�صتهدف حرمان اإيران متاما من اأي 
اأكرب عدد من احللفاء  النفط، بل حتر�س على جمع  مداخيل عرب بيع 
وال�صركاء لدعم اخلطة. وزير اخلارجية الأمريكية مايك ب�مبي� بحث 
الجتماعات  وا�صتبق  قمة احللف  هام�س  على  النات�  م�ص�ؤويل  امللف مع 
اأك���د فيها ع��ل��ى ���ص��رورة ق��ط��ع جميع م�����ص��ادر ال��ت��م���ي��ل الذي  ب��ت��غ��ري��دة 

ت�صتخدمه طهران يف مت�يل الإرهاب واحلروب بال�كالة ح�صب ق�له.
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•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م���  ����ص���اح���ب  ب���ح���ث 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
القائد  ن����ائ����ب  اأب�����ظ����ب����ي  ع���ه���د 
الأع����ل����ى ل���ل���ق����ات امل�����ص��ل��ح��ة مع 
رئي�س  رام��اف���زا  �صرييل  فخامة 
ج����م����ه�����ري����ة ج�����ن������ب اأف���ري���ق���ي���ا 
عالقات  ت��ع��زي��ز  �صبل  ال�صديقة 
وجممل  وال����ت����ع����اون  ال�������ص���داق���ة 
الق�صايا الإقليمية والدولية ذات 

الهتمام امل�صرتك.
الرئي�س  بفخامة  �صم�ه  ورح���ب 
املرافق  وال�فد  راماف�زا  �صرييل 
فخامته  ح�����ر������س  م���ث���م���ن���ا  ل������ه 
عالقات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال�صخ�صي 
ب��دول��ة الإم�����ارات العربية  ب���الده 
بها  الرت��ق��اء  اإىل  و�صعيه  املتحدة 
عن  ومعربا  امل�صت�يات  اأعلى  اإىل 
ت�صكل  فخامته  زي���ارة  ب���اأن  ثقته 
مل�صار  ج����دي����دة  ان����ط����الق  ن��ق��ط��ة 
ال��ت��ع��اون الإي��ج��اب��ي وامل��ث��م��ر بني 

البلدين وال�صعبني ال�صديقني.
)التفا�صيل �س2(

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

فل�صطيني�ن يحمل�ن جثمان الطفل الفل�صطيني الذي ا�صت�صهد بر�صا�س الحتالل 

حممد بن زايد خالل حمادثاته مع رئي�س جن�ب افريقيا   )وام(

م�صاع يائ�صة خلنق التحيتا.. واحلوثيون ين�صرون قنا�صة يف زبيد

م�صادرة اأ�صلحة حوثية باحلديدة.. وغارات للتحالف يف �صعدة
ا�صت�صهاد طفل واإ�صابة ع�صرات الفل�صطينيني بر�صا�ص االحتالل بالقطاع

ا�صرائيل تهدد غزة بحرب ردًا على الطائرات الورقية!

برتيوت اإ�صرائيلي ي�صتهدف طائرة م�صرية قرب اجلوالن

ع�صرات القتلى بغارة للتحالف الدويل يف دير الزور
•• عوا�صم-وكاالت:

ق���ال اجل��ي�����س الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، ام�����س اجل��م��ع��ة، اإن���ه اأطلق 
����ص���اروخ ب��ات��ري���ت ع��ل��ى ط���ائ���رة ب����دون ط��ي��ار )درون( 

اقرتبت من احلدود مع �ص�ريا.
ال�صاروخ  اأطلق  اأن��ه  بيان  يف  الإ�صرائيلي  اجلي�س  واأك��د 
ال�ص�رية  الأرا�صي  قادمة من  ب��دون طيار  على طائرة 
هذا  الثانية  هي  حادثة  يف  احل���دود،  من  تقرتب  كانت 

الأ�صب�ع.
ب�صماع  اإ�صرائيل  �صمايل  �صفد  مدينة  يف  �صكان  واأف���اد 
دوي ان��ف��ج��ارات وروؤي����ة اآث���ار ال��دخ��ان. وه���ذه ه��ي املرة 
بدون  ط��ائ��رة  فيها  تدخل  التي  الأ���ص��ب���ع  ه��ذا  الثانية 

طيار الأرا�صي الإ�صرائيلية قادمة من �ص�ريا.
اىل ذلك، اأعلن التحالف الذي تق�ده ال�ليات املتحدة 
رمبا  له  �صريكة  ق���ات  اأو  ق�اته  اإن  داع�س  تنظيم  �صد 
نفذت �صربات يف منطقة �ص�رية اأ�صار املر�صد ال�ص�ري 

حلق�ق الإن�صان اإىل اإن الع�صرات قتل�ا فيها.
�صخ�صا  وذكر املر�صد ال�ص�ري حلق�ق الإن�صان اأن 54 
لق�ا  م��دن��ي��ا  و28  داع�����س  تنظيم  يف  م��ق��ات��ل���ن  بينهم 

حتفهم يف الغارة.

رايان،  �ص�ن  الك�ل�نيل  التحالف  با�صم  املتحدث  وقال 
اجل��م��ع��ة، يف رد ب��ال��ربي��د الإل��ك��رتوين على ���ص���ؤال من 
لنا  �صريكة  ق����ات  اأو  ال��ت��ح��ال��ف  ���ص��ن  “رمبا  روي����رتز: 
�صربات على حميط ال�ص��صة والباغ�ز ف�قاين اأم�س«.

ب�صق�ط �صحايا  املتعلق  التقرير  رف��ع  اأن��ه مت  واأ���ص��اف 
مدنيني اإىل “خلية متابعة ال�صحايا املدنيني من اأجل 
مزيد من التقييم”. وتابع قائال: “ل منلك معل�مات 

اأخرى حاليا«.
وا�صتهدفت الغارة اجل�ية على اأحد اآخر جي�ب تنظيم 
ال�ص�ري  املر�صد  مدير  وق��ال  �ص�ريا.  �صرق  يف  داع�����س 
“جتمعا  ا���ص��ت��ه��دف��ت  ال���غ���ارة  اإن  ال��رح��م��ن  رام����ي ع��ب��د 
ملدنيني” بالقرب من بلدة ال�ص��صة يف حمافظة دير_

الزور بالقرب من احلدود العراقية.
ونفذ الطريان العراقي منذ ني�صان اإبريل، العديد من 
ال�صربات اجل�ية داخل الأرا�صي ال�ص�رية على امتداد 
تنظيم  �صيطر  حيث  البلدين،  ب��ني  امل�صرتكة  احل���دود 

داع�س على مناطق وا�صعة.
الدمي�قراطية  �ص�ريا  ق�ات  ال��دويل  التحالف  ويدعم 
)ف�����ص��ائ��ل ك��ردي��ة وع��رب��ي��ة( يف م��ع��ارك��ه��ا ���ص��د تنظيم 

داع�س.

•• عوا�صم-وكاالت:

ع�صرات  واأ���ص��ي��ب  ط��ف��ل  ا�صت�صهد 
ام�س  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني  امل����اط���ن���ني 
بنريان ق�ات الحتالل الإ�صرائيلي 
ق���رب خم��ي��م ال���ع����دة ���ص��رق مدينة 

غزة.
با�صم  الناطق  القدرة  اأ�صرف  وق��ال 
اإن  غ�����زة  ب���ق���ط���اع  ال�����ص��ح��ة  وزارة 
العمر  م��ن  ي��ب��ل��غ  ال�صهيد  ال��ط��ف��ل 
15 عاما فيما اأ�صيب 25 م�اطنا 
فل�صطينيا بجراح خمتلفة و اختناق 

بالغاز �صرق قطاع غزة.
ملخيمات  ال���ط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ك��ان��ت 
وك�����ص��ر احل�صار  ال���ع����دة  م�����ص��ريات 
للم�صاركة  القطاع  �صكان  دع��ت  قد 
ال�ا�صعة يف جمعة “ ال�فاء للخان 
امل�اطنني  ط���ال���ب���ت  و  الأحمر” 
بالت�جه اإىل خميمات الع�دة �صرق 

قطاع غزة.
اىل ذلك هددت اإ�صرائيل قطاع غزة 
اإذا ا�صتمر  بعملية ع�صكرية قا�صية، 
ال�������ص���ب���ان ع���ل���ى احل�������دود ب���اإط���الق 
والبال�نات  ال����رق���ي���ة  ال���ط���ائ���رات 
احل�����ارق�����ة م�����ن ال����ق����ط����اع ب���اجت���اه 
ذكر  ما  وفق  الإ�صرائيلية،  البلدات 

�صحيفة “هاآرت�س«.
اأن  الإ�صرائيلية،  ال�صحيفة  وذكرت 
ر�صالة التهديد مت نقلها اإىل حركة 

قطاع  على  ت�صيطر  ال��ت��ي  ح��م��ا���س، 
ب�ا�صطة   ،2007 ع���ام  م���ن  غ���زة 

طرف ثالث، مل ت�صمه.
تل  اأن  اإ�صرائيلية  م�صادر  وك�صفت 
ب�����ص���رة ل تقبل  اأو����ص���ح���ت  اأب���ي���ب 
النف�س  �صبط  “حالة  اأن  ال��ت��اأوي��ل 
حافتها”،  اإىل  و�صلت  الإ�صرائيلية 
يف ظ��ل ا���ص��ت��م��رار امل��ظ��اه��رات على 

احلدود منذ مار�س املا�صي.
اجلي�س  يف  ك���ب���ار  ����ص���ب���اط  ورج������ح 
الإ�صرائيلي باأن الطائرات ال�رقية 
ل���ن تدفع  وال���ب���ال����ن���ات احل����ارق����ة 
اإىل ح���رب ج��دي��دة على  اإ���ص��رائ��ي��ل 
قطاع غزة، ل �صيما يف ظل الرتكيز 
جن�بي  الت�صعيد  على  الإ�صرائيلي 

�ص�ريا.

لكن تقديرات اأخرى اأ�صارت اإىل اأن 
ل�صن  ي�صتعد  الإ�صرائيلي  اجلي�س 
اإذا  ال��ق��ط��اع،  ع��م��ل��ي��ة ع�����ص��ك��ري��ة يف 
املنطقة  ان��دلع احلرائق يف  ا�صتمر 
امل��ح��ي��ط��ة ب��ق��ط��اع غ����زة م���ن ج���راء 
ال�رقية  وال���ط���ائ���رات  ال��ب��ال���ن��ات 

احلارقة.
الطائرات  اأن  اإ�صرائيل  واأو���ص��ح��ت 
ال�رقية احلارقة ت�صببت يف اندلع 
اأكرث من األف حريق مبناطق داخل 
م�صريات  ان��ط��الق  منذ  اأرا���ص��ي��ه��ا، 

الع�دة يف نهاية مار�س املا�صي.
واأ�صيب اإ�صرائيليان، ام�س اجلمعة، 
خالل م�صاركتهم يف عملية حماولة 
ال�صيطرة على حريق كبري �صب يف 

كيب�ت�س جماور حلدود غزة.

•• اليمن-وكاالت:

تركتها  اأ�صلحة  امل�صرتكة  اليمنية  املقاومة  ق���ات  ���ص��ادرت 
�صاحات  م��ن  ه��روب��ه��ا  ب��ع��د  الإي��ران��ي��ة  احل���ث��ي  ميلي�صيات 
ا�صتهدفت  ح���ني  ال��ي��م��ن، يف  غ��رب��ي  احل���دي���دة  امل���ع���ارك يف 
�صعدة  يف  للمتمردين  م���اق��ع  ال��ع��رب��ي  التحالف  ط��ائ��رات 

معقل املتمردين.
اليمنية  ال��ق���ات  �صمن  العاملة  العمالقة،  األ���ي��ة  وع���رثت 
اأثناء  ومت��صطة  ثقيلة  وم��ع��دات  اأ�صلحة  على  امل�����ص��رتك��ة، 
مت�صيطها للمزارع الفا�صلة بني مدينتي التحيتا وزبيد يف 

حمافظة احلديدة، على ال�صاحل الغربي لليمن.
امليلي�صيات  األ���غ���ام زرع��ت��ه��ا  ال��ع��م��ال��ق��ة ع��ن  األ����ي���ة  وك�����ص��ف��ت 
الإي��ران��ي��ة ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال��ع��ام يف م��دي��ن��ة ال��ت��ح��ي��ت��ا، حيث 
قامت الفرق الهند�صية بنزع الألغام، وتطهري املناطق التي 

ان�صحب منها املتمردون.
�صل�صلة  العربي  التحالف  ط��ائ��رات  �صنت  ذل��ك،  غ�ص�ن  يف 

الطرق،  عرب  املدينة  اإىل  واخل��ارج��ني  للداخلني  اعتقالت 
بطاقات  اإب����راز  امل��اري��ن  م��ن  وت��ط��ل��ب  عليها،  ت�صيطر  ال��ت��ي 
ال�صكنية  الأحياء  امليلي�صيات النقالبية  ه�ياتهم. وق�صفت 
القتلى  ع��دد من  �صق�ط  ت�صبب يف  التحيتا، مما  يف مدينة 

واجلرحى يف �صف�ف املدنيني.
املياه  خزانا  الإيرانية  احل�ثي  ميلي�صيات  فجرت  اأن  و�صبق 
األ�ية  قامت  حيث  داخلها،  امل�اجهات  اأثناء  املدينة،  يغذي 
العمالقة التي تقاتل �صمن الق�ات اليمنية امل�صرتكة باإعادة 

اإ�صالحه عقب ا�صتعادة ال�صيطرة على املدينة.
ال��ع��رب��ي غارات  ال��ت��ح��ال��ف  اآخ����ر، �صنت ط��ائ��رات  ت��ط���ر  ويف 
اأطراف  يف  احل�ثي  مليلي�صيات  وم�اقع  جتمعات  ا�صتهدفت 

مديرية زبيد.
وكثفت امليلي�صيات ن�صر اأفرادها يف ال�ص�ارع والأزقة املكتظة 
ن�صرت  كما  والأث���ري���ة.  ال��ق��دمي��ة  زب��ي��د  مدينة  يف  بال�صكان 
قنا�صة وم��داف��ع ف���ق اأ���ص��ط��ح امل��ب��اين وامل��ع��امل الأث��ري��ة يف 

زبيد.

غارت على ثكنات واأهداف ع�صكرية متحركة تابعة مليلي�صيات 
احل�ثي يف حمافظة �صعدة معقل املتمردين.

على مدينة  الإيرانية ح�صارا  ميلي�صيات احل�ثي  وفر�صت 
اجلمعة،  ام�س  اليمن،  غربي  احلديدة  مبحافظة  التحيتا 
ن�صر  وق��ت  يف  �صكانها،  اإىل  الغذائية  امل����اد  و���ص���ل  ومنعت 

املتمردون قنا�صة يف مدينة زبيد املجاورة.
اأن احل���ث��ي��ني م��ن��ع���ا و���ص���ل ال�صاحنات  وذك����رت م�����ص��ادر  
املحملة بامل�اد الغذائية واخل�صراوات من مدينة زبيد، التي 

تعد �ص�قا رئي�صيا لل�صكان يف التحيتا.
لإيران  امل�الية  امليل�صيات  اأن  ميدانية  م�صادر  واأو���ص��ح��ت 
تخنق املدينة بعد مت طردها منها م�ؤخرا على اأيدي الق�ات 

اليمنية امل�صرتكة، باإ�صناد من التحالف العربي.
واأكدت امل�صادر اأن املتمردين منع�ا دخ�ل الثلج اإىل التحيتا، 
والذي يعد �صلعة رئي�صية لل�صكان يف ظل ارتفاع درجة حرارة 

الطق�س وانعدام الكهرباء.
حملة  متار�س  احل�ثي  ميلي�صيات  اأن  اإىل  امل�صادر  واأ���ص��ارت 

بحث مع �صرييل رامافوزا تعزيز عالقات ال�صداقة والتعاون والق�صايا االإقليمية والدولية 

حممد بن زايد: االإمارات وجنوب اأفريقيا ميثالن رمزين 
مهمني يف حميطهما والعامل يف جت�صيد قيم الت�صامح واالنفتاح 

معلمو احلكومة واخلا�ص ي�صاركون 
املحتوى  اإنتاج  حول  ا�صتبيان  يف 
باملدار�ص التعليمي  االإلكرتوين 

•• دبي - الفجر:

ال����رتب����ي����ة  وزارة  دع���������ت 
اإىل  امل���ع���ل���م���ني  وال���ت���ع���ل���ي���م 
ح�ل  ا�صتبيان  يف  امل�صاركة 
الإلكرتوين  املحت�ى  اإنتاج 
امل�����دار������س  يف  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي 
احل����ك�����م����ي����ة واخل����ا�����ص����ة، 
من ت�حيد   انطالقاً  وذل��ك 
امل�صت�ى  ع����ل����ى  اجل�����ه������د 
ال���ط��ن��ي، وت���ج��ي��ه��ه��ا نح� 
بناء اقت�صاد معريف تناف�صي 
ون������ظ������ام ت���ع���ل���ي���م���ي رف���ي���ع 
للطلبة  ي�����ص��م��ن  امل�����ص��ت���ى 
ويحفظ  ك��رمي��اً،  م�صتقباًل 
ل��ل��دول��ة اإرث������اً ع��ظ��ي��م��اً من 

املدنية واحلداثة.
بثته  ت��ع��م��ي��م  ذل����ك يف  ج����اء 
على  م��������ؤخ�������راً،  ال��������������زارة 
احلك�مية  امل���دار����س  ك��اف��ة 
م�صتهدفة   ، واخل����ا�����ص����ة 
ب��ه��ذه ال���ص��ت��ب��ان��ة امل��ع��ل��م يف 
لفتًة  الإم��ارات��ي��ة،  املدر�صة 
اأنها ت�صعى من خاللها  اإىل 
مهارات  اإىل  ال��ت��ع��رف  اإىل 
وق��درات املعلمني يف امليدان 
حمت�ى  اإن����ت����اج  جم�����ال  يف 

اإلكرتوين تعليمي.
)التفا�صيل �س2(

كان »�صي ال�صيد« يف بروك�صيل:

ترامب يلوي ذراع حلف �صمال االأطل�صي!
•• الفجر - خرية ال�صيباين

ب���ني احللفاء  ب��امل��ح��ادث��ات  ت���رام���ب  ل���دون���ال���د  ل ع��الق��ة 
لرو�صيا،  كان�ا معار�صني ع�صكرياً  اإذا  و�صركائهم، خا�صة 
هل�صنكي  يف  ب���ت��ني  ف��الدمي��ري  برئي�صها  �صيلتقي  ال��ت��ي 
وب�صع  دقائق،  ب�صع  �ص�ى  الأم��ر  ي�صتغرق  ومل  الثنني. 
كلمات للرئي�س الأمريكي، اخلمي�س، يف بروك�صل، لن�صف 
29 يف دول  ال���  ال��دول واحلك�مات  الجتماع بني روؤ���ص��اء 

النات� ونظرائهم الأوكرانيني واجل�رجيني.
على  فيه  التاأكيد  مت  ال��ذي  امل�صرتك،  البيان  من  غا�صًبا 
باأ�صل�ب ومفردات  العابر لالأطل�صي(  )الأمن والت�صامن 
)حتّمل  ب���  الل��ت��زام  م��ع  ذوق���ه،  ح�صب  ج���دا،  دبل�ما�صية 
البيت  م�صتاأجر  املتبادل(، مل يرتدد  الدفاع  امل�ص�ؤولية يف 
البي�س، كمقدم بارع لربامج تلفزي�ن ال�اقع، يف املطالبة 

مب�ؤمتر �صحفي قبل جميع �صركائه لتقدمي م�صرحيته.
)التفا�صيل �س10(

مقتل الع�صرات يف اعتداءين على جتمعني انتخابيني بباك�صتان
•• اإ�صالم اأباد-اأ ف ب:

�صخ�صا  وع���������ص����رون  اأرب����ع����ة  ق���ت���ل 
الع�صرات  واأ����ص���ي���ب  الأق������ل  ع��ل��ى 
ا���ص��ت��ه��دف��ا جتمعني  ت��ف��ج��ريي��ن  يف 

انتخابيني يف باك�صتان ام�س. 
وقتل ع�صرون �صخ�صا وجرح اأكرث 
انفجار قنبلة  اآخ��ري��ن يف   40 م��ن 
ان��ت��خ��اب��ي يف مدينة  ل���ق���اء  خ����الل 
باك�صتان،  غ��رب  جن�ب  ما�صت�نغ، 

كما قال م�ص�ؤول كبري. 
اإقليم  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  وق�����ال 
بنغال �صائي  اآغا عمر  بال��ص�صتان 
يف  قتل�ا  قد  �صخ�صا  “ع�صرين  اإن 
ترتفع  ان  من  ونتخ�ف  النفجار 

هذه احل�صيلة«. 
التي  ما�صت�نغ  يف  الع��ت��داء  ووق��ع 
كيل�مرتا  اأرب���ع���ني  ح������اىل  ت��ب��ع��د 
اإقليم  عا�صمة  ك�يتا،  مدينة  ع��ن 

بال��ص�صتان. 
واأ�صاف وزير الداخلية اأن العتداء 

ا�صتهدف لقاء لل�صيا�صي مري �صراج 
“ق�صى  ال��ذي قتل. وق��ال  ري�صاين 
اإىل  نقله  خ��الل  بجروحه  متاأثرا 
نائب  ملقعد  مر�صحا  وك��ان  ك�يتا. 
بال��ص�صتان  اإط��ار حزب  اإقليمي يف 

ع�امي. 
قنبلة  ان��ف��ج��رت  ���ص��اب��ق  وق����ت  ويف 
خم���ب���اأة ع��ل��ى دراج������ة ن���اري���ة قرب 

ب��ان��� )���ص��م��ال غ����رب( ل���دى مرور 
م�كب مر�صح اآخر اإىل النتخابات، 
واأ�صابت  اأ���ص��خ��ا���س  اأرب��ع��ة  فقتلت 
ح�اىل ع�صرين اآخرين، كما ذكرت 

ال�صرطة. 
اأكرم  امل�صتهدف،  ال�صيا�صي  وجن��ا 
حت���ال���ف  مم����ث����ل  دوراين،  خ�������ان 

لالأحزاب الدينية، من الهج�م. 

احتجاجات البطالة تت�صاعد.. 
ال��ب�����ص��رة يف  وال���ع���ب���ادي 

•• بغداد-وكاالت:

بع�س  يف  ال����ت����ظ����اه����رات  جت�������ددت 
ام�س،  ال��ب�����ص��رة،  حمافظة  مناطق 
املحتجني  م����ن  ع�����دد  ق���ط���ع  ح���ي���ث 
اأم ق�صر،  الطريق امل�ؤدي اإىل ميناء 
العراق مطالبني  اأك��رب م�انئ  اأح��د 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ م��ط��ال��ب��ه��م، وذل�����ك عقب 
زيارة رئي�س ال�زراء العراقي، حيدر 
العبادي، للمحافظة ولقاءه بالقادة 

امليدانيني.
وك������ان ع�����دد م����ن ����ص���ي����خ ووج���ه���اء 
اخلمي�س،  ه��������ددوا،  ق����د  ال���ب�������ص���رة 
بت��صيع احتجاجاتهم لت�صمل امل�انئ 
النفطية  واحلق�ل  الربية  واملنافذ 
يف حال مل تتم ال�صتجابة ملطالبهم 
وحت�صني  ع���م���ل  ف����ر�����س  ب���ت����ف���ري 
منظ�مة الإمداد بالكهرباء. وو�صل 
حمافظة  اإىل  اجل��م��ع��ة،  ال��ع��ب��ادي، 
اإىل  �صعيا  ال��ب��الد،  جن�بي  الب�صرة 

تهدئة الحتجاجات.

م�صري-  ع�صكري  ت��دري��ب 
امل��ت��و���ص��ط يف  ب���ري���ط���اين 

•• القاهرة-اأ.ف.ب:

اج����رت م�����ص��ر وب��ري��ط��ان��ي��ا متارين 
بحرية ع�صكرية م�صرتكة يف البحر 
بيان  امل���ت��������ص���ط، ح�����ص��ب  الب���ي�������س 

للجي�س امل�صري اجلمعة.
املتحدث  ن�صره  ال��ذي  البيان  واف���اد 
ب���ا����ص���م اجل���ي�������س ع���ل���ى ���ص��ف��ح��ت��ه يف 
ت�صمنت  ال��ت��دري��ب��ات  ان  ف��ي�����ص��ب���ك 
للتدريب  واقعي  �صيناري�  “تنفيذ 
وم�اجهة  الإره�����اب  م��ك��اف��ح��ة  ع��ل��ى 
وحماية  البحرى،  الأم��ن  تهديدات 
التهديدات  �صد  احلي�ية  الأه���داف 
غري النمطية«. كما نفذًت تدريبات 

للرماية بالذخرية احلية.
واف�������اد ال���ب���ي���ان ب������اأن ال���ت���دري���ب مت 
البحرية  القطع  مب�صاركة عدد من 
ل���ك���ال ال���ب���ل���دي���ن. وك����ان����ت ال���ق����ات 
امل�����ص��ري��ة ق��ام��ت بتمرين  ال��ب��ح��ري��ة 
الفرن�صية  ن��ظ��ريت��ه��ا  م���ع  مم���اث���ل 

ال�صب�ع املا�صي يف البحر الحمر.

احلماية المريكية لها ثمن

باك�صتاني�ن يخل�ن احد جرحى التفجريين )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ص الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�ص مونتينيغرو باليوم الوطني لبالده
•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صم� ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اىل فخامة ميل� دي�كان�فيت�س رئي�س م�نتينيغرو وذلك 

مبنا�صبة الي�م ال�طني لبالده.
رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�صاحب ال�صم� ال�صيخ 
للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�صلحة برقيتي تهنئة اإىل فخامة الرئي�س ميل� دي�كان�فيت�س.

معلمو احلكومة واخلا�ص ي�صاركون يف ا�صتبيان حول اإنتاج املحتوى االإلكرتوين التعليمي باملدار�ص
•• دبي - الفجر

اإنتاج  ا�صتبيان ح�ل  امل�صاركة يف  اإىل  املعلمني  دعت وزارة الرتبية والتعليم 
وذلك  واخل��ا���ص��ة،  احلك�مية  امل��دار���س  يف  التعليمي  الإل��ك��رتوين  املحت�ى 
بناء  نح�  وت�جيهها  ال�طني،  امل�صت�ى  على  اجله�د  ت�حيد  من  انطالقاً 
للطلبة  ي�صمن  امل�صت�ى  رف��ي��ع  تعليمي  ون��ظ��ام  تناف�صي  م��ع��ريف  اقت�صاد 

م�صتقباًل كرمياً، ويحفظ للدولة اإرثاً عظيماً من املدنية واحلداثة.
امل��دار���س احلك�مية  كافة  م���ؤخ��راً، على  ال����زارة  بثته  ذل��ك يف تعميم  ج��اء 
واخلا�صة ، م�صتهدفة بهذه ال�صتبانة املعلم يف املدر�صة الإماراتية، لفتًة اإىل 
اأنها ت�صعى من خاللها اإىل التعرف اإىل مهارات وقدرات املعلمني يف امليدان 
يف جمال اإنتاج حمت�ى اإلكرتوين تعليمي، والتعرف اإىل م�صاريع ومبادرات 
من  املعلمني  حاجات  اإىل  والتعرف  املعلم�ن،  بها  يق�م  املحت�ى  هذا  اإنتاج 

التدريب والأدوات والدعم ليتمكن�ا من اإنتاج هذا املحت�ى ون�صره وتبادله. 
املعلمني  دعمت  املعرفة  اإنتاج  وو�صائل  التكن�ل�جيا  اأن  ال����زارة  واأو�صحت 
والطلبة من جيل الث�رة ال�صناعية الرابعة، وحققت العدالة يف ال��ص�ل 
واللغة،  وال��زم��ان  امل��ك��ان  ع��ن  النظر  بغ�س  جيدة  ن�عية  ذات  تعلم  مل�صادر 
على  ق��ادراً  الأك��ادمي��ي  النم�  وجل�انب  ملادته  واملتقن  املميز  املعلم  واأ�صبح 
ن�صر  املحت�ى التعليمي الذي ينتجه لي�س فقط للطلبة يف �صفه ومدر�صته 
واإمنا لأقرانهم يف اأنحاء متن�عة من العامل، وهذه ر�صالة املعلم الإماراتي 
واملدر�صة الإماراتية للعامل، والتي ترفع �صعار »املدر�صة الإماراتية منظ�مة 
م�قعها  ع��ل��ى  ال������زارة  واأ���ص��اف��ت  امل��ع��رف��ة«.  ون�����ص��ر  التعلم  م��ن  م�صتدامة 
على  املعلمني  اإج��اب��ات  م��ن  جمعها  �صيتم  التي  املعل�مات  اأن  الإل��ك��رتوين، 
واملبتكرين  املبدعني  املعلمني  حتديد  يف  �صت�صاعدها  ال�صتبيان  هذا  اأ�صئلة 
ودعمهم بكل ال�صبل املمكنة واملنا�صبة لتح�صني ج�دة اإنتاجهم من املحت�ى 

دولة  داخل  زمالئهم  على  اجليد  املحت�ى  وتعميم  التعليمي،  الإلكرتوين 
الإمارات وخارجها.

من  انطالقاً  امل�صتقبل،  ا�صت�صراف  اإطار  ياأتي يف  ال�صتبيان  اأن هذا  وذكرت 
التغريات املتعاقبة واملت�صارعة يف العل�م والتكن�ل�جيا والت�صالت والث�رة 
ال�صناعية الرابعة وانعكا�صات ذلك على عامل املال والأعمال، وحتقيق روؤية 
2021 وفقاً لالأجندة ال�طنية التي ت�صتهدف الرفاه والتنمية  الإم��ارات 
اأن ال��ص�ل لنظام تعليمي رفيع  امل�صتدامة للم�اطنني. واأو�صحت ال�زارة 
امل�صت�ى ه� بناء يق�م على ثالثة اأعمدة، اأولها معلم م�ؤهل ومبادر وم�اكب 
للتغريات يف املعرفة والتكن�ل�جيا وحري�س على تنمية معارفه ومهاراته 
ب�صكل م�صتمر، وثانيها مدر�صة مديرها قائد ميداين يرعى املعلم والطالب، 
ويعني ال�زارة يف مبادراتها التط�يرية، ويفتح املدر�صة للمجتمع، وثالثها 

جمتمع حملي واٍع وداعم للمعلم واملدر�صة وم�ص�ؤول عن رعاية اأبنائه.

بحث مع �صرييل رامافوزا تعزيز عالقات ال�صداقة والتعاون والق�صايا االإقليمية والدولية 

حمم��د ب��ن زاي��د: االإم�ارات وجن�وب اف�ريقيا ميث�الن رم�زين مه�مني
 يف حميطهم�ا والع�ال�م يف جت�ص�يد قي�م الت�ص�امح واالنفت�اح 

رمي بنت اإبراهيم الها�صمي وزيرة 
دول�����ة ل�������ص����ؤون ال���ت���ع���اون ال����دويل 
اأحمد  ب��ن  ث��اين  الدكت�ر  وم��ع��ايل 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزي����ر  ال����زي�����دي 
ن�صيبة  اأن���ر  زكي  ومعايل  والبيئة 
الدكت�ر  وم����ع����ايل  دول�������ة  وزي�������ر 
اأح��م��د م��ب��ارك امل���زروع���ي الأم���ني 
العام للمجل�س التنفيذي ومعايل 
خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز 
ال�ص�ؤون التنفيذية ومعايل ريا�س 
دائرة  رئي�س  املبارك  عبدالرحمن 
�صيف  وم��ع��ايل  اأب���ظ��ب��ي  املالية يف 
حم��م��د ال���ه���اج���ري رئ��ي�����س دائ����رة 
اأب�ظبي  يف  الإقت�صادية  التنمية 
املبارك  خ��ل��ي��ف��ة  حم��م��د  وم���ع���ايل 
وال�صياحة  الثقافة  دائ���رة  رئي�س 
يف اأب�ظبي ومعايل علي بن حماد 
العام  الأم������ني  ن���ائ���ب  ال�����ص��ام�����ص��ي 
ال�طني  لالأمن  الأعلى  للمجل�س 
وم����ع����ايل ال���ف���ري���ق ال����رك����ن حمد 
حممد ثاين الرميثي رئي�س اأركان 
حممد  و���ص��ع��ادة  امل�صلحة  ال��ق���ات 
م���ب���ارك امل����زروع����ي وك���ي���ل دي�����ان 
و�صعادة حم�س  اأب�ظبي  ويل عهد 
�صعيد الهاملي �صفري الدولة لدى 

جمه�رية جن�ب افريقيا.
كما ح�صرها من جانب جمه�رية 
ليندي�ى  م��ع��ايل  افريقيا  ج��ن���ب 
���ص��ي�����ص��ي���ل��� وزي��������رة اخل���ارج���ي���ة 

وج�د كثري من ال�صمات امل�صرتكة 
العربية  الإم������������ارات  دول�������ة  ب����ني 
املتحدة وجمه�رية جن�ب اإفريقيا 
ميثالن  ف��ال��ب��ل��دان   .. ال�����ص��دي��ق��ة 
حميطهما  يف  م��ه��م��ني  رم����زي����ن 
الت�صامح  قيم  جت�صيد  يف  والعامل 
ي�صكالن  اأن���ه���م���ا  ك��م��ا  والن���ف���ت���اح 
ناجحني  ت���ن���م����ي���ني  من�����ذج����ني 
وي�صرتكان معا يف العمل من اأجل 
حت��ق��ي��ق ال�����ص��الم وال����ص���ت���ق���رار يف 

منطقتهما.
ل�صعب  متنياته  ع��ن  �صم�ه  وع��رب 
جمه�رية جن�ب اإفريقيا ال�صديق 
امل����زي����د م����ن ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���ق���دم 
الرئي�س  ول��ف��خ��ام��ة  والزده���������ار 
�صرييل راماف�زا الت�فيق والنجاح 
يف قيادة م�صرية التنمية والتحديث 
يف بالده وحتقيق طم�حات �صعبه 

يف الرخاء وال�صتقرار.
م��ن ج��ان��ب��ه اأع����رب رئ��ي�����س جن�ب 
دولة  بزيارة  �صعادته  عن  اأفريقيا 
م�ؤكدا  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
متانة عالقات ال�صداقة والتعاون 
بني بالده ودولة الإمارات متطلعا 
والعمل  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  تعزيز  اإىل 
امل�صرتك من اأجل حتقيق امل�صالح 
وال�صعبني  ل��ل��ب��ل��دي��ن  امل�����ص��رتك��ة 

ال�صديقني.
اللقاء  خ��ت��ام  يف  اجل��ان��ب��ان  واأك�����د 

بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب 
اأب�ظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
للق�ات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ا�صتقبال  مرا�صم  وجرت  امل�صلحة. 
ر���ص��م��ي��ة ل��ل��رئ��ي�����س ال�����ص��ي��ف حيث 
عزف ال�صالمان ال�طنيان جلن�ب 
فيما   .. الإم����ارات  ودول���ة  اأفريقيا 
طلقة   «  21  « امل��دف��ع��ي��ة  اأط��ل��ق��ت 

حتية ل�صيف البالد.
و�صافح الرئي�س �صرييل راماف�زا 
.. م�صتقبليه من ال�صي�خ وال�زراء 
كما  الدولة..  يف  امل�ص�ؤولني  وكبار 
ال�صيخ  ال�����ص��م���  ���ص��اح��ب  ���ص��اف��ح 
اأع�صاء  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
رئي�س  ل��ف��خ��ام��ة  امل���راف���ق  ال����ف���د 

جن�ب اأفريقيا.
معايل  ال�����ص����ت����ق����ب����ال  يف  وك���������ان 
اأم��ل ع��ب��داهلل القبي�صي  ال��دك��ت���رة 
ال�طني الحتادي  املجل�س  رئي�صة 
�صيف  ال�������ص���ي���خ  ����ص���م����  وال����ف����ري����ق 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
الداخلية  وزي���ر  ال������زراء  جمل�س 
و���ص��م��� ال�����ص��ي��خ ط��ح��ن���ن ب��ن زايد 
اآل نهيان م�صت�صار الأمن ال�طني 
و���ص��م��� ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص���ر ب��ن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�صة  ����ص����ؤون  وزي�����ر  ال��������زراء 
اآل  ال�صيخ عبداهلل بن زايد  و�صم� 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
عالقات  تعزيز  اهلل«ع��ل��ى  »حفظه 
جمه�رية  مع  والتعاون  ال�صداقة 
ج���ن����ب اإف���ري���ق���ي���ا ال�����ص��دي��ق��ة يف 
امل�صالح  كافة مبا يحقق  املجالت 
ال�صديقني  ل��ل��ب��ل��دي��ن  امل�����ص��رتك��ة 
التنمية  اإىل  �صعبيهما  وطم�حات 
والزده��������ار.. م�����ص��ريا ���ص��م���ه اإىل 
اأن ه��ذا احل��ر���س ن��اب��ع م��ن النهج 
بناء  ال��دول��ة يف  ال��ذي ت�صري عليه 
عالقات طيبة وبناءة مع خمتلف 
وال�صديقة  ال�صقيقة  العامل  دول 
اأ����ص���ا����ص���ه���ا الح�����������رتام امل���ت���ب���ادل 
�صم�ه  وق��ال  امل�صرتكة.  وامل�صالح 
الإم���ارات بقيادة �صاحب  اإن دول��ة 
اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صم� 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
�صراكاتها  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  حت���ر����س 
الإفريقية  ال����دول  م��ع  ال��را���ص��خ��ة 
على  باخلري  يع�د  مب��ا  ال�صديقة 
وتنمية  وا���ص��ت��ق��رارا  اأم��ن��ا  �صع�بها 

وازدهارا.
واأك�����د ���ص��م���ه اأن دول����ة الإم�����ارات 
اهتماما  تعطي  املتحدة  العربية 
ك���ب���ريا ل��ت��ط���ي��ر ع���الق���ات���ه���ا مع 
ج����م����ه�����ري����ة ج�����ن������ب اإف����ري����ق����ي����ا 
مهما  �صديقا  ب�صفتها  ال�صديقة 
القارة  يف  وم���ؤث��را  فاعال  و�صريكا 
الإف��ري��ق��ي��ة .. م�����ص��ريا ���ص��م���ه اىل 

مابي�صا  ومعايل  الدويل  والتعاون 
ن���اك����ل وزي������رة ال����دف����اع و����ص����ؤون 
امل��ح��ارب��ني ال��ق��دام��ى وم��ع��ايل جي 
ت��ي وزي���ر ال��ط��اق��ة وم��ع��ايل الل�اء 
الداخلية  وزي�����ر  ك��ي��ل��ي  ات�������س  ب���ي 
وم���ع���ايل ج���ي م��اغ���ان��ي�����س نائب 
و�صعادة  وال�صناعة  التجارة  وزي��ر 
���ص��ف��ري جن�ب  ك��ات�����ص��ال��ي��ه  ����ص���اد 
اف���ري���ق���ي���ا امل���ع���ني ل�����دى ال����دول����ة. 
فخامة  ق����ال  امل���ح���ادث���ات  وع���ق���ب 
يف  كلمة  يف  افريقيا  جن�ب  رئي�س 
�صجل كبار الزوار مبنا�صبة زيارته 
للدولة .. » اإنني يف غاية الإمتنان 
للحفاوة التي ا�صتقبلتم�ين بها يف 
املتحدة..  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
ك��م��ا اإن����ه مل���ن دواع�����ي ال�����ص��رف اأن 
اأق�����م ب��ه��ذه ال���زي���ارة خ���الل العام 
بالذكرى  ف��ي��ه  حت��ت��ف��ل���ن  ال�����ذي 
امل���ئ����ي���ة ل��ل��رئ��ي�����س ال����راح����ل زاي���د 
نحتفل  اأفريقيا  جن�ب  يف  ونحن 
اأي�صا مبرور مئة عام على ميالد 
نيل�ص�ن مانديال.. �صكرا لكم على 

ا�صتقبايل »..
راماف�زا  ���ص��ريي��ل  ف��خ��ام��ة  وك����ان 
اأفريقيا  جن�ب  جمه�رية  رئي�س 
ال��ب��الد يف زيارة  اإىل  ام�����س  و���ص��ل 

ر�صمية اىل الدولة.
لدى  فخامته  ا�صتقبال  يف  وك���ان 
باأب�ظبي  الرئا�صة  مطار  و�ص�له 

التعاون  اآف�������اق  ت������ص��ي��ع  اأه���م���ي���ة 
امل�صرتك وال�صتفادة من املق�مات 
والإمكانات املتن�عة املت�فرة لدى 
اأهمية  على  ���ص��ددا  كما  البلدين. 
الت�صامح  ق���ي���م  وت���ع���زي���ز  اإع�������الء 
املتبادل بني  والح��رتام  والتفاهم 
باعتبارها  ال��ع��امل  ودول  ���ص��ع���ب 
امل�صرتك  للتعاي�س  الأمثل  املدخل 
وت��ع��زي��ز اأرك�����ان ال�����ص��الم والأم����ن 

وال�صتقرار يف العامل.
الر�صمية  املحادثات  جل�صة  ح�صر 
م��ن جانب دول��ة الم���ارات معايل 
اأم��ل ع��ب��داهلل القبي�صي  ال��دك��ت���رة 
ال�طني الحتادي  املجل�س  رئي�صة 
�صيف  ال�������ص���ي���خ  ����ص���م����  وال����ف����ري����ق 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
الداخلية  وزي���ر  ال������زراء  جمل�س 
و���ص��م��� ال�����ص��ي��خ ط��ح��ن���ن ب��ن زايد 
اآل نهيان م�صت�صار الأمن ال�طني 
و���ص��م��� ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص���ر ب��ن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�صة  ����ص����ؤون  وزي�����ر  ال��������زراء 
اآل  ال�صيخ عبداهلل بن زايد  و�صم� 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان 
اأح����م����د جمعة  ال�������دويل وم����ع����ايل 
املجل�س  �����ص�����ؤون  وزي�����ر  ال���زع���اب���ي 
�ص�ؤون  وزارة  يف  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى 
الرئا�صة ومعايل �صلطان بن �صعيد 
املن�ص�ري وزير القت�صاد ومعايل 

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  ال�������ص���م����  ����ص���اح���ب  ب���ح���ث 
اآل ن��ه��ي��ان ويل  ب���ن زاي����د  حم��م��د 
عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى 
فخامة  م����ع  امل�����ص��ل��ح��ة  ل���ل���ق����ات 
�صرييل راماف�زا رئي�س جمه�رية 
ج��ن���ب اأف��ري��ق��ي��ا ال�����ص��دي��ق��ة �صبل 
تعزيز عالقات ال�صداقة والتعاون 
الإقليمية  ال���ق�������ص���اي���ا  وجم���م���ل 

والدولية ذات الهتمام امل�صرتك.
الرئي�س  ب��ف��خ��ام��ة  ���ص��م���ه  ورح���ب 
املرافق  وال���ف��د  رام��اف���زا  �صرييل 
فخامته  ح�����ر������س  م���ث���م���ن���ا  ل������ه 
عالقات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال�صخ�صي 
العربية  الإم������ارات  ب��دول��ة  ب���الده 
بها  الرت��ق��اء  اإىل  و�صعيه  املتحدة 
عن  ومعربا  امل�صت�يات  اأع��ل��ى  اإىل 
ث��ق��ت��ه ب����اأن زي����ارة ف��خ��ام��ت��ه ت�صكل 
مل�صار  ج����دي����دة  ان����ط����الق  ن��ق��ط��ة 
ال��ت��ع��اون الإي���ج���اب���ي وامل��ث��م��ر بني 
ال�صديقني  وال�����ص��ع��ب��ني  ال��ب��ل��دي��ن 
م�����ص��ار تعزيز  م��ه��م��ة يف  وحم��ط��ة 

العالقات بينهما.
وا����ص���ت���ع���ر����س اجل����ان����ب����ان خ���الل 
عقدت  ال��ت��ي  الر�صمية  امل��ح��ادث��ات 
باأب�ظبي  الرئا�صة  ق�صر  يف  ام�س 
اإم����ك����ان����ات وف����ر�����س ال����ت����ع����اون يف 
املجالت ال�صتثمارية والقت�صادية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وغ���ريه���ا م���ن اأوج����ه 
التعاون مبا يلبي تطلعات البلدين 
حتقيق  يف  ال�صديقني  و�صعبيهما 
وا�صطراد  امل�����ص��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

التقدم والزدهار.
امل�صتجدات  اإىل  اجلانبان  وتطرق 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  والأح�����داث 
وتبادل  امل�����ص��رتك  اله��ت��م��ام  ذات 

وجهات النظر ح�لها.
ال�صيخ  ال�����ص��م���  ����ص���اح���ب  واأك�������د 
اآل ن��ه��ي��ان ويل  ب���ن زاي����د  حم��م��د 
عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى 
ل���ل���ق����ات امل�����ص��ل��ح��ة ح���ر����س دول���ة 
بقيادة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
ال�����ص��ي��خ خليفة  ال�����ص��م���  ���ص��اح��ب 

اأح����م����د جمعة  ال�������دويل وم����ع����ايل 
املجل�س  �����ص�����ؤون  وزي�����ر  ال���زع���اب���ي 
�ص�ؤون  وزارة  يف  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى 
الرئا�صة ومعايل �صلطان بن �صعيد 
املن�ص�ري وزير القت�صاد ومعايل 
رمي بنت اإبراهيم الها�صمي وزيرة 
دول�����ة ل�������ص����ؤون ال���ت���ع���اون ال����دويل 
اأحمد  ب��ن  ث��اين  الدكت�ر  وم��ع��ايل 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزي����ر  ال����زي�����دي 
ن�صيبة  اأن���ر  زكي  ومعايل  والبيئة 
الدكت�ر  وم����ع����ايل  دول�������ة  وزي�������ر 
اأح��م��د م��ب��ارك امل���زروع���ي الأم���ني 
العام للمجل�س التنفيذي ومعايل 
خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز 
ال�ص�ؤون التنفيذية ومعايل ريا�س 
دائرة  رئي�س  املبارك  عبدالرحمن 
�صيف  وم��ع��ايل  اأب���ظ��ب��ي  املالية يف 
حم��م��د ال���ه���اج���ري رئ��ي�����س دائ����رة 
اأب�ظبي  يف  الإقت�صادية  التنمية 
املبارك  خ��ل��ي��ف��ة  حم��م��د  وم���ع���ايل 
وال�صياحة  الثقافة  دائ���رة  رئي�س 
يف اأب�ظبي ومعايل علي بن حماد 
العام  الأم������ني  ن���ائ���ب  ال�����ص��ام�����ص��ي 
ال�طني  لالأمن  الأعلى  للمجل�س 
وم����ع����ايل ال���ف���ري���ق ال����رك����ن حمد 
حممد ثاين الرميثي رئي�س اأركان 
حممد  و���ص��ع��ادة  امل�صلحة  ال��ق���ات 
م���ب���ارك امل����زروع����ي وك���ي���ل دي�����ان 
و�صعادة حم�س  اأب�ظبي  ويل عهد 
�صعيد الهاملي �صفري الدولة لدى 

جمه�رية جن�ب افريقيا.
لفخامة  امل���راف���ق  ال����ف���د  وي�����ص��م 
اأف���ري���ق���ي���ا معايل  رئ��ي�����س ج���ن����ب 
ل���ي���ن���دي����ى ����ص���ي�������ص���ي����ل���� وزي������رة 
اخل����ارج����ي����ة وال����ت����ع����اون ال�����دويل 
وم���ع���ايل م��اب��ي�����ص��ا ن���اك����ل وزي����رة 
الدفاع و�ص�ؤون املحاربني القدامى 
الطاقة  وزي�����ر  ت���ي  ج���ي  وم���ع���ايل 
وم���ع���ايل ال����ل�����اء ب���ي ات�������س كيلي 
وزي�������ر ال���داخ���ل���ي���ة وم����ع����ايل جي 
التجارة  وزي���ر  ن��ائ��ب  م��اغ���ان��ي�����س 
كات�صاليه  �صاد  و�صعادة  وال�صناعة 
املعني لدى  افريقيا  �صفري جن�ب 

الدولة.

•• اأبوظبي-وام:�صرطة اأبوظبي تعزز التوعية امليدانية ب�صالمة اإطارات املركبات

ب�صالمة  امليدانية  الت�عية  اأب�ظبي  ب�صرطة  والدوريات  املرور  عززت مديرية 
اإطارات املركبات على الطرق الداخلية والرئي�صية باإمارة اأب�ظبي �صمن حملة 
“�صيف بال ح�ادث” خ�ص��صا خالل هذه الفرتة من العام التي ت�صهد ارتفاعا 
يف درجات احلرارة والتي قد ت�ؤدي اإىل وق�ع ح�ادث مرورية ج�صيمة نتيجة 
لنفجارها وتت�صبب يف وفيات واإ�صابات بليغة. واأقامت املديرية �صمن احلملة 
ال�صيفية مبنطقة الظفرة نقاط فح�س ميدانية مبحطات ال�ق�د بالجتاهني 
“فني  على طريق ال�صيخ خليفة بن زايد وقامت الدوريات املرورية مبرافقة 
اإطارات” بفح�س اإطارات املركبات واإر�صاد ال�صائقني عن �صالحيتها وتبديلها 
يف حالة انتهاء �صالحيتها. وقال املقدم �صهيل �صياح املزروعي نائب مدير اإدارة 
لتثقيف  مرورية  كتيبات  ت�زيع  ت�صمنت  امليدانية  الت�عية  ان  الظفرة  م��رور 
للم�ا�صفات  واملطابقة  اجل��ي��دة  الإط����ارات  ا�صتخدام  على  وحثهم  ال�صائقني 
ومالئمة  �صناعة  ت��اري��خ  وت�صمل  ب�صاأنها  ال�صرورية  باملعل�مات  وت��زوي��ده��م 
املنا�صبة  يتحملها واحلم�لة  التي  احل��رارة  ودرج��ة  وقيا�صه  امل�صتخدم  الإط��ار 
و�صنة ال�صنع ومدة �صالحية الإطار. واأ�صار اإىل اأن الت�عية امليدانية ركزت على 
ت�جيه ر�صائل ح�ل القيادة املرورية الآمنة يف ال�صيف واملخالفات اخلطرة التي 
يرتكبها ال�صائق�ن وت�صمل ال�صرعة واحلم�لة الزائدة وا�صتخدام الهاتف اأثناء 
القيادة  ب�صبب  والرتكيز  النتباه  الأم��ان وعدم  ا�صتخدام حزام  وعدم  القيادة 

لفرتات ط�يلة وعدم اللتزام بخط الطريق.
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اأخبـار الإمـارات
بلحيف النعيمي يح�صر احتفال القن�صلية امل�صرية بالذكرى ال� 66 لثورة 23 يوليو

•• دبي-وام:

النعيمي  بلحيف  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  الدكت�ر  معايل  ح�صر 
وزير تط�ير البنية التحتية الحتفال الذي اأقامته القن�صلية 
 23 لث�رة   66 ال���  ال��ذك��رى  مبنا�صبة  بدبي  امل�صرية  العامة 
القن�صل  عبداحلميد  ط��ارق  ال�صفري  �صعادة  بح�ص�ر  ي�لي� 
الدول  وق��ن��ا���ص��ل  ال�صمالية  وامل��ن��اط��ق  ب��دب��ي  امل�����ص��ري  ال��ع��ام 
من  الع��م��ال  ورج��ال  ال�صخ�صيات  وكبار  والجنبية  العربية 

البلدين واأبناء اجلالية امل�صرية.
واأكد �صعادة ال�صفري طارق عبداحلميد يف كلمة له ان احتفالت 
ث�رة 23 ي�لي� هذا العام تتزامن مع حتديات ج�صام متر بها 
م�صر فهناك حربا حقيقية يخ��صها ال�صعب امل�صري وق�اته 

عن  دفاعا  فقط  لي�س  والإره���اب  الظالم  ق���ى  �صد  امل�صلحة 
الأمن الق�مي امل�صري واإمنا دفاعا عن الأمن الق�مي العربي 
رد خماطر  ع��ل��ى  ع���ازم  امل�����ص��ري  ال�صعب  ان  ع��ل��ى  م�����ص��ددا   ..
الإرهاب والعمل بكل اإ�صرار وعزمية على حفظ اأمن ال�طن 
التي  اله����داف  ي��ت��م حتقيق جميع  ح��ت��ى  امل��ع��ت��دي��ن  ك��ي��د  ورد 
و30  يناير   25 ث�رتي  اجلماهري خالل  اجلها  خرجت من 
ي�ني� وكالهما ا�صتكمال للن�صال ال�طني لل�صعب امل�صري يف 
اإع��زاز وتقدير لأرواح �صهداء  تاريخه احلديث ..ووج��ه حتية 
تقديره  بالغ  واأع��رب عن  العربي.  وال�طن  والم���ارات  م�صر 
مل�صر خالل  و�صعبا  ق��ي��ادة  الم�����ارات  دول���ة  ل��دع��م  وام��ت��ن��ان��ه 
املرحلة املا�صية مما يعك�س عمق العالقات الأخ�ية ال�طيدة 
بني البلدين ال�صقيقني والتي اأر�صى ق�اعدها الراحل العظيم 

ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغف�ر 
..مت�جها بال�صكر اىل �صاحب ال�صم� ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�صاحب ال�صم� ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�زراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد 
الأعلى  القائد  ن��ائ��ب  اأب���ظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
حكام  ال�صي�خ  ال�صم�  اأ���ص��ح��اب  واخ���ان��ه��م  امل�صلحة  ل��ل��ق���ات 
تقدم  كما  و�صعبها.  مل�صر  امل��ت���ا���ص��ل  دعمهم  على  الم����ارات 
بال�صكر والتقدير لدولة الم��ارات على ما تقدمه من رعاية 
كرمية لأبناء اجلالية امل�صرية وت�فري �صبل احلياة لهم مبا 
ميكنهم من اأداء واجباتهم بكل تفان واخال�س للم�صاركة يف 

دفع جه�د التنمية والنه�صة لدولة المارات.

•• اأبوظبي-الفجر:طالبات »طيار امل�صتقبل« يزرن »برج املراقبة« يف مطار البطني

تنظمها  والتي  امل�صتقبل«  »طيار  مبادرة  طالبات  من  ع��دد  زارت 
برج  امل��رك��زي��ة،  العمليات  بقطاع  اأب���ظ��ب��ي  �صرطة  ط���ريان  اإدارة 
املراقبة يف مطار البطني.   واأكد العقيد عبيد حممد ال�صميلي، 
املبادرة  ورئي�س جلنة  اأب�ظبي،  �صرطة  اإدارة طريان  نائب مدير 
اأهمية الأن�صطة املتن�عة ودوره��ا  يف �صقل �صخ�صيات امل�صاركات 
وتدريبهم على  العتماد على النف�س وحتمل امل�ص�ؤولية، ومهارة 
الت�ا�صل مع الآخرين، من اأجل م�صتقبل م�صرق وواعد. واطلعت 
اجل�ية،  واملالحة  الطريان  نظم  على  ال��زي��ارة  خ��الل  الطالبات 
واإقالع  هب�ط  تن�صيق  يف  املراقبة  ب��رج  ودور  التحكم،  ومنطقة 
اأو  اجل���  يف  ���ص���اء  حركتها  وتنظيم  معها  والت�ا�صل  ال��ط��ائ��رات 
الأر���ص��اد اجل�ية  املطار، وتعرف�ا  على  مهام ق�صم  اأر�صية  على 
اآلية التعامل يف احل��الت الطارئة،  يف الربج.  كما تعرفن على   
اإدارة خدمات ط�ارئ  وا�صتعداد وجاهزية الآليات امل�صتخدمة يف 
املطار يف هذا اجلانب، وتابعن �صيناري� حلادث وهمي من حلظة 
اإىل م�قع احل��دث �صمن  ال��ص�ل  الإطفاء حتى  �صيارات  خ��روج 
زمن ال�صتجابة، وتعرفن على اأن�اع احلرائق واأ�صا�صيات التعامل 
مع احلريق، واإجراءات ال�صالمة املتبعة. وت�صمن الربنامج عقد 
دورة تدريبية ت�ع�ية يف الإ�صعافات الأولية، قدمها النقيب عادل 
را�صد اليماحي، مدير فرع الإ�صعاف املجتمعي مبديرية الط�ارئ 
كيفية  على  ركزت   ، املركزية  العمليات  بقطاع  العامة  وال�صالمة 
مع  ال�صليم  والت�صرف  الإب��الغ  وطريقة  العمليات  مع  الت�ا�صل 
الإ�صعاف  �صيارة  و�ص�ل  حني  اإىل  والإ�صابات  الطارئة  احل��الت 
الإ�صعافات  م��ب��ادئ  يف  �صيناري�  اإج����راء   ومت  ال��ط��ب��ي،  وال��ط��اق��م 

الأولية مب�صاركة الطالبات.

امللحق الدبلوما�صي ب�صفارة الدولة يف كازاخ�صتان تلتقي م�صوؤولة اأممية
•• اأ�صتانا -وام:

التقت هند ح�صن الطاهري امللحق الدبل�ما�صي ب�صفارة الدولة يف كازاخ�صتان يف مبنى بعثة الأمم يف اأ�صتانا ال�صيدة 
اإيلني ك�نكييفيت�س رئي�صة مكتب الأمم املتحدة للمراأة يف جمه�رية كازاخ�صتان.

وا�صتعر�صت امل�ص�ؤولة الأممية العمل الذي يق�م به املكتب يف كازاخ�صتان يف جمال حماية حق�ق املراأة وامل�صاواة بني 
اجلن�صني ومكافحة العنف �صد الن�صاء . واأكدت اأن حك�مة جمه�رية كازاخ�صتان ت�يل اأهمية كبرية بامل�صائل ذات 
ال�صلة بتمكني املراأة وت��صيع اإمكانياتها يف خمتلف القطاعات .. كما تهتم هيئة الأمم املتحدة للمراأة لدى اأ�صتانا 
باإجنازات دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف دعم ومتكني املراأة . واأ�صارت خالل اللقاء عن رغبتها بان�صمام دولة 
الإمارات لأن تك�ن �صمن الدعم الإقليمي ل��صط اآ�صيا يف متكني املراأة والذي دخلت �صمنه دول الحتاد الأوروبي 
لدفع عجلة متكني اجله�د املبذولة يف هذا املجال. من جانبها تناولت هند الطاهري الربامج وال�صرتاتيجيات 
التي تبنتها دولة الإمارات يف جمال متكني املراأة .. من�هة اإىل الدور البارز الذي تلعبه املراأة يف الإمارات يف الأ�صعدة 

كافة وم�صاركتها يف م�صرية التنمية القت�صادية والجتماعية للبالد.

»طرق دبي« : بدء الت�صجيل بالدورة الثانية لتاأهيل اخلريجني املواطنني
•• دبي-وام:

اأعلنت هيئة الطرق وامل�ا�صالت عن بدء الت�صجيل 
يف الدورة الثانية من برنامج »متكني مع الهيئة« 
واخلريجات  اخل��ري��ج��ني  ت���دري���ب  اإىل  ال���رام���ي 
لهم  ت�صنح  �صه�ر ممن مل   3 مل��دة  امل�اطنني  من 
فر�صة اللتحاق ب�ظائف منذ عام على تخرجهم 
وذلك لتاأهيلهم لالنخراط يف �ص�ق العمل وذلك 
زايد  وع��ام   »2017« اخل��ري  ع��ام  لقيم  تكري�صا 

.»2018«
امل������ارد  اإدارة  م���دي���ر  ال��ف��ال���ص��ي  م��ن�����ص���ر  وق�����ال 

الب�صرية والتط�ير بقطاع خدمات الدعم الإداري 
امل�ؤ�ص�صي للهيئة اإنه مت اطالق الدورة الأوىل من 
برنامج »متكني مع الهيئة« العام املا�صي 2017 
ال��دورة الثانية  ا�صتجابة لعام اخلري واإن تد�صني 
ياأتي م�اكبة لعام زايد 2018 وه� النهج الذي 
العطاء  قيم  لتكري�س  لنف�صها  الهيئة  اختطته 
واخلري جتاه اأبناء وبنات ال�طن من اخلريجني 

ب��صفهم م�صتقبل البالد نح� التط�ر والبناء.
ال�صهري  ال���رات���ب  ق��ي��م��ة  رف����ع  اإن����ه مت  واأ�����ص����اف 
وذلك  دره��م  اآلف   5 اإىل  للمتدربني  املخ�ص�س 
لاللتحاق  وال��ت�����ص��ج��ي��ع  التحفيز  ع��ام��ل  ل���زي���ادة 

 45 ال���دورة  ه��ذه  من  امل�صتهدف  واإن  بالربنامج 
خريجا وخريجة.

م�صريا اإىل اأن تدريبهم يتم على يد جمم�عة من 
اخلربات  ذوي  الهيئة  م�ظفي  من  املتخ�ص�صني 
وقدراتهم  ب���ق��ت��ه��م  ت���ربع����ا  وال���ذي���ن  امل��ت��ن���ع��ة 
املهنية لتدريب �صبابنا وبناتنا على اأج�اء العمل 
الإبداعي  والتفكري  والبتكار  ال�ظيفية  والبيئة 
للمقابالت  تاأهيليهم  عن  ف�صال  وال�صرتاتيجي 
من�ذج  وتعبئة  البح�ث  عمل  وكيفية  ال�ظيفية 
واإدارة  العمل  اأخالقيات  اإىل جانب  طلب وظيفة 

ال�قت والذكاء العاطفي.

ور�صة حول اآلية »ا�صتطالعات الراأي« ب�صرطة اأبوظبي

اأهمية  م���ؤك��داً  املتعاملني،  واإ���ص��ع��اد 
ا���ص��ت��ط��الع��ات ال������راأي و����ص����ًل اإىل 
وال�صتماع  الإدارات  خمتلف  اآراء 
وم�صاكلهم  اح���ت���ي���اج���ات���ه���م  اإىل 
دعم  يف  ي�صهم  مب��ا  وم��ق��رتح��ات��ه��م، 

وبن�د  خ���ط����ات  م��ن��اق�����ص��ة  اأن  اإىل 
الإدارات  اآراء  وا�صتطالع  ال�صتبيان 
�صيغة  اإيجاد  اإىل  تهدف  ال�صرطية 
ا�صتبيان م�حد، ليتم تعميم م�ص�دة 
ال���ص��ت��ب��ي��ان ل��ف��رتة جت��ري��ب��ي��ة على 

القرار  م��ت��خ��ذي  ل���دع���م  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ف�صاًل  ب���امل���ع���ل����م���ات،  وت���زوي���ده���م 
ع���ن اأن���ه���ا ت��ع��د م���دخ���ل رئ��ي�����ص��ي يف 
امل�ؤ�ص�صة.  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ات  ب���ن���اء 
اأهمية ت�حيد  ال�ر�صة على  ورك��زت 

مدير اإدارة خدمة واإ�صعاد املتعاملني، 
من  امل�صتهدفة  الفنية  اجل��ه��ات  اإن 
هي   ال�صتبيان  وم��راج��ع��ة  مناق�صة 
للمتعاملني  خ���دم���ات  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
امل��ب��ا���ص��ر م��ع��ه��م، م�صرياً  ب��الت�����ص��ال 

لتحقيق  ال��ع��م��ل  اآل����ي����ات  وت���ط����ي���ر 
روؤي�����ة ور����ص���ال���ة وم��ن��ه��ج��ي��ة �صرطة 
ا�صتطالعات  اأن  اإىل  اأب�ظبي، لفتاً 
املمار�صات  اأه���م  م��ن  تعترب  ال�����راأي 
واجلهات  امل�ؤ�ص�صات  لدى  والأدوات 

من  التحقق  بغر�س  الإدارات  تلك 
مالئمتها على اأر�س ال�اقع.

حم�صن  �صامل  ال��رائ��د  ال�ر�صة  اأدار 
قيا�س  ف������رع  م����دي����ر  امل����ن���������ص�����ري، 
خدمة  اإدارة  يف  اخل���دم���ات  ج������دة 

•• اأبوظبي-الفجر:

اإدارة  يف  ع���م���ل  ور������ص�����ة  ن���اق�������ص���ت 
مركز  يف  املتعاملني  واإ�صعاد  خدمة 
امل�ؤ�ص�صي  والتط�ير  ال�صرتاتيجية 
ا�صتطالعات  اآلية  اأب�ظبي،  ب�صرطة 
وكيفية  للمتعاملني  ال���راأي  قيا�س 

احت�صاب النتائج وقراءة التقارير.
واأك�������د ال���ع���ق���ي���د خ���ل���ف���ان ع���ب���د اهلل 
م���دي���ر مركز  ن���ائ���ب  امل���ن�������ص����ري، 
امل�ؤ�ص�صي  والتط�ير  ال�صرتاتيجية 
اأب�ظبي مبنهجية  �صرطة  التزام    ،
البحث العلمي يف حتقيق التط�ير، 
يف  ال�صتطالعات  اأهمية  م��صحاً 
ق��ي��ا���س ال�����راأي ال��ع�����ام ال��ت��ي يعتمد 
ع��ل��ي��ه��ا ���ص��ن��اع ال����ق����رار م���ن خالل 
الحرتافية  م��ن��ه��ا  ق��ي��م  جم��م���ع��ة 
خدمات  وتط�ير  لتح�صني  والتميز 
وقيا�س  والأم��ن��ي،  ال�صرطي  العمل 

م�صت�ى ر�صا املتعاملني.  
وقال املقدم حمدان �صعيد الرا�صدي، 

ر�صى  ا�صتطالع  ا�صتبانة  وتط�ير 
املتعاملني عن اخلدمات، واملنهجية 
ال�صتبيانات،  اإع��داد  يف  امل�صتخدمة 
واأهمية اخلدمات يف تعزيز الريادة 
اإعداد  وكيفية  امل�ؤ�ص�صي،  والتميز 
ال�صتبيانات  وحم�������اور  الأ����ص���ئ���ل���ة 
م�صاعدة  يف  املنهجية  من  والغر�س 
اجل��ه��ات احل��ك���م��ي��ة، واأه��م��ي��ت��ه��ا يف 

تقييم ج�ائز اخلدمات.
واأليات  اأ���ص�����س  لت��صيح  وت��ط��رق��ت 
ال�صتطالعية  ال���ب���ي���ان���ات  ج���م���ع 
وحتليلها،  ال����ص���ت���م���ارات  وت�����زي����ع 
التي  ال�صع�بات  ال���ر���ص��ة  وناق�صت 
وطرق  العمل،  يف  املن�صقني  ت���اج��ه 
تعبئة النماذج اخلا�صة بطلب اإجراء 
درا�صة ا�صتطالعية وطريقة اختيار 
احت�صاب  واآل��ي��ة  امل�صتهدفة،  العينة 
ال���ع���ي���ن���ة. ح�����ص��ر ال����ر����ص���ة م�����دراء 
قطاعات  خم��ت��ل��ف  م����ن  الإدارات 
اأب�ظبي، وعدد من من�صقي  �صرطة 

اجل�دة ومقدمي اخلدمة.

تقديرًا الإجنازاتهم خالل العام االأكادميي احلايل 

جامعة اأبوظبي تكّرم املتميزين من اأع�صاء الهيئتني التدري�صية واالإدارية 
•• دبي-الفجر: 

التدري�صية  الهيئتني  اأع�����ص��اء  لتكرمي  ح��ف��اًل  اأب���ظ��ب��ي  جامعة  نظمت 
واإدارية  وعلمية  اأكادميية  منجزات  �صجل�ا  الذين  املتميزين  والإداري���ة 
مبتكرة، و�صاهم�ا يف تعزيز م�صرية اجلامعة وريادتها وعززت من التمّيز 

يف الأداء خالل العام الدرا�صي 2018-2017. 
تنظيمها  على  اجلامعة  اإدارة  حت��ر���س  �صن�ية  م��ب��ادرة  احل��ف��ل  ويعترب 
اأب�ظبي  يف  فروعها  م��ن  والإداري����ة  التدري�صية  الهيئتني  فيها  وجتمع 

والعني ودبي والظفرة.
باب  فريم�نت  فندق  يف  اجلامعة  نظمته  ال��ذي  ال�صن�ي  احلفل  واأقيم 
الظاهري،  حرمل  ب��ن  �صعيد  علي  �صعادة  بح�ص�ر  اأب���ظ��ب��ي،  يف  البحر 
مدير  اأح��م��د،  وق���ار  وال��دك��ت���ر  اأب���ظ��ب��ي؛  جامعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اجلامعة؛ و�صامل مبارك الظاهري، املدير التنفيذي للعالقات املجتمعية 
باجلامعة، وعمداء خمتلف كليات اجلامعة وروؤ�صاء الأق�صام، ونح� 500 

من اأع�صاء الهيئتني الإدارية والتدري�صية من فروع اجلامعة.
رئي�س  ال��ظ��اه��ري،  حرمل  ب��ن  �صعيد  علي  �صعادة  رح��ب  كلمته،  وخ��الل 
التط�رات  عن  م�جزاً  وا�صتعر�س  باحلا�صرين  اجلامعة،  اإدارة  جمل�س 
وا�صتكمال  افتتاح فرع دبي  واأهمها  العام،  التي حققتها اجلامعة خالل 

اجله�د  اإىل  بالإ�صافة  الب��ت��ك��ار،  مركز  واإط���الق  العني  ف��رع  يف  العمل 
البحثية والتعليمية والتدريبية التي قام بها عدد من الأ�صاتذة بهدف 
اإثراء التجربة الأكادميية للطلبة.  واأو�صح بن حرمل اأن هذا التكرمي 
اأ�صرة اجلامعة املتميزين لي�س جديداً عليها، بل  الذي يحتفي باأع�صاء 
يعد اأحد ركائز ر�صالتها والنهج الذي تتبعه لتعزيز التميز والبداع، وه� 
ما ي�ؤكده ما �صجلته اجلامعة من منجزات يف جمال العتماد الأكادميي 
العاملي وكذلك فيما يتعلق بت�صدرها للمركز الثالث على م�صت�ى العامل 

اأع�صاء  وت��ن���ع  ا�صتقطاب  يف   ”QS �صيم�ند  “ك�كاريللي  ت�صنيف  يف 
هيئات التدري�س، ودخ�لها قائمة ال�150 جامعة عاملية مرم�قة والتي 

مل يتجاوز عمرها خم�صني عاماً ح�صب الت�صنيف.
اأب���ظ��ب��ي ع��ل��ى اأن ي��ك���ن منطلقنا  واأك����د ���ص��ع��ادت��ه: ن��ح��ر���س يف ج��ام��ع��ة 
ال�صيخ  ب��اإذن اهلل  له  املغف�ر  روؤي��ة  اأعمالنا ه� حتقيق  كافة  الأ�صا�صي يف 
زايد بن �صلطان اآل نهيان، وترجمة ت�جيهات قيادتنا الر�صيدة، ولذلك 
فاإننا ما�ص�ن يف م�صريتنا لت�فري بيئة مثالية لإعداد قيادات امل�صتقبل 

لطلبتنا  واع��د  مهني  م�صتقبل  بناء  يف  ت�صهم  التي  املجالت  خمتلف  يف 
الأع�����زاء مب��ا ي��رف��د اق��ت�����ص��اد ال��دول��ة والق��ت�����ص��ادات ال��ع��رب��ي��ة والعاملية 
امل�صتدامة. ولذلك ت�صع  التنمية  باملهارات واخلربات الالزمة لتحقيق 
اإدارة اجلامعة يف مقدمة اأول�ياتها بناء م�صتقبل طلبتها، ودعمهم بكافة 
ال�صبل الالزمة لتحقيق اآمالهم وطم�حاتهم، وذلك من خالل ت�ظيف 
اأحدث طرق التدري�س واإنتاج بح�ث تطبيقية م�اكبة للت�جهات العاملية 

وتلبي الطلب على النتاج العلمي الر�صني.

فقد امل��دع��� / ك���ارول ماى 
برييز ماجن�بات ، الفلبني   
�صفره  ج������از   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )P3738689A( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������ص���ال 

0562262012

فقدان جواز �صفر
ليج�   / امل�������دع��������  ف�����ق�����د 
الهند     ، ج�����زي����ف  ج��������س 
�صفره  ج������از   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )3880400K( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������ص���ال 

0545768776

فقدان جواز �صفر
حممد   / امل��������دع���������  ف�����ق�����د 
حممد  �����ص����دي����ق����ى  ح�������ص���ني 
باك�صتان     ، ���ص��دي��ق��ي  اع��ظ��م 
�صفره رقم  اجلن�صية - ج���از 
من   )5465831H1(
يجده عليه الت�صال بتليف�ن 

رقم  0553057170    

فقدان جواز �صفر
�صيخ  تن�ير   / امل��دع���  فقد 
الهند     ، �صيخ  عبدالرحمان 
�صفره  ج������از   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )2424451R( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������ص���ال 

0503797839

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د امل���دع���� / ���ص��ي��ت��ى بت 
حممد �صانيتان ، اندوني�صيا   
�صفره  ج������از   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )A8701771( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������ص���ال 

0504414247

فقدان جواز �صفر
ح���م���زه   / امل������دع�������  ف����ق����د 
فكرون ، املغرب   اجلن�صية 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج�������������از   -
 )u v 0 5 7 4 9 4 0 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������ص���ال 

0501481001

فقدان جواز �صفر
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اأخبـار الإمـارات
�صندوق الزكاة يتربع مببلغ 180 األف للنزالء 

•• دبي-الفجر:

تربع �صندوق الزكاة مببلغ 180 األف درهم للنزلء فئة 
امل�صلمني اجلدد، وذلك يف اإطار مبادرات »عام زايد«.

الإدارة  م��دي��ر  ال�����ص��م��ايل،  ع��ل��ي  العميد  ال�صيك  ت�صلم 
�صرطة  يف  والإ�صالحية  العقابية  للم�ؤ�ص�صات  العامة 
املدير  نائب  الظاهري،  العميد حمد خمي�س  دب��ي، من 
العام لالإدارة العامة للم�ؤ�ص�صات العقابية والإ�صالحية 
باأب�ظبي، وذل��ك خ��الل ال��زي��ارة التي ق��ام بها وف��د من 
العقابية  للم�ؤ�ص�صات  العامة  ل���الإدارة  الداخلية  وزارة 

وال���ص��الح��ي��ة يف دب���ي، ب��ح�����ص���ر ال��ع��ق��ي��د م����روان عبد 
للم�ؤ�ص�صات  العامة  الإدارة  مدير  نائب  جلفار  الكرمي 
اأحمد  يا�صر  والعقيد  ب��دب��ي،  والإ���ص��الح��ي��ة  العقابية 
بالإنابة،  وال��رق��اب��ة  التفتي�س  اإدارة  م��دي��ر  احل��رم��ى، 
وامل�����الزم اأول ع��ب��د اهلل احل��ب�����ص��ي م��دي��ر ف���رع الإدم����اج 
ق�صم  رئي�س  البل��صي  اإب��راه��ي��م  وال�صيد  الج��ت��م��اع��ي، 
اأوا�صر  تعزيز  �صبل  بحث  ال��زك��اة،  ل�صندوق  الإر����ص���اد 
العمل املُ�صرتك بني اجلانبني مبا يع�د بالنفع والفائدة 

على النزلء.
باجله�د  ال��ل��ق��اء  خ��الل  ال�صمايل  علي  العميد  واأ���ص��اد 

ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ي��ق���م ب��ه��ا ���ص��ن��دوق ال���زك���اة يف تقدمي 
ولنزلء  ع��ام��ة  ب�صفة  للمحتاجني  امل��ال��ي��ة  امل�����ص��اع��دات 

امل�ؤ�ص�صات العقابية والإ�صالحية ب�صفة خا�صة.
البارز  ال��دور  الظاهري  العميد حمد  ومن جانبه ثّمن 
لقيادة امل�ؤ�ص�صات العقابية والإ�صالحية بدبي يف جمال 

تاأهيل واإ�صالح النزلء وتقدمي الع�ن لهم.
ويف ختام الزيارة ا�صتمع ال�فد الزائر اىل �صرحاً ح�ل 
للنزلء  العقابية  امل�ؤ�ص�صات  قبل  املقدمة من  اخلدمات 
)العينية  الإن�����ص��ان��ي��ة  امل�����ص��اع��دات  واأ���ص��ره��م يف جم���ال 

واملالية( وفق الآلية والإجراءات املتبعة.

�صمن مبادرة »ندعم الثقافة« للقطاع اخلا�ص 

دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي توقع اتفاقية ن�صر كتب مع �صركة اإعمار 

وهي يف متناول القارئ العربي يف 
كل مكان. و�صتك�ن مبادرة »ندعم 
من  نعقد  التي  ال��ب���اب��ة  الثقافة« 
اإي�صال  ت��دع��م  ���ص��راك��ات  خ��الل��ه��ا 

املعرفة اإىل اجلميع«.  
وتقت�صي التفاقية ترجمة ون�صر 
التنمية  مب��ج��الت  تعنى  ع��ن��اوي��ن 
والثقافة  وال��ت��ج��ارة  الق��ت�����ص��ادي��ة 
ثقايف  برنامج  وتنظيم  وال���رتاث، 
الكتب،  اإ����ص���دار  ي���راف���ق  ت��ع��ل��ي��م��ي 
ي��ت�����ص��م��ن ح���ف���الت ت����ق���ي���ع كتب 

الأر�صية املنا�صبة مل�صاهمة القطاع 
اخل���ا����س وامل���ؤ���ص�����ص��ات م���ن خارج 
القطاع الثقايف لتلعب دوراً فاعاًل 
يف اإغ���ن���اء امل�����ص��ه��د ال��ث��ق��ايف، حيث 
اتفاقيات  و�صع  على  حالياً  نعمل 
م�ؤ�ص�صات  م����ع  اأخ��������رى  ت����ع����اون 

جمتمعية مهتمة بهذا ال�صاأن.
اآل علي،  م��اج��د  اهلل  واأو���ص��ح عبد 
املدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار 
الكتب يف دائرة الثقافة وال�صياحة 
التفاقية  ت�قيع  اأن  اأب���ظ��ب��ي،   –

املبادرات املجتمعية.
وب������ه������ذا ال�����������ص�����دد ق��������ال اأح����م����د 
املطرو�صي، الع�ص� املنتدب ل�صركة 
�صراكتنا  متثل  العقارية«:  »اإعمار 
وال�صياحة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ������رة  م���ع 
-اأب�ظبي امتداداً للتزامنا بدعم 
مبا  البّناءة  الجتماعية  امل��ب��ادرات 
يف ذلك الأن�صطة والفعاليات التي 
والإبداعي  الثقايف  امل�صهد  ت��رثي 
الإم�������������ارات  دول���������ة  امل�������زده�������ر يف 
مبادرة  وتعترب  املتحدة.  العربية 

اإعمار.
ي�صعدنا  احل������ص��ن��ي:  �صع�د  وق���ال 
ال�صركة  اإع�����م�����ار،  م����ع  ال����ت����ع����اون 
ال���ع���ق���اري  امل�����ج�����ال  ال������رائ������دة يف 
ال����دويل، لإط���الق م��ب��ادرة »ندعم 
ال��ث��ق��اف��ة« مب��ا مي��ن��ح ه���ذه املبادرة 
الرامية  مل�����ص��اع��ي��ه��ا  ك��ب��رية  دف��ع��ة 
اإىل فتح اآفاق جديدة اأمام �صناعة 

الكتاب والتنمية الثقافية«. 
»ندعم  اأن مبادرة  واأّك��د احل��صني 
»ت�فري  اإىل  ت�����ص��ع��ى  ال���ث���ق���اف���ة« 

وجل�صات ح�ارية ودورات تدريبية. 
خدمات  ع���ل���ى  اأي�������ص���اً  وت�����ص��ت��م��ل 
والرقمي  الإع�����الم�����ي  ال����رتوي����ج 
املبادرة،  يف  املت�صمنة  لالأن�صطة 
مل�ظفي  ح�صرية  مم��ي��زات  وم��ن��ح 
اإعمار مثل ح�صم خا�س على اأ�صعار 
الكتب ال�صادرة عن دائرة الثقافة 
وبطاقات  اأب���ظ��ب��ي  وال�����ص��ي��اح��ة- 
ع�ص�ية ملكتبات دار الكتب، وتبادل 
تخدم  م�����ب�����ادرات  يف  ال�������ص���راك���ات 
امل��ج��ت��م��ع، واإه������داء ال��ك��ت��ب �صمن 

ت��صيع  يف  ���ص��ي�����ص��اه��م  اإع���م���ار  م���ع 
نطاق التعاون مع القطاع اخلا�س 
والقطاع  الأع��م��ال  قطاع  فيه  مب��ا 
يف  الثقايف  النم�  لدعم  التجاري 
دائرة  م�صاريع  »اإن  وقال  املجتمع، 
اأب�ظبي   - وال�����ص��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
لن�صر الكتب حتظى ب�صمعة طيبة 
ل�صيما  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  الأو�����ص����اط  يف 
والذي  للرتجمة  »كلمة«  م�صروع 
مت��ك��ن م���ن ن��ق��ل اأه����م ال��ك��ت��ب من 
العربية،  اللغة  اإىل  ال��ع��امل  ل��غ��ات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

وال�صياحة  الثقافة  دائ���رة  وّق��ع��ت 
- اأب����ظ���ب���ي ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون مع 
لدعم  العقارية،  اإع��م��ار  جمم�عة 
اخلا�صة  الثقافة«  »ندعم  م��ب��ادرة 
وامل�ؤ�ص�صات  ال�صركات  دور  بتعزيز 
ال�طنية وقطاع املال والأعمال يف 
حركة التاأليف والرتجمة والن�صر، 
الن�صر  اآليات  تط�ير  يف  واإ�صراكها 
والت�زيع، مبا ينعك�س اإيجاباً على 
احلياة الثقافية وجمتمع القراءة 
يف دول��ة الإم���ارات وعم�م املنطقة 
ال��ع��رب��ي��ة. وق��ع الت��ف��اق��ي��ة ك��ل من 
التنفيذي  املدير  �صع�د احل��صني، 
بالإنابة لقطاع اخلدمات امل�صاندة 
يف دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة – 
املطرو�صي،  واأح����م����د  اأب�����ظ����ب����ي، 
»اإعمار  ل�����ص��رك��ة  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ص��� 
الثقافة  دائ��رة  مقر  يف  العقارية«، 
وبح�ص�ر  اأب���ظ��ب��ي   – وال�صياحة 
مدير  الطنيجي،  ح��م��دان  �صعيد 
الثقافة  دائ�����رة  يف  ال��ن�����ص��ر  اإدارة 
واإبراهيم  اأب���ظ��ب��ي   – وال�صياحة 
التنفيذي  امل����دي����ر  ال���ه���ا����ص���م���ي، 
�صركة  يف  ال�������ص���رك���اء  خل����دم����ات 

غاية  يف  خط�ة  الثقافة‘  ’ندعم 
الأه��م��ي��ة ن��ح��� ت��ر���ص��ي��خ ق��ي��م حب 
امل��ط��ال��ع��ة وامل��ع��رف��ة ب���ني خمتلف 
هذه  تن�صجم  كما  املجتمع.  فئات 
م��ع حر�صنا على  اأي�����ص��اً  اخل��ط���ة 
خمتلف  ب����ني  ال����ت����ع����اون  ت��ف��ع��ي��ل 
وال�صركات  وال��ه��ي��ئ��ات  امل���ؤ���ص�����ص��ات 
ال�����دول�����ة واإط���������الق م����ب����ادرات  يف 
التنمية  ل���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  داع��م��ة 
كافة  على  ال�طنية  الجتماعية 
امل�����ص��ت���ي��ات، وه����� م���ا ي��ت��ج�����ص��د يف 
دائرة  مع  املميزة  التعاون  اتفاقية 

الثقافة وال�صياحة يف اأب�ظبي. 
انطالقة  التفاقية  ت�قيع  ي�صكل 
املت�صمنة  الثقافة«  »ندعم  ملبادرة 
اأخ����رى يف �صياق  خ��ط���ات ع��دي��دة 
الثقافة  دائ��������رة  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
وال�صياحة املتمثلة يف ت��صيع نطاق 
العمل املعريف والبحثي والقرائي، 
ال�صراكات،  م�����ص��ادر  يف  وال��ت��ن���ي��ع 
والتعاون  ال��ت���ا���ص��ل  ج�����ص���ر  وم���ّد 
وامل�ؤ�ص�صات  والهيئات  الدوائر  مع 
ا�صتقطاب  ي�صمن  مب��ا  ال�طنية، 
�صرائح اأو�صع من القّراء وم�صاهمة 
م�صروعات  يف  خمتلفة  ق��ط��اع��ات 

الدائرة.

ناق�صت اآفاق ترجمة االأدب العربي مع االأمريكيني

جائزة ال�صيخ زايد للكتاب ت�صتعر�ص تفا�صيل »منحة الرتجمة للنا�صرين« يف نيويورك 
•• اأبوظبي-الفجر: 

ا�صتقطبت الندوة الثقافية التي اأقامتها جائزة ال�صيخ زايد للكتاب ال�صب�ع 
املا�صي يف مكتبة ني�ي�رك العامة، اهتمام النا�صرين واملرتجمني وامل�ؤلفني 
العربي،  الأدب  ترجمة  حتديات  احلا�صرون  ناق�س  اإذ  املتحدة،  ال�ليات  يف 
وتفا�صيل منحة الرتجمة للنا�صرين التي تقدمها اجلائزة لرتجمة الأعمال 

الأدبية الفائزة باجلائزة للغات الإجنليزية والفرن�صية والأملانية.
ح�صر الندوة جمم�عة من امل�ؤلفني والنا�صرين واملرتجمني، ورحب �صعادة 
»تعترب  وق��ال  باحل�ص�ر  ني�ي�رك،  يف  الدولة  عام  قن�صل  ال�ص�يدي،  ماجد 
الأدب والثقافة  العربي �صرورية لتط�ير  الأدب  الندوات اخلا�صة برتجمة 
الثقافة  لتن�ع  بالن�صبة  خا�صة  اأهمية  ال��ن��دوة  ه��ذه  تكت�صب  كما  العربية، 

ح�ل  ا�صتخداماً  اللغات  اأو���ص��ع  م��ن  واح���دة  العربية  تعترب  حيث  العاملية، 
بالتن�ع  الرت��ق��اء  تاريخ ط�يل يف جه�د  الإم���ارات  دول��ة  ال��ع��امل. ولدينا يف 
يف  الإم���ارات  دول��ة  جنحت  احلديث  تاريخها  م��دى  فعلى  الثقايف،  والتبادل 
تر�صيخ مكانتها كنم�ذج يحتذى به يف جمال النفتاح على الآخر والت�صامح، 
كما حتظى مبكانة رائدة يف العامل العربي من خالل العديد من املبادرات 

الثقافية، ومن اأبرزاها جائز ال�صيخ زايد للكتاب.«
من جهته ن�ه ي�رغن ب�ز مدير معر�س فرانكف�رت الدويل للكتاب مبكانة 
يقف�ن خلف هذا  املرتجمة ومن  »الكتب  وق��ال  للكتاب،  زاي��د  ال�صيخ  جائزة 
اجلهد من م�ؤلفني ومرتجمني ونا�صرين، مينح�ننا الفر�صة لفهم الآخر، 

ومن ثم احرتام ثقافات ل ننتمي اإليها.« 
اآل علي، املدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار  كما ا�صتعر�س عبد اهلل ماجد 

الكتب يف دائرة الثقافة وال�صياحة - اأب�ظبي، تفا�صيل منحة الرتجمة التي 
العربية، واأو�صح »تعترب منحة  الثقافة  امل�ؤلفة عن  تقدمها اجلائزة للكتب 
الكتب  اأع��داد  اأن ت�صاهم يف زيادة  الرتجمة للنا�صرين مبادرة مهمة، وناأمل 
العربية التي يتم ترجمتها ون�صرها خارج العامل العربي. وتاأتي هذه املنحة 
مكملة للفروع الت�صعة جلائزة ال�صيخ زايد للكتاب. وبذلك ت�صهم يف تعزيز 
ون�صر الثقافة العربية، وتط�ير �صاحة الإبداع على امل�صت�ى الثقايف العربي 

وكذلك الأعمال العاملية املرتبطة بها.«
ويف الندوة النقا�صية التي اأدارها ت�صيب روزتي، مدير حترير �صل�صلة املكتبة 
خمت�ص�ن  اأ�صاتذة  ناق�س  ني�ي�رك،  جامعة  ن�صر  دار  عن  ال�صادرة  العربية 
ال��ث��ق��اف��ات الأخ���رى،  واآف����اق الن��ف��ت��اح على  ال��ع��رب��ي  حت��دي��ات ترجمة الأدب 
وبنج�ين  بنج�ين  دار  يف  التنفيذي  امل��ح��رر  �صي�صليان�  ج���ن  بينهم؛  م��ن 

العراقي  للروائي  بغداد«  يف  »فرانك�صتاين  رواي��ة  مرتجم  وه�  كال�صيك�س. 
القائمة الق�صرية جلائزة مان  اإىل  اأول رواية عربية ت�صل  اأحمد �صعداوي، 
للكاتب  اجلثث«  »معر�س  الق�ص�صية  املجم�عة  ترجم  كما  العاملية.  ب�كر 
لالأدب  العاملية  الإندبندنت  جائزة  على  واحلا�صل  بال�صم،  ح�صن  العراقي 
2014. كما �صارك يف النقا�س كل  اأف�صل ع�صرة كتب لعام  الأجنبي، واأحد 
اإلن�ص�ن الأ�صتاذ امل�صاعد يف كلية هنرت، وماك�س وي�س الأ�صتاذ  من الك�صندر 

امل�صاعد يف جامعة برن�صت�ن.  
وتعترب الندوة التي ا�صت�صافتها مكتبة ني�ي�رك العامة، هي الأويل �صمن 
العام  خ��الل  للكتاب  زاي��د  ال�صيخ  تنظمها جائزة  التي  ال��ن��دوات  من  �صل�صلة 
اجلاري، لرفع ال�عي جتاه »منحة الرتجمة للنا�صرين«، وتقام ندوات لحقة 

يف كل من اإيطايل واململكة املتحدة.

ذوو متالزمة داون يختتمون دورة متقدمة يف الت�صوير قدمتها الفنانة علياء اخل�صر ب�صرطة دبي
••  دبي-الفجر:

اخ���ت���ت���م���ت يف ج��م��ع��ي��ة الإم���������ارات 
متقدمة  دورة  داون  مل���ت���الزم���ة 
الت�ص�ير  »ف�����ن  يف  م��ت��خ�����ص�����ص��ة 
الهمم  لأ���ص��ح��اب  ال���ف����ت����غ���رايف« 
امتدت  داون  م��ت��الزم��ة  ذوي  م��ن 
فيها  انطلق  اأ�صب�عني  م��دار  على 
اإىل م���اق��ع عدة  ال��ه��م��م  اأ���ص��ح��اب 
يف تطبيق عملي وحم�صلة جميلة 

لإبداعاتهم يف هذا الفن. 
م��ن��ال جعرور  ال���دك���ت����رة  واأك������دت 
هناك  ب���اأن  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
خ��ط��ة ل��ع��ق��د امل��زي��د م��ن ال����دورات 
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة وغري  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
داون  م��ت��الزم��ة  ل���ذوي  التقليدية 
ال���ذي���ن اأث��ب��ت���ا ق�����درات مم��ي��زة يف 
���ص��ت��ى امل����ج����الت ال���ت���ي ي���ت���م فيها 

تقدمي تدريب حريف لهم.
اأب��ن��ائ��ن��ا م�اهب  ل���دى  واأ����ص���اف���ت: 

اخل�صر  ع��ل��ي��اء  الفنانة   وع��ل��ق��ت 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة م��ث��ل ه���ذه ال�����دورات 

التدريبية لأ�صحاب الهمم قائلة:
تنمية  يف  ال��������دورة  ه�����ذه  »ت�����ص��ه��م 
والفكرية  احل�������ص���ي���ة  اجل������ان�����ب 
الهمم  لأ�صحاب  الفنية  وامل��ه��ارات 
من ذوي متالزمة داون، فالت�ص�ير 
الف�ت�غرايف فن يعمل على تق�ية 
امل�صاعر احل�صية لديهم، من خالل 
بقدراتهم  واله��ت��م��ام  حت��ف��ي��زه��م 
اإثبات  على  وت�صجيعهم  ال��ذات��ي��ة، 

مهاراتهم الإبداعية«
ع��ل��ي��اء اخل�صر:  ال��ف��ن��ان��ة  وق���ال���ت 
التي  الفر�صة  هذه  اأ�صعدتني  لقد 
الهمم  اأ����ص���ح���اب  ف��ي��ه��ا  م��ن��ح��ن��ي 
ال�صعادة  داون  متالزمة  ذوي  م��ن 
يحب�نه،  �صيء  لتقدمي  والفر�صة 
ق����درت����ه����م على  اأب����ه����رت����ن����ي  وق������د 
التفاعل وح�ص�ر امل�هبة والرغبة 
ال�ص�ر  واأخ���ذ  بها  يتمتع�ن  ال��ت��ي 

داون،  مل��ت��الزم��ة  الإم����ارات  جمعية 
ف����اإن ال��ف��ن���ن ت��ع��ت��رب ن���اف���ذة يطل 
منها الفرد على العامل من ح�له 
للتعبري عن انفعالته واأحا�صي�صه، 
التعرف  اأخ��رى ميكن  ومن ناحية 
اإىل عامله الداخلي، كما نعمل على 
الكامنة  الإم��ك��ان��ات  على  ال���ق���ف 
م�����ص��ارك، وحت��دي��د قدراتهم  ل��ك��ل 
اإيجاد  خالل  من  اآفاقهم  وت��صيع 
الت�صال  لت�صهل  ال�����ص��ب��ل  اأف�����ص��ل 
املحيطة  وال��ب��ي��ئ��ة  ح���ل��ه��م  مب���ن 
بهم«. واأ�صافت: اإن هذه مثل هذه 
ال��دورات ت�صهم يف حتفيز واإطالق 
اأثر  ال��ت��ي لها  ال��ط��اق��ات وامل���اه��ب 
النف�صي  ال�������ص���ل����ك  يف  اي���ج���اب���ي 
وتفاعل الفرد مع املجتمع، وتعترب 
ال�ر�س والدورات التدريبية يف فن 
والر�صم  ال��ف���ت���غ��رايف  الت�ص�ير 
امل�صاركني للتعبري  مهمة لت�صجيع 
عن اإبداعهم بالتعاون مع الآخرين 

ل��ب��ي��ئ��ة خ�صبة  وحت���ت���اج  م���ت���ع���ددة 
اأر�س  على  وتط�يرها  لإظ��ه��اره��ا 
خيارات  ت�فري  املهم  ومن  ال�اقع، 
مي�لهم  م��ع  تت�افق  لهم  متعددة 

املهنية.
اأن  ال����دك����ت�����رة ج����ع����رور  واأك���������دت 
التدريب يراعي الفروقات الفردية 
ويتم الرتكيز على كل متدرب ثم 
يعمل اجلميع كفريق عمل متناغم 

من�صجم باإبداع ومهنية عالية.
واأو���ص��ح��ت ال��دك��ت���رة ج��ع��رور اأنه 
خمتلف  م�����ن  ال�����ك�����رمي  ب����ال����دع����م 
�صنق�م  وامل��ت��ط���ع��ني  امل�����ص��اه��م��ني 
للت�ص�ير  م����ع����ر�����س  ب���ت���ن���ظ���ي���م 
لأع���م���ال���ه���م ���ص��ي��ت�����ص��م��ن ب���اك����رة 

اأعمالهم يف الفرتة القادمة
 وع�������ن اأه����م����ي����ة ال����ف����ن�����ن ل�����ذوي 
الأ�صتاذة  داون ق����ال����ت  م��ت��الزم��ة 
ن�����ال احل����اج ن��ا���ص��ر ن��ائ��ب رئي�س 
ب���دور  »اإمي����ان����اً  الإدارة:  جم��ل�����س 

يف بيئة ممتعة واإيجابية واكت�صاب 
من  والتعبري  اجل��دي��دة  ال��ت��ج��ارب 

منظ�رهم ال�صخ�صي.
وقد قدمت الفنانة الف�ت�غرافية 
الإم��ارات��ي��ة امل����الزم ع��ل��ي��اء يعق�ب 
م�صرح  خ���ب���ري  م�����ص��اع��د  اخل�������ص���ر 
اجلرمية يف الإدارة العامة لالأدلة 
اجل����ن����ائ����ي����ة وع����ل����م اجل�����رمي�����ة يف 
القيادة العامة ل�صرطة دبي الدورة 
التدريبية ال�صيفية املتقدمة يف فن 
لأ�صحاب  الف�ت�غرايف  الت�ص�ير 

الهمم من ذوي متالزمة داون
اخل�صر  علياء  الفنانة   واأبحرت 
اآفاق  يف  داون  م��ت��الزم��ة  ذوي  م��ع 
م��ن الإب�����داع وال��ت��ف��اع��ل والأج�����اء 
املتن�عة التي �صملت مقر اجلمعية 
وحديقة الفرا�صات ودبي اأك�اري�م 
ودب��������ي ف�������ص���ت���ي���ف���ال، وم����ريك����ات����� 
على  ك��ب��ري  ب�صكل  فيها  ومت��ر���ص���ا 

فن الت�ص�ير الف�ت�غرايف. 

وغ�����ريه�����ا.  واأ�����ص����اف����ت: اأب���ه���رين 
التقاط  يف  يبادرون  وهم  اإبداعهم 
امل�����ص��اه��د امل��خ��ت��ل��ف��ة، ف��خ���ري��ن بها 
اأق����دم  اأن  واأمت����ن����ى  وب��ج��م��ال��ي��ت��ه��ا 
اأ���ص��اف��ت يل هذه  امل��زي��د، لقد  لهم 
ال�����دورة اأك����رث مم���ا اأ���ص��اف��ت لهم، 
الإيجابية  ال��ط��اق��ة  منحتني  لقد 

اإمكاناتهم  يعك�س  م��ا  وال��ل��ق��ط��ات 
ورغبتهم يف تنميتها لديهم والتي 
ت��ت��م م���ن خ����الل ا���ص��راك��ه��م مبثل 
ملعار�س  واأخ���ذه���م  ال�����دورات  ه���ذه 
وا�صراكهم  الف�ت�غرايف  الت�ص�ير 
يف حت��ل��ي��ل ال�����ص���ر امل��م��ي��زة واأخ���ذ 
راأيهم باللقطة ل�نا وزاويا و�ص�ءاً 

وال��روح اجلميلة  والفرح وال�صفاء 
بها.  ومن اجلدير  يتمتع�ن  التي 
اإىل  ت�صعى  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر 
اأ���ص��ح��اب الهمم  اأب��ن��ائ��ه��ا  ت���دري���ب 
و�صقل  داون  م��ت��الزم��ة  ذوي  م��ن 
م����اه���ب���ه���م وف����ت����ح امل����ج����ال اأم������ام 

اإبداعاتهم يف �صتى املجالت.
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اأخبـار الإمـارات

ينظمه نادي تراث االإمارات

ملتقى ال�صمالية ال�صيفي يوا�صل فعالياته ويعرف االأبناء برتاث االآباء  

 حب زايد 
ب���اإذن اهلل  ل��ه  املغف�ر  ا�صم  ارت��ب��ط 
اآل  تعاىل ال�صيخ زايد بن �صلطان 
باخلري،  ث��راه«  اهلل  »طيب  نهيان 
ب�صبب ما قدمه من خري وعطاء، 
البي�صاء  اأي����ادي����ه  ام���ت���دت  ح��ي��ث 
ال��ع��امل من  ب��ل��دان  لتطال معظم 
والعربية  الإ����ص���الم���ي���ة  ال�������دول 
ال�صقيقة.. وانطالقاً من حبناً له 
وجعله قدوة لنا اأينما حللنا.. قدم 
مبادرة  الن�صائي  ال�صمحة  مركز 
طالبات  ق���ام���ت  ح���ي���ث  مم����ي����زة، 

ال��ن�����ص��ائ��ي ح��دي��ق��ة احل��ي���ان��ات يف 
مدينة العني.

ح���ي���ث اط���ل���ع���ت ال���ط���ال���ب���ات على 
خ��م�����ص��ة م��ع��ار���س اأق��ي��م��ت داخ���ل 
قاعة  يف  وت����ع����رف����ن  احل����دي����ق����ة، 
ت���ك���رمي ال�����ص��ي��خ زاي�����د ع��ل��ى اأرب����ع 
ق�ص�س ملهمة للمغف�ر له ال�صيخ 
اآل نهيان »طيب  زايد بن �صلطان 

اهلل ثراه«.
 وتعرفن اأي�صاً على تاريخ اأب�ظبي 
اجلي�ل�جي الذي يع�د اإىل اأكرث 
من 500 عام من خالل معر�س 

ت�ا�صلت  ح���ي���ث  وال���ري���ا����ص���ي���ة. 
اأن�صطة  ال�������ص���م���ال���ي���ة  ب����ج����زي����رة 
�صهدت  ال��ت��ي  البحرية  ال���اج��ه��ة 
وتطبيقات  ت����راث����ي����ة،  ج���ل�������ص���ات 
بال�صفينة  وج����������لت  ع���م���ل���ي���ة، 
عن  الطالب  تعلم  كما  الرتاثية، 
عملياً  �صرحاً  وتلق�ا  املطية،  عتاد 
ت�ا�صلت  فيما  امل���ح���ار.  ف��ل��ق  ع��ن 
والفرو�صية  ال���ه���ج���ن  اأن�������ص���ط���ة 
رك�ب  م���ه���ارات  ال��ط��الب  لتعليم 

اخليل والإبل.
انتظمت  ن��ف�����ص��ه،  ال�������ص���ي���اق  ويف 

 هذا ما كان يحبه زايد 
وحت��ت �صعار )ه��ذا م��ا ك��ان يحبه 
زايد(؛ قام مركز اأب�ظبي الن�صائي 
ب���امل�������ص���ارك���ة يف م�����ب�����ادرة )ام���ن���ح 
تهدف  والتي  ل��غ��ريك(،  حقيبتك 
املدر�صية  احل���ق���ائ���ب  ج��م��ع  اإىل 
العلم  ل��ط��الب  ملنحها  امل�صتعملة 
اإ�صراف  امل��ح��ت��اج��ني، وذل���ك حت��ت 

جمعية اأ�صدقاء البيئة. 
 

تاريخ اأبوظبي اجليولوجي
ومن جانب اآخر؛ زار مركز العني 

املركز بت�زيع وجبات على العمال 
ال��ذي��ن ي��ع��م��ل���ن خل��دم��ة ال�طن 
وحتت اأ�صعة ال�صم�س مما يتطلب 
مل�صة جميلة تذكرهم ببلد العطاء 
التي اأر�صى دعائمها الأب امل�ؤ�ص�س 

ال�صيخ زايد. 
ويف املركز ال�صبابية �صهد الأ�صب�ع 
امل���ن�������ص���رم ل��ل��م��ل��ت��ق��ى ع�������دداً من 
برامج  ب���ني  ت��ن���ع��ت  الأن�������ص���ط���ة، 
باأب�ظبي  ال�����ص��م��ال��ي��ة  ج����زي����رة 
ن��ظ��م��ت لعدد  ال���ت���ي  وال�����زي�����ارات 
والثقافية  ال��رتاث��ي��ة  امل��ع��امل  م��ن 

الزمن،  ع���رب  اأب���ظ��ب��ي  ���ص��ح��راء 
اأب�ظبي  ع��������������امل  م��ع�����������������ر���س  ويف 
احل������ي ت���ع�������رف���ن ع���ل���ى الأر���������س 
�صع�ب  ويف  فيها،  يعي�ص�ن  ال��ت��ي 
عي�س  كيف�����ية  �صاهدن  ال�صحراء 
اأجدادنا الذين كان�ا ي�صتخدم�ن 
ويف  الن�������ادرة،  الط������بيعية  امل���ارد 
معر�س  يف  جت����ل���ن  ال��ن��������������������ه��اي��ة 
وكيف�����ية  امل�ص�������تقبل  ح�ل  نظرة 
من  امل�����ص��ت��دام  ال���ت����ازن  حتق�����يق 
خل������ال اعتماد ال�ص�������تدامة كنمط 

حياة وثقافة �صخ�صية. 

•• ابوظبي-الفجر:

فعاليات  الأول  اأم�������س  اخ��ت��ت��م��ت 
ال�صمالية  مللتقى  الثاين  الأ�صب�ع 
ينظمه  ال��ذي   ،2018 ال�صيفي 
نادي تراث الإم��ارات حتت رعاية 
�صلطان  ال�صيخ  �صم�  م��ن  كرمية 
اآل نهيان ممثل �صاحب  زاي��د  بن 
رئي�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س  ال�����ص��م��� 
ن�����ادي ت�����راث الإم���������ارات، وال����ذي 
من  ع�����ص��ر  ال��ت��ا���ص��ع  ح��ت��ى  ي�صتمر 
لعبت  ح���ي���ث  احل��������ايل،  ال�������ص���ه���ر 
املراكز الن�صائية ومنها )ال�صمحة 
والعني ومركز اأب�ظبي الن�صائي( 
مهماً  دوراً  امل��ل��ت��ق��ى  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
اأماكن  ف��ع��ال��ة يف ع���دة  وم�����ص��ارك��ة 

خمتلفة يف اأب�ظبي والعني. 
امل�صغ�لت  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت�صمنت 
وال�صدو،  والتلي  كالغزل  اليدوية 
واأي�صاً  ال�صعبية،  الأك��الت  و�صنع 
عدة  مبمار�صة  ال��ط��ال��ب��ات  ق��ام��ت 
ترفيهية  ري���ا����ص���ي���ة  ن�������ص���اط���ات 
كاللعب والر�صم واحلناء، وحلقات 
لتحفيظ القراآن الكرمي، واأقيمت 
تراثية  ت�ع�ية  حما�صرات  ع��دة 
وكيفية  ال�������رتاث  اأه���م���ي���ة  ح������ل 

املحافظة عليه. 

تراث  ل��ن��ادي  التابع  العني  مركز 
الإم��ارات عدة برامج، حيث نظم 
املركز زيارات اإىل ق�صر امل�يجعي، 
للفرو�صية،  ب����ذي���ب  واأك���ادمي���ي���ة 
ميدانية  اأن�صطة  تنظيمه  بجانب 
وحما�صرات تراثية، بالتعاون مع 
اأب�ظبي-  القيادة العامة ل�صرطة 

اإدارة مدار�س ال�صرطة.
التابع  ال�صمحة  م��رك��ز  نظم  كما 
الأن�صطة  م����ن  ع��������دداً  ل���ل���ن���ادي 
الط�يلة،  مب��ع�����ص��ك��ر  ال�����ص��اط��ئ��ي��ة 
����ص���م���ل���ت ك������رة ال������ق������دم، وال����ك����رة 
وامل�صابقات.  وال�صباحة،  الطائرة، 
اإدارة الأن�صطة  بينما �صهد م�صبح 
ب��ن��ادي ت��راث الإم����ارات ع���دداً من 

املنا�صط �صمن فعاليات امللتقى.
ت�صتاأنف  ان  امل����ق����رر  وم�����ن  ه�����ذا 
ال�صمالية  م���ل���ت���ق���ى  ف���ع���ال���ي���ات 
ا�صب�عه  يف    2018 ال�����ص��ي��ف��ي 
ال���ث���ال���ث غ�����دا الح������د ب���ع���دد من 
للطالب  امل���ي���دان���ي���ة  ال������زي������ارات 
ال�صمالية  جزيرة  على  والربامج 
وي�صمل  ال���ط����ي���ل���ة،  وم��ع�����ص��ك��ر 
متحف  اإىل  زي�������ارات  ال���ربن���ام���ج 
ال�صيخ  وم�صجد  اأب�ظبي،  الل�فر 
زايد، والأر�صيف ال�طني، بجانب 

الأن�صطة ال�صاطئية والبحرية.

»مركز كوالج للمواهب« يفتح اأبوابه للت�صجيل اأمام الر�صامات وامل�صورات

»جائزة نون للفنون« ت�صتلهم قيم ال�صيخ زايد وروؤاه االإبداعية يف دورتها اجلديدة
•• ال�صارقة-الفجر:

اإىل  دع���ة  ال�صارقة  �صيدات  ل�نادي  التابع  للم�اهب«  ك���لج  »مركز  وج��ه 
الفنانات وامل�ص�رات امل�اطنات و املقيمات يف الدولة للم�صاركة يف الدورة 
العام حتت �صعار »عامل  التي تنطلق هذا  الثانية من جائزة ن�ن للفن�ن 
من امل�صاعر«، م�صتلهمة قيم املغف�ر له ال�صيخ زايد، طيب اهلل ثراه، وذلك 

تزامنا مع »عام زايد«. 
 15 ي���م  للجائزة  الت�صجيل  ب��اب  فتح  للم�اهب عن  ك���لج  واعلن مركز 
ي�لي� من العام اجلاري ، واأن اجلائزة ت�صتهدف امل�ه�بات الل�اتي ترتاوح 
التجارب  ق���ة  ح���ل  روؤيتهن  عن  للتعبري  عاماً   40-18 بني  اأعمارهن 

الداخلية الذاتية الفكرية والنف�صية والبدنية.
للم�اهب:  ك���لج  مركز  مدير  ال�ص�يدي،  �صيخة  قالت  ال�صاأن،  ه��ذا  ويف 
»بعد النجاح الكبري الذي حققته اجلائزة يف دورتها الأوىل العام املا�صي، 
ي�صعدنا فتح اأب�اب الت�صجيل للم�صاركة بدورتها الثانية، مع ثقتنا التامة 
حيث  �صابقاتها،  عن  ج�دتها  تقل  لن  ال�صنة  ه��ذه  امل�صاركة  الأع��م��ال  ب��اأن 
قدمت الأعمال يف الدورة الأوىل جتارب فنية مميزة، وميثل م��ص�ع هذا 
العام مادًة ملهمة وم�ؤثرة للم�صاركات حيث ير�صخ املبادئ والقيم ال�صامية 
التي اأر�صاها ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان رحمه اهلل طيلة حياته ودوره 

الرئي�صي يف بناء الدولة«.   
امل�اهب اجلديدة يف جمال  اكت�صاف  اإىل  »بالإ�صافة  ال�ص�يدي:  واأ�صافت 

ال�صيدات  ت�صجيع  اإىل  اجل��ائ��زة  تهدف  الف�ت�غرايف،  والت�ص�ير  الر�صم 
الإبداعية  م�اهبهن  اك�صاف  على  الإم����ارات  اأن��ح��اء  جميع  يف  والفتيات 
وا���ص��ت��ث��م��ار ق���درات���ه���ّن ك������ص��ي��ل��ة ل��ل��ت��ع��ب��ري ع���ن ال�����ذات وت��ع��زي��ز ال�صع�ر 
بال�صتقاللية«. وحت�صل كل من الفائزات ب� »جائزة ن�ن للفن« يف جمال 
 40-25 بني  اأعمارهّن  ترتاوح  الل�اتي  الف�ت�غرايف  والت�ص�ير  الر�صم 
بجائزة  ال��ف��ائ��زات  م��ن  ك��ل  بينما حت�صل   ، دره��م  اآلف  على ع�صرة  ع��ام��اً 
خم�صة  مبلغ  على  �صنة   24-18 العمرية  للفئة  ال�صاعدة«  ن�ن  »جنمة 
اآلف درهم، حيث تقّيم الأعمال من قبل جلنة حتكيم م�صتقلة عن نادي 
�صيدات ال�صارقة، وتعر�س يف قاعة كن�ز لل�صيافة واملنا�صبات خالل الفرتة 
اأحد  ال�صارقة،  �صيدات  ن��ادي  اأن  ي�صار  املقبل.  ن�فمرب   24 اإىل   20 من 
 1982 م�ؤ�ص�صات املجل�س الأعلى ل�ص�ؤون الأ�صرة، داأب منذ تاأ�صي�صه عام 
كما  والأطفال.  لل�صيدات  وثقافية  ترفيهية  واأن�صطة  مرافق  ت�فري  على 
�ص�ؤون  تدعم  التي  والأن�صطة  الفعاليات  من  جمم�عة  با�صتمرار  ينظم 
واملحا�صرات  اخلريية  الفعاليات  اإىل  اإ�صافة  وال�صحة،  والفن�ن  املجتمع 

والبازارات واملعار�س واملاراث�نات والندوات وامللتقيات ب�صتى اأن�اعها.
يف  تفرداً  بال�صيدات  اخلا�صة  الرتفيهية  املراكز  اأك��رث  اأح��د  النادي  ويعد 
عالية من اخلدمة  م�صت�يات  يعتمد  اإذ  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دول��ة 
الرفيعة، ومت جتهيزه مبجم�عة وا�صعة من ال��صائل والت�صهيالت، الأمر 
ال�صرق  م�صت�ى  على  ن�عه  من  بالأف�صل  ُي��صف  اأن  معه  ا�صتحق  ال��ذي 

الأو�صط.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�ص�ات لل�صفريات

رخ�صة رقم:CN 2240722 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد طالب عبداهلل طالب العطا�س %100
تعديل مدير/ ا�صافة اجمد علي حمم�د خان
تعديل مدير/ حذف اجمد خان حمم�د علي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف جا�صم احمد عبدالكرم احمد احل��صني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اول اوفر لل�صياحة

رخ�صة رقم:CN 2243040 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد عمر �صامل حممد باعبيد %100
تعديل مدير/ ا�صافة حممد عمر �صامل حممد باعبيد

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خالد غ�صان �صبحي الغ�صني
تعديل مدير/ حذف وائل العري�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بي �صب�رت ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 1370183 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة خالد ي��صف احمد ي��صف اجلناحي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة اب�بكر ال�صقاف %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف اب�بكر ال�صقاف
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

A B L ENTERPRISES LLC حذف م�صاريع ايه.بي.ال �س.ذ.م.م
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/خمتربات عناب ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 1019554 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بروفي�صينال بارترنز لال�صتثمار ذ.م.م 
PROFESSIONAL PARTNERSHIP INVESTMENTS LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ي�نيالب�س لب�رات�ير دي انالي�صي�س ميدكالي�س ا�س 
unilabs laboratoire d analyses medicales sa ايه

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد داود %1
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبيد غازي نا�صر عبيد العامري
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ن�صار حممد لل حممد
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صيتي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1961641:صتار لتاجري ال�صيارات  رخ�صة رقم�
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ك�نكت انرتنا�صي�نال 

 CN 1172841:للدعاية والعالن ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صعيد مرعي خمي�س حممد عمر الكثريي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صعيد حممد ت�فيق حم�د الكبي�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�ؤ�ص�صة نيلي لتجارة 

الطارات رخ�صة رقم:CN 1130659  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حمد را�صد حممد علي الكلباين %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ا�صماعيل حممد املرزوقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صعاع ال�صباح للمقاولت 

والنقليات العامة رخ�صة رقم:CN 1922746 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صليم ح�صن احمد املزروعي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف خليفة عبداهلل حارب جا�صم الظاهري

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

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/فايف �صت�ن لعمال 

CN 1024278:البالط والرخام رخ�صة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة هيثم عبداهلل ثالث ثني ال�صكيلي %100

تعديل وكيل خدمات
حذف عبداهلل ثالث ثني ال�صكيلي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف راتان �صينغ با�صاخا �صينغ

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صروق ال�صم�س للخ�صروات والف�اكه

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1031929 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حمد دغيم علي الفهيد الهاجري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صهيل مبارك �صعيد حممد العامري
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/�صروق ال�صم�س للخ�صروات والف�اكه
SUNSHINE VEGETABLES & FRUITS

اىل/بقالة ب�صمة احلياة
BASNA AL HAYAT BAQALA

تعديل ن�صاط/ا�صافة بقالة )4711003(
تعديل ن�صاط/حذف بيع الف�اكه واخل�صروات الطازجة- بالتجزئة )4721001(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة الريف

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1108359 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة هادف حممد عمري �صيف ال�صرياين %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف خالد �صالح ع��س حممد املي�صري
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/بقالة الريف
AL REEF GROCERY

اىل/م�صغل الريف ال�صمايل للخياطة الن�صائية
AL REEF AL SHMALI LADIES TAILORING

تعديل ن�صاط/ا�صافة تف�صيل وخياطة املالب�س الن�صائية )1410907(
تعديل ن�صاط/حذف بقالة )4711003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كراج �صندباد �صتار لل�صيارات

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1977394 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/عبداللطيف ابراهيم خليفة �صلي�س من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ عبداللطيف ابراهيم خليفة �صلي�س من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة برافني ك�مار ك�ت�مبايت �صاكرايان %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 300000
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*6

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/كراج �صندباد �صتار لل�صيارات

SINDBAD STAR AUTO GARAGE
اىل/كراج �صندباد �صتار لل�صيارات ذ.م.م

SINDBAD STAR AUTO GARAGE LLC
تعديل ن�صاط/ا�صافة ا�صالح مكيفات ه�اء ال�صيارات )4520021(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/عر�صان للمقاولت وال�صيانة العامة

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:2534416 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حممد �صعيد حمد �صعيد الهاملي من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حممد �صعيد حمد �صعيد الهاملي من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة خالد قا�صم احمد احلمريي %49

تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1
تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري من/عر�صان للمقاولت وال�صيانة العامة
ERSHAAN CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

اىل/عر�صان للمقاولت وال�صيانة العامة ذ.م.م
ERSHAAN CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�صغل العا�س ذ.م.م

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:2007517 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/عائ�صة عبداهلل �صالح عبداهلل من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ عائ�صة عبداهلل �صالح عبداهلل من 99% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد ان�ر ح�صني حممد

تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 0.50*0.20
تعديل �صكل قان�ين/من �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/م�صغل العا�س ذ.م.م
AL ASH WORKSHOP LLC

اىل/م�صغل العا�س- �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م
AL ASH WORKSHOP-SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/مدن  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

المارات لالن�صاءات الهند�صية
رخ�صة رقم:CN 1135513 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�ص��س الرخ�صة 
رقم:CN 1261036 بال�صم التجاري ال�صبكة العربية 
الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  الهند�صية  للخدمات 

واعادة ال��صع كما كان عليه �صابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صب�ع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/برن�س �ص�صتم لله�اتف 

املتحركة رخ�صة رقم:CN 2089550 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة م�زه م�صبح مطر �صيف %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف را�صد �صليمان �صيف ال�صام�صي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ن�صر الهري للنقليات العامة

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1954878 
null*null تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل

تعديل ا�صم جتاري من/ن�صر الهري للنقليات العامة
NASR AL HAYAR GENERAL TRANSPORTING

اىل/ن�صر الهري للحدادة والنجارة امل�صلحة
NASR ALHAYAR BLACKSMITH & REINFORCED CARPENTRY

تعديل ن�صاط/ا�صافة اعمال النجارة امل�صلحة )4390004(
تعديل ن�صاط/ا�صافة اعمال حديد الت�صليح )4390005(

تعديل ن�صاط/حذف نقل امل�اد العامة بال�صاحنات اخلفيفة )4923010(
تعديل ن�صاط/حذف نقل امل�اد العامة بال�صاحنات الثقيلة )4923009(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14

اإعــــــــــالن
زينة  لتجارة  ال�ص�����ادة/ليم�ن  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صيارات رخ�صة رقم:CN 1115563 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة علي م�صبح �صعيد علي البادي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد خالد �صعيد عبداهلل املع�يل
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا راميتا

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1796273 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حمدان �صامل حمد را�صد النعيمي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف احمد عبداهلل احمد ريحان ال�صحي

تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 3.60*0.60 اىل 3.60*0.90

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/كافترييا راميتا

RAMITHA CAFETERIA

اىل/كافترييا منما �صيناي - �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م

NAMMA CHENNAI CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي 

حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(



السبت  14   يوليو    2018  م   -   العـدد  12376  
Saturday   14   July   2018  -  Issue No   12376

07

اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة _ الفجر:

نظم الن�صاط ال�صيفي لنادي مليحه الثقايف الريا�صي �صباح 
م��ع معهد  بالتعاون  وذل��ك  الإم���ارات���ي«  »ال�صنع  ور���ص��ة  اأم�����س 

ال�صارقة للرتاث بحك�مة ال�صارقة 
الن�صاط  على  القائمني  روؤي��ة  تالقي  اإط��ار  يف  ال�ر�صة  تاأتي 
امل�صاركني  مت��ك��ني  يف  وتطلعاتهم  م��ل��ي��ه   ن���ادي  يف  ال�صيفي 
يف  ال�صائدة  والتقاليد  العادات  لفهم  واليافعني  ال�صباب  من 
املجتمع يف ظل ما ت�ليه من اهتمام كبري لتحقيق قيم ال�لء 
الإمارات. وتقاليد  ع��ادات  وتعليمهم  نفه��صهم  يف   والنتماء 

ح�صر ال�ر�صة حممد �صلطان اخلا�ص�ين نائب رئي�س جمل�س 

الثقافية  اللجنة  رئي�س  الريا�صي  الثقايف  نادي مليحه  اإدارة 
واملجتمعية امل�صرف العام على الن�صاط ال�صيفي و�صامل عتيق 
من  كبري  وع���دد  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ع�ص�  الكتبي  ال���رزة 
على  للرتاث   ال�صارقة  معهد  وحر�س  للفعاليات.  املنت�صبني 
املفاهيم  جمم�عة  ميثل  وال���ذي  ال�صنع  امل�صاركني  تعريف 
الإمارات  املجتمع يف  اأفراد  اعتادها  التي  والتقاليد  والعادات 
والتي ي�صتخدم�نها يف تعاملهم الي�مي وعالقاتهم الإن�صانية، 
اآخ��ر، وحت��دث  القائم�ن على املعهد  ويت�ارث�نها جياًل بعد 
بجانب النادي عن عدد من القيم املجتمعية وال�صل�كية بني 
املعا�صرة  الإماراتية  ال�صخ�صية  متثل  والتي  املجتمع  اأف��راد 
وال��ت��ي اع��ت��اد الإم���ارات���ي����ن ع��ل��ى مم��ار���ص��ت��ه��ا خ���الل فرتات 

ه�يتهم  مالمح  من  ج��زءاً  اأ�صبحت  والتي  ال�صابقة  حياتهم 
والإخ��ال���س لالآخرين  �صناً  الأك��رب  اح��رتام  ال�طنية، ومنها 
املجل�س،  واآداب  وال�صيافة  والتط�ع  والأمانة  الأخ��الق  وكرم 
بالإ�صافة اإىل اآداب الطعام والرتابط والتكاتف واآداب التحية 
وال�صالم واحرتام املهنة والعمل اليدوي وحب الغري والإيثار 
ب��ع��د ذل���ك م��ار���س امل�����ص��ارك���ن ع����ددا م��ن الأل���ع���اب الرتاثية 
ال��زي الم��ارات��ي التقليدي   يف نهاية ال�ر�صة تقدم  واإرت���دوا 
للرتاث  ال�صارقة  ملعهد  بال�صكر  اخلا�ص�ي   �صلطان  حممد 
اأهمية ال�ر�صة ودوره��ا يف تعميق م�صاعر ال�طنية يف  م�ؤكدا 
نف��س امل�صاركني ملا متثله من حفاظ على اله�ية الإماراتية 

والعادات والتقاليد التليدة.

منت�صبو الن�صاط ال�صيفي لنادي مليحه يتعرفون على العادات االإماراتية من خالل ور�صة ال�صنع 

•• راأ�س اخليمة الفجر

بالقيادة  املجتمعية  ال�صرطة  اإدارة  ميثل  وف��د  ق��ام 
ال��ع��ام��ة ل�����ص��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة ب��رئ��ا���ص��ة العقيد 
بالإنابة  الإدارة  مدير  ال�صلحدي  را���ص��د  ال��دك��ت���ر 
ب�����الإدارة وعدد  املجتمعية  ال��ف��رق  روؤ���ص��اء  ي��راف��ق��ه 
مناطق  هيئة  ملقر  تن�صيقية  ب��زي��ارة  ال�صباط  م��ن 
ك��ان يف  ، حيث  راك���ز(   ( القت�صادية  راأ����س اخليمة 
قطاع  رئ��ي�����س  الأح��م��د  ع��ب��داهلل  ي��ا���ص��ر  ا�صتقبالهم 

الت�صال احلك�مي وامل�ؤ�ص�صي بالهيئة. 

وتاأتي الزيارة جت�صيداً لروؤية وزارة الداخلية نح� 
اأف�صل  م��ن  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  جعل 
دول العامل يف حتقيق الأم��ن والأم���ان عرب العمل 
م��ن خالل  احل��ي��اة  ج����دة  لتعزيز  وك��ف��اءة  بفاعلية 
تقدمي خدمات الأمن وال�صالمة على اأعلى م�صت�ى 

حفاظاً على الأرواح واملمتلكات.
اأهمية  على  م���ؤك��داً  الزائر  بال�فد  الأحمد  ورح��ب 
والرتابط  الت�ا�صل  ثقافة  لرت�صيخ  اللقاءات  هذه 
املتاحة  ب��اخل��ربات  وال�صتعانة  الأم��ن��ي  املجتمعية 
عرب ت�حيد اآليات العمل وو�صع الإجراءات الكفيلة 

بتقدمي كل الدعم الالزم من اجلانبني كاًل ح�صب 
اإي��ج��اب��ي وح��ي���ي يف  دور  م��ن  مل��ا لذلك  اخت�صا�صه 
اأداء  زيادة م�صت�ى التن�صيق ومبا يحقق من ج�دة 
القيادة  اأه���داف  م��ع  ت��ام  تناغم  العمل يف  امل��ه��ام يف 
كل  ت�فري  يف  ا�صتعداده  مبدياً   ، بالدولة  الر�صيدة 
املن�ص�دة  الأه����داف  لتحقيق  ال��الزم��ة  الإم��ك��ان��ي��ات 
اآمن  جمتمع  اإىل  ل��ل������ص���ل  ال���ق��ت  ك��ل  وت�صخري 

و�صعيد.
ومن جانبه ، عرب ال�صلحدي عن بالغ �صعادته بهذا 
الفعال  التعاون  م�صيداً مب�صت�ى  التن�صيقي  اللقاء 

وامل�صتمر بني اجلانبني والذي ياأتي يف اإطار تعزيز 
اأوا�صر التعاون امل�صرتك مع كافة اجلهات احلك�مية 
وزارة  مظلة  حت��ت  الإم���ارة  م�صت�ى  على  واملحلية 
الإدارية  اخلدمات  كافة  تقدمي  ل�صمان  الداخلية 
م�ؤكداً   ، وال�صفافية  والكفاءة  اجل�دة  معايري  وفق 
الطالع  على  حري�صة  اخليمة  راأ����س  �صرطة  ب���اأن 
م�صاكله  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف  امل��ج��ت��م��ع  ب��اح��ت��ي��اج��ات 
ومقرتحاته من خالل النزول امليداين ثم التن�صيق 
مع اجلهات املعنية ل��صع احلل�ل املنا�صبة مل�اجهة 
الإدارة  العقبات وذلك رغبة من  واإزال��ة  التحديات 

يف ت��ع��زي��ز اله��ت��م��ام ب���اق��ع ك��اف��ة ���ص��رائ��ح املجتمع 
ومن �صمنها فئة العمالة امل�صاندة واجلاليات حيث 
ي�صكل�ن ن�صبة كبرية من �صكان الدولة ، بالإ�صافة 
ال�صرطة  ودور  وواج����ب����ات  مب��ه��ام  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل 
املجتمعية لتمكينهم اجتماعياً ونف�صياً وتقدمي ما 

يلزم من دعم معن�ي لهم.
العديد  ومناق�صة  ا�صتعرا�س  الجتماع  خالل  ومت 
امل�����ص��رتك ، حيث اتفق  امل��ح��اور ذات اله��ت��م��ام  م��ن 
الت�ع�ية  الربامج  من  عدد  تنفيذ  على  اجلانبني 
ت��ن��ظ��ي��م ح���م���الت ت�ع�ية  ت��ت�����ص��م��ن  ال��ف��ئ��ة  ل���ه���ذه 

مطب�عة  ب��رو���ص���رات  ت���زي��ع  م��ن  ي�صاحبها  وم���ا 
ف�صاًل  الأوردو(   ، الإجنليزية   ، )العربية  باللغة 
ال�صل�كيات  بع�س  ح���ل  تثقيفية  حم��ا���ص��رات  ع��ن 
واملجتمع  الفرد  على  بال�صلب  ت�ؤثر  التي  اخلاطئة 
وبيان عق�بتها وفقاً لل�ائح الدولة وقان�نها النافذ 
املعم�ل به والتي تاأتي بالتعاون مع مكتب احرتام 
امل�صاركة  كذلك   ، الداخلية  ب���زارة  القان�ن  ثقافة 
الفئة  ه��ذه  تنظمها  ال��ت��ي  والأن�����ص��ط��ة  بالفعاليات 
ب�صكل م�صتمر للتاأكيد على ت�اجد ال�صرطة معهم 

دائماً.

•• دبي-الفجر:

على  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  ه��ي��ئ��ة  دور  يقت�صر  ل 
تقدمي خدمات الكهرباء واملياه باأعلى م�صت�يات 
الهيئة  تعمل  واإمن��ا  والفاعلية،  والكفاءة  اجل���دة 
على اإعداد ال�صباب امل�اطن لت�يل زمام القيادة يف 
قطاعي الطاقة واملياه، وت�طني خمتلف ال�ظائف 
يف الهيئة، وت�فري وظائف ن�عية ت�صب يف نهاية 
اإطار  وامل���اط��ن، يف  ال���ط��ن  امل��ط��اف يف م�صلحة 

دورها كم�ؤ�ص�صة حك�مية م�ص�ؤولة اجتماعياً.
املهني  للتط�ير  دبي  ومياه  كهرباء  جممع هيئة 
والأكادميي �صمن ا�صرتاتيجيتها لتط�ير قدرات 
ال�����ص��ب��اب امل���اط��ن وت��زوي��ده��م ب��امل��ه��ارات الفنية 
والهند�صية وفق اأف�صل املعايري العاملية، افتتحت 
ومياه  ك��ه��رب��اء  ه��ي��ئ��ة  “جممع  م����ؤخ���راً  ال��ه��ي��ئ��ة 
م�صاحة  والأكادميي” على  املهني  للتط�ير  دبي 
اإج��م��ال��ي��ة ت��زي��د ع��ن 350،000 ق��دم م��رب��ع يف 
منطقة احل�صيبة يف دبي، وي�صمل »مركز التدريب 
والتعليم الذكي« التابع للهيئة، و«اأكادميية هيئة 
ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب�����ي«. ي�����ص��م امل��ج��م��ع 4 مباين 
على  ويحت�ي  منها،  لكل  ط�ابق  اأرب��ع��ة  بارتفاع 
جمهزة  وور���س  والتدريب،  للمحا�صرات  قاعات 
التعليمية،  وال��ت��ج��ه��ي��زات  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ب����اأح����دث 
وخمتربات للحا�ص�ب، ومدرج للفعاليات، وقاعة 
للمهند�صني  وم��ك��ات��ب  ال���ص��ت��خ��دام��ات،  م��ت��ع��ددة 
واملدربني وامل�ظفني، ومكتبة، ومالعب ريا�صية، 
وم�قف �صيارات متعدد الط�ابق، وقاعة للطعام، 

وغري ذلك من مرافق حديثة.
ال���ط���اي���ر، الع�ص�  ���ص��ع��ي��د حم��م��د  ���ص��ع��ادة  واأك�����د 
ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب 
دبي، حر�س الهيئة على اإعداد جيل من الك�ادر 
ال�طنية امل�ؤهلة يف خمتلف جمالت عمل الهيئة، 
ال�صاملة  التنمية  ي�صهم بطريقة مبا�صرة يف  مبا 
اأن جممع هيئة كهرباء  اإىل  لإم��ارة دبي، م�صرياً 
يدعم  والأك���ادمي���ي  املهني  للتط�ير  دب��ي  وم��ي��اه 
امل�ارد  يف  ال�صتثمار  لتعزيز  الهيئة  ا�صرتاتيجية 
وتزويدهم  امل���اط��ن  ال�صباب  ومت��ك��ني  الب�صرية 

يف  العاملية  املعايري  اأف�صل  وفق  الفنية  باملهارات 
جمال التدريب املهني وال�ظائف الفنية لت�طني 
هذه التخ�ص�صات واإعداد اأجيال م�اطنة م�ؤهلة 

مل�اكبة احتياجات الهيئة وخططها الت��صعية.
»ان�صجاماً مع روؤية وت�جيهات  واأ�صاف �صعادته: 
�صيدي �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكت�م، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء 
حاكم دبي رعاه اهلل، لتعزيز الت�طني واإعداد جيل 
ي�اكب حك�مة وفكر امل�صتقبل من خالل الرتكيز 
تتبنى  امل�صت�ى،  على تط�ير نظام تعليمي رفيع 
متكاملة  ا�صرتاتيجية  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة 
وت�صجيع  ال���ط��ن��ي��ة  امل����اه���ب  وت��ط���ي��ر  لتنمية 
ال��ت���ط��ني، واإع�����داد ج��ي��ل م��ن امل���اط��ن��ني يت�ىل 
ودعم  وامل��ي��اه،  الطاقة  ال��ق��ي��ادة يف قطاعي  زم���ام 
وت�����ص��ج��ي��ع ال�����ص��ب��اب ل��ي��ك���ن���ا اجل��ي��ل امل��ق��ب��ل من 
البح�ث والتط�ير  والقادة يف جمالت  اخل��رباء 
وا�صت�صراف امل�صتقبل، وم�اكبة الث�رة ال�صناعية 
الإحاللية،  التقنيات  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة  ال��راب��ع��ة، 
اأهداف  حتقيق  يف  للم�صاهمة  ج��ه���دن��ا  اإط���ار  يف 
برنامج  ت�صكل  التي   »2071 الإم���ارات  »مئ�ية 
ع��م��ل ح��ك���م��ي��اً ط���ي��ل الأم����د وت��ر���ص��م اخلط�ط 
دولة  وجتهيز  امل�صتقبل  اإم���ارات  لبناء  العري�صة 

الإمارات لأجيالنا القادمة«.
النائب  الأك���رف،  اإبراهيم  ي��صف  الدكت�ر  وق��ال 
وامل�ارد  الأعمال  دعم  لقطاع  للرئي�س  التنفيذي 
»ي�صهم  دب���ي:  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  الب�صرية يف 
املهني  للتط�ير  دبي  ومياه  كهرباء  جممع هيئة 
الهيئة  يف  الت�طني  خطة  تعزيز  يف  والأك��ادمي��ي 
امل����اط���ن وم�ظفي  ال�����ص��ب��اب  وت���دري���ب وت��اأه��ي��ل 
واملهنية  ال��ف��ن��ي��ة  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ه��ي��ئ��ة 
ع��ل��ى امل�����ص��ت���ي��ني ال��ن��ظ��ري وال��ع��م��ل��ي م���ن خالل 
جمالت  خمتلف  تغطي  رائ���دة  تدريبية  ب��رام��ج 
مل�اكبة  العاملية  املعايري  اأعلى  وفق  الهيئة،  عمل 

التط�رات الهائلة يف �ص�ق العمل«.
اأك��ادمي��ي��ة هيئة  اأن  اإىل  الأك���رف  الدكت�ر  واأ���ص��ار 
اإ�صافة ن�عية  الثان�ية ت�صكل  كهرباء ومياه دبي 
من  دب��ي  يف  والفني  املهني  التعليم  م�صرية  اإىل 

امل�ؤهل  امل���اط��ن  ال�صباب  م��ن  اإع���داد جيل  خ��الل 
الهيئة  بالتزام  من�هاً  الفنية،  ال�ظائف  ل�صغل 
على  وح�ص�لهم  الأك��ادمي��ي��ة  خريجي  بت�ظيف 
عليها  التي يح�صل  ال�ظيفية  المتيازات  جميع 

م�ظف� الهيئة.
مركز التدريب والتعليم الذكي

را���ص��خ��ة لتنمية  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ت��ب��ن��ى 
من  العديد  وتطلق  ال�طنية  الكفاءات  وتط�ير 
على  يك�ن�ا  حتى  مل�ظفيها  التدريبية  ال��ربام��ج 
والتقنيات يف جمالت  التط�رات  باأحدث  اطالع 
والتعليم  ال���ت���دري���ب  م���رك���ز  ي��ت�����ص��م��ن  ع��م��ل��ه��م. 
ال����ذك����ي يف جم���م���ع ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دبي 
تدريبية  قاعة   13 والأكادميي،  املهني  للتط�ير 
والتطبيقات  ال��ت��دري��ب  و���ص��ائ��ل  ب��اأح��دث  م����زودة 
ال��ط��اق��ة ال���ص��ت��ي��ع��اب��ي��ة للمركز  ال��ذك��ي��ة، وت��ب��ل��غ 
مل�ظفي  التدريب  املركز  وي�فر  متدرب.   600
ال��ه��ي��ئ��ة يف جم������الت خم��ت��ل��ف��ة ت�����ص��م��ل ال���ذك���اء 
والتعلم  الأبعاد،  ثالثية  والطباعة  ال�صطناعي 
واإدارة  وال�صتدامة،  والبتكار،  والإب���داع  الذكي، 
وتخ�ص�صية.  فنية  دورات  اإىل  اإ�صافة  امل�صاريع، 
العاملي كجهة  العتماد  الهيئة على  وقد ح�صلت 
ع����دة جم������الت. ونظمت  ل��ل��ت��دري��ب يف  خم����ل���ة 
 5،000 م��ن  اأك���رث   2017 ع���ام  خ���الل  الهيئة 
متدرب   70،000 فيها  ���ص��ارك  ت��دري��ب��ي��ة  دورة 
اأكادميية  تدريبية.  �صاعة   300،000 مبجم�ع 
هيئة كهرباء ومياه دبي تنتقل بقطاع الطاقة اإىل 

مرحلة جديدة من النم� والتط�ر 
م�ؤ�ص�صة  ت�����ص��ب��ح  اأن  يف  روؤي���ت���ه���ا  م���ع  ان�����ص��ج��ام��اً 
اأطلقت  ع��امل��ي،  م�صت�ى  على  مبتِكرة  م�صتدامة 
ال��ه��ي��ئ��ة »اأك���ادمي���ي���ة ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي« 
ا�صرتاتيجيتها  ���ص��م��ن   2013 ع���ام  ال��ث��ان���ي��ة 
لالنتقال بقطاع الطاقة يف اإمارة دبي اإىل مرحلة 
جديدة من النم� والتقدم من خالل ال�صتثمار 
م�صلحني  م�اطنني  واإع����داد  ال�صابة  العق�ل  يف 
املعايري  اأف�صل  وف��ق  ال��الزم��ة  والعل�م  باملهارات 
امل��ه��ن��ي وامليداين،  ال��ت��دري��ب  ال��دول��ي��ة يف جم���ال 
وتاأهيل ال�صباب امل�اطن لتلبية احتياجات الأق�صام 

برامج  خ���الل  م��ن  ال��ه��ي��ئ��ة،  يف  املختلفة  ال��ف��ن��ي��ة 
تدريبية فنية رائدة تغطي خمتلف جمالت اإنتاج 

ونقل وت�زيع الكهرباء وحتلية املياه.
ل��ث��الث �صن�ات،  ال��درا���ص��ة يف الأك��ادمي��ي��ة  مت��ت��د 
�صهرية  م��ك��اف��اأة  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ب  خ��الل��ه��ا  يح�صل 
لالأكادميية  ال�صتيعابية  الطاقة  وتبلغ  جمزية. 
و3  درا���ص��ي��اً  ف�صاًل   12 وت�صم  ط��ال��ب،   400
وعملية.  فنية  ور�صة  و12  للحا�ص�ب  خمتربات 
ومت تخريج ث��الث دف��ع��ات م��ن الأك��ادمي��ي��ة منذ 
اإن�صائها باإجمايل 82 طالباً، وتهدف الأكادميية 
200 ط��ال��ب ح��ت��ى عام  اأك����رث م��ن  ت��خ��ري��ج  اإىل 
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دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  اأكادميية  منهاج  يعتمد 
ثالثة تخ�ص�صات: الهند�صة الكهربائية والهند�صة 
املعدات.  وت�صغيل  �صيانة  وهند�صة  امليكانيكية، 
يدر�س الطالب يف ال�صنة الأوىل )ال�صف العا�صر( 
الهند�صية،  العل�م  يف  حت�صريية  مهنية  م�صارات 
)ال�صفني احلادي  والثالثة  الثانية  ال�صنتني  ويف 
م�صارات  على  الرتكيز  يتم  ع�صر(  والثاين  ع�صر 
والت�صغيل،  وامليكانيكية،  الكهربائية،  الدرا�صات 
الرتبية  وزارة  متطلبات  اإىل  اإ�صافة  وال�صيانة، 
والتعليم من اللغة العربية والرتبية الإ�صالمية، 
الإجنليزية  ال��ل��غ��ة  م��ن  الأك��ادمي��ي��ة  ومتطلبات 
وتقنية املعل�مات، كما يدر�س الطالب املتطلبات 
الأخرى وفق اأعلى املعايري الدولية وال�صادرة عن 
الأعمال  واإدارة  للتكن�ل�جيا  الربيطاين  املركز 
اململكة  يف   )Pearson-BTEC-QCF(
الطالب  يح�صل  ال��درا���ص��ة،  امت���ام  بعد  امل��ت��ح��دة. 
والتنمية  املعرفة  هيئة  من  معتمدة  �صهادة  على 
الفنية  الثان�ية  ال�صهادة  تعادل  دبي  يف  الب�صرية 
ي�صدرها  �صهادة  اإىل  اإ�صافة  الإم����ارات،  دول��ة  يف 
املجل�س الربيطاين للتكن�ل�جيا واإدارة الأعمال 
)Pearson BTEC( للمنهاج الفني، حيث 
عن  يزيد  م��ا  �صن�ياً  الربنامج  ه��ذا  اإىل  ينت�صب 
70 دولة ح�ل  من  اأكرث  يف  طالب  ملي�ن   30
واحل�ص�ل  بنجاح  الدرا�صة  اإمت��ام  العامل. وبعد 

اإدارات  داخ��ل  الطالب  ت�زيع  يتم  ال�صهادة،  على 
الهيئة املختلفة ح�صب احتياجات كل قطاع.

العاملية املعايري  اأحدث  وفق  جمهزة  ور�صة   12
متخ�ص�صة  فنية  ور���ص��ة   12 الأك��ادمي��ي��ة  ت�صم 
ت�صمل  وامل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ه��ن��د���ص��ة  يف 
الذكية،  ال�����ص��ب��ك��ات  وم���راق���ب���ة  ال��ت��ح��ك��م  ور����ص���ة 
الذكاء  وور���ص��ة  املتقدمة،  الإلكرتونيات  وور���ص��ة 
وال�صتدامة  ال��ت��م��دي��دات  وور���ص��ة  ال�صطناعي، 
الكهربائية، وور�صة اإدارة املباين املبتكرة، وور�صة 
ال�صناعية  الآلت  وور���ص��ة  وال�صيانة،  الت�صغيل 
ال���ذك���ي���ة،  وور����ص���ة ال��ل��ح��ام وال��ت�����ص��ن��ي��ع، وور�صة 
الرقمي،  الت�صنيع  وور���ص��ة  والإن��ت��اج،  الت�صميم 
الآيل  التحكم  وور���ص��ة  امليكاترونيك�س،  وور���ص��ة 
باأحدث  جمهزة  قاعات  اإىل  اإ�صافة  والروب�تات، 
وخمتربات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وال������ص��ائ��ط  ال��ت��ق��ن��ي��ات 

احلا�ص�ب، ومركز مل�صادر وو�صائط التعلم.
مهارات

املطل�بة،  والعملية  الفنية  امل��ه��ارات  اإىل  اإ�صافة 
يكت�صب الطالب مهارات حياتية اأخرى مثل اإدارة 
كفريق  والعمل  والبتكار،  والتخطيط،  ال���ق��ت، 
اإ�صراف عدد من مهند�صي ومدربي  واح��د، حتت 
الهيئة واخلرباء املعتمدين يف جمالت الهند�صة 

الكهربائية وامليكانيكية، وال�صيانة والت�صغيل.
�صروط القب�ل وامل�صتندات املطل�بة

تقبل اأكادميية هيئة كهرباء ومياه دبي الطالب 
بدءاً من ال�صف العا�صر )الأول الثان�ي( للطالب 
التعليم  يف  التا�صع  ال�صف  بنجاح  اأمت����ا  ال��ذي��ن 
�صنة   15 عن  الطالب  عمر  يقل  األ  على  ال��ع��ام، 
ول يتجاوز 17 �صنة عند اللتحاق، وعند وج�د 
���ص���اغ��ر يف الأك��ادمي��ي��ة يتم ال��ت��ج��اوز ع��ن ك�ص�ر 
ال�صنة يف احلد الأق�صى. ترتاوح كثافة الف�ص�ل 
يف الأكادميية بني 20 و24 طالباً يف كل ف�صل، 
خالل  جمم�عتني  اإىل  ف�صل  ك��ل  تق�صيم  وي��ت��م 

ال�ر�س واملختربات. 
امل�صتندات املطل�بة: 

تعبئة طلب االلتحاق مع موافقة خطية من 
ويل االأمر

وبطاقة  الأ�صلية  القيد  وخال�صة  ال�صفر  ج���از 
اله�ية

اج��ت��ي��از اخ���ت���ب���ارات ال��ق��ب���ل وال��ف��ح�����س الطبي 
واملقابلة ال�صخ�صية

وزارة  من  م�صدقة  التا�صع  ال�صف  اإمت��ام  �صهادة 
والتنمية  امل��ع��رف��ة  هيئة  اأو  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة 

الب�صرية يف دبي
ال�صابقة  امل���در����ص���ة  م���ن  ال���ط���ال���ب  ن��ق��ل  ����ص���ه���ادة 
هيئة  اأو  والتعليم  الرتبية  وزارة  م��ن  م�صدقة 

املعرفة والتنمية الب�صرية يف دبي
التا�صع  ال�صف  �صهادة  على  للحا�صلني  بالن�صبة 
من خارج الدولة، فيجب ت�صديقها من اجلهات 
املعنية )�صفارة دولة الإمارات يف الدولة ال�صادر 
هيئة  اأو  والتعليم  الرتبية  وزارة  ال�صهادة،  منها 
ووزارة  دب�����ي،  ال��ب�����ص��ري��ة يف  وال��ت��ن��م��ي��ة  امل��ع��رف��ة 

اخلارجية والتعاون الدويل(
املركزين  حت�صد  الأكادميية  ط��الب  م�صروعات 
مهارات  “تنمية  م����ب����ادرة  يف  وال����ث����اين  الأول 

التعلم”
املركزين  الأكادميية  طالب  م�صروعات  ح�صدت 
الأول والثاين �صمن فئة “من فكرة اإىل ابتكار” 
ال��دورة الثامنة من مبادرة حرم �صم� ال�صيخ  يف 
ح��م��دان ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت���م، ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
وزير املالية، �صم� ال�صيخة رو�صة بنت اأحمد بن 
وذلك  التعلم،  مهارات  لتنمية  مكت�م  اآل  جمعة 
عن “نظام الإن��ذار الذكي للج�ص�ر” وه� عبارة 
ملراقبة  ال�صت�صعار  اأج��ه��زة  م��ن  دقيق  نظام  ع��ن 
ويعمل  با�صتمرار  اجل�����ص���ر  على  ال�صري  عملية 
على اإ���ص��دار ا���ص��ارات حت��ذي��ري��ة ح��ال وج����د اأي 
اأو خلل يف اجلهة غري املرئية من اجل�صر  خطر 
الف�ر  على  �صرعتهم  لتخفيف  ال�صائقني  لتنبيه 
مب��ا ي�صهم يف احل��د م��ن وق���ع احل����ادث املروية 
امل�صابهة، وم�صروع »عربة نقل امل�اد بني ال�ر�س«، 
امل�صتخدمة  اليدوية  العربة  ا�صتبدال  وتتمثل يف 
يف نقل امل�اد واملعدات الثقيلة بني ال�ر�س باأخرى 
ي�فر  ما  ال�صم�صية،  بالطاقة  تعمل  ميكانيكية 

ال�قت واجلهد. 

�صرطة راأ�ص اخليمة و»راكز« تتعاونان لن�صر الثقافة االمنية يف االإمارات 

اإعداد اأبناء الوطن لتويل قيادة قطاع الطاقة

»جممع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير املهني واالأكادميي« ... �صرح تربوي ومهني متطور لتوطني قطاع الطاقة يف الدولة
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيالك�ت 

لقطع غيار ال�صيارات الثقيلة
رخ�صة رقم:CN 1804528 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�صب�ع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/النه�صة 

العامرة للمقاولت وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم:CN 2058189 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صجما  بان  التنمية القت�صادية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1830745:صتيل للمقاولت العامة رخ�صة رقم�

قد تقدم�ا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ن�ادر  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الزي لتجارة املالب�س الرجالية
 رخ�صة رقم:CN 2370602  قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2095  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �صي�ن ل�جي�صتيك�س �س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي/جريت وورلد للنقليات �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )131465( درهم والر�ص�م وامل�صاريف 
والفائدة 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة ي�م 
Ch 1.C.13 لذا  بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �س  امل�افق 2018/8/30  اخلمي�س 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2139  جتاري جزئي

جمه�ل  ����س.ذ.م.م  والقم�صة  املن�ص�جات  لتجارة  ان  ار  عليه/كية  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/�صان العاملية للتجارة العامة )�س.ذ.م.م( وميثلها 
املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  �صاده�اين  املدير/مري�ص�مال 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )40171( درهم والر�ص�م وامل�صاريف والفائدة 
ي���م الحد  لها جل�صة  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�����ص��داد  املطالبة وح��ت��ى  ت��اري��خ  م��ن   %9
فاأنت  ل��ذا   ch.1.C.14:بالقاعة ال�����ص��اع��ة:08:30���س  امل����اف���ق:2018/7/15 
مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/3918  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- الكامل لتجارة قطع غيار ال�صيارات �س.ذ.م.م 2- �صيخ حممد رفيق 
�صان� �صاحب 3- حممد اليا�س باجي هدايت اهلل جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/

مالك� برودكت�س اإنك نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/6/5  يف 
الدع�ى املذك�رة اعاله ل�صالح/مالك� برودكت�س اإنك بالزام املدعي عليهم بالت�صامن 
ان ي�ؤدوا اىل املدعية مبلغ مقداره )خم�صة و�صبع�ن الف درهما( تع�ي�صا ماديا واأدبيا 
والزامهم بالر�ص�م وامل�صاريف ومببلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت 
لال�صتئناف خالل ثالثني  قابال  . حكما مبثابة احل�ص�ري  ذلك من طلبات  عدا  ما 
ال�صيخ  ال�صم�  با�صم �صاحب  الع��الن �صدر  لن�صر هذا  التايل  الي�م  اعتبارا من  ي�ما 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/1241  جتاري جزئي 

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ع��ب��داهلل �صعيد م��ب��ارك عبيد م����رزوق جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مبا 
ه�م  كي�ت  م�ؤ�ص�صة  )حاليا(  ف��ردي��ة(  )م�ؤ�ص�صة  ال�صيارات  لتاأجري  ب��ريد  املدعي/فاير  ان 
املحكمة  بان  نعلنكم  امل��ازم  ح�صني  علي  حممد  وميثله:فاطمة  )�صابقا(  ال�صيارات  لتاجري 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/6/7  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�صالح/فاير بريد 
لتاأجري ال�صيارات )م�ؤ�ص�صة فردية( )حاليا( م�ؤ�ص�صة كي�ت ه�م لتاجري ال�صيارات )�صابقا( 
الدع�ى  �صند  ال�صيك  قيمة  درهم  للمدعية مبلغ )21320(  ي���ؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
والفائدة ب�اقع 9% �صن�يا من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك وحتى ال�صداد التام ف�صال عن الر�ص�م 
. حكما مبثابة احل�ص�ري قابال  املحاماة  اتعاب  وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل 
با�صم  الع��الن �صدر  لن�صر هذا  التايل  الي�م  اعتبارا من  ي�ما  لال�صتئناف خالل ثالثني 

�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1980  جتاري جزئي
���س.م.ح - اخل�صم املدخل/2- كانتي لل  اىل املدعي عليه/1-جل�بل هاو�س لالأعمال 
مبا  القامة  حمل  جمه�ل  بهاي  كاو�صيك  روهيت  خ�كهاين   -3 فادهانيا  جامندا�س 
اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها مطالبة برد  ���س.م.ح قد  ان املدعي/انتيل �صرياميك 
الحد  ي�م  لها جل�صة  منها.وحددت  �صرفه  ما مت  قيمة  ورد  �صرفها  ووق��ف  ال�صيكات 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�����ص��اع��ة:08:30���س  امل�����اف����ق:2018/7/22 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ص�ر 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل )علما باأن مت احالة الدع�ى من املحكمة 

التجارية الكلية اىل املحكمة التجارية اجلزئية(  
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/3092  جتاري جزئي 

اىل املحك�م عليه/1- فجاج لل�صحن �س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/6/6  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�صالح/ان�س 
عبدالرزاق املن�ص�ر اول:بالزام املدعي عليها الوىل بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ )18.000( 
امل��دع��ي عليهما  ث��ان��ي��ا:ب��ال��زام  ال��دع���ى -  ال��ع��ق��د �صند  دره���م قيمة الج����رة م������ص���ع 
بالت�صامن والتكافل بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ )45.000( درهم والف�ائد 9% �صن�يا عن 
كل مبلغ بالبندين ال�صابقني على النح� املبني بال�صباب من تاريخ املطالبة الق�صائية 
يف:2017/8/7 وحتى ال�صداد - ثالثا:عدم قب�ل طلب تثبيت امر املنع من ال�صفر رقم 
712 ل�صنة 2017 والزمت املدعي عليهما بالت�صامن يف امل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما 
اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2182  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/�صريف عبداحلكيم حممد زكي جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/
حمدان ال�صام�صي للمحاماة وال�صت�صارات القان�نية قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
املطالبة بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )40.315.10( درهم امل�صتحقه للمدعي 
واملرت�صد يف ذمة املدعي عليه والفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
لها  املحاماة.وحددت  واتعاب  وامل�صاريف  بالر�ص�م  املدعي عليه  الزام  التام مع  ال�صداد 
 ch.1.C.12:بالقاعة ال�صاعة:08:30�س  امل�افق:2018/7/19  اخلمي�س  ي�م  جل�صة 
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2246  جتاري جزئي

ج�بالكري�صنان  فاكيل  كيزاكان�صريى  برا�صاد  عليه/ت�صاكينجال  املدعي  اىل 
جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/�صريكانت كري�صناكانت ت�صات�رفدي قد 
ال�صركة  من  عليه  املدعي  ب��اخ��راج  املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام 
ال�صجالت  و�صائر  التجاري  ال�صجل  م��ن  ا�صمه  و�صطب  ح��ذف  م��ن  ومتكينها 
اخلمي�س  ي���م  جل�صة  لها  وامل�����ص��اري��ف.وح��ددت  وال��ر���ص���م  الر�صمية  والوراق 
فاأنت  ل��ذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�����ص��اع��ة:08:30���س  امل����اف���ق:2018/7/19 
مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2154  جتاري جزئي
جل  ف�صل  احل��ق  حميد   -2 �����س.ذ.م.م  للمقاولت  ت��ي  ج��ي  عليه/ات�س  امل��دع��ي  اىل 
جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/مريك للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثله:جمال 
بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها  اأقام عليك  ال�صنقيطي قد  ال�صيد حممد  علي 
والر�ص�م  دره���م   )64000( وق����دره  مببلغ  وال��ت�����ص��امم  بالت�صامن  عليهم  امل��دع��ي 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة بال�صافة اىلالفائدة التاأخريية 12% من تاريخ ا�صتحقاق 
امل�افق:2018/7/19  اخلمي�س  ي�م  جل�صة  لها  التام.وحددت  ال�صداد  وحتى  ال�صيك 
ال�صاعة:08:30�س بالقاعة:ch.1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2308  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/ال�صيد لتاأجري معدات البناء �س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/امتياز احمد للنقليات �س.ذ.م.م وميثله:را�صد عبداهلل علي ه�ي�صل النعيمي 
قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بف�صخ العقد بني املدعي واملدعي عليه 
والزام املدعي عليه مببلغ وقدره )17.000( درهم و�صداد مبلغ وقدره )12.300( درهم 
م�صاريف �صيانه والتع�ي�س مببلغ وقدره )10.000( درهم والفائدة ب�اقع 12% من 
تاريخ التفاقية وحتى متام ال�صداد والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها 
 ch.1.C.14:جل�صة ي�م الثالثاء امل�افق:2018/7/24 ال�صاعة:08:30�س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1862  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- تكن�وات للكهروميكانيك �س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/�صركة ايرو�س للمعدات الهند�صية وميثله:احمد علي عبداحلميد القاري قد 
اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )15652.1( 
درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى 
ي�م  جل�صة  لها  وح��ددت  رق����م:2704/2017.  التجاري  النزاع  ملف  و�صم  التام  ال�صداد 
فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة   2018/7/17 امل���اف��ق  الثالثاء 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر  مكلف 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1795  جتاري جزئي

اخلليج  �صركة   -2 جابرايل  فران�صي�س  دي�ص�زا  فران�صي�س  جيم�س   -1  / عليه  املدعي  اىل 
القامة  حمل  جمه�ل  دبي(  )جيم��س  ذ.م.م  دبي  املالحية  واخلدمات  لل�صيانة  البحرية 
عبداملجيد  وميثله:ريا�س  ذ.م.م  البحرية  الهند�صة  خل��دم��ات  املدعي/هي��صنت  ان  مب��ا 
حمم�د الكبان قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل 
والت�صامن مببلغ وقدره )423.883( درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
9% �صن�يا من تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة ي�م الربعاء 
امل�افق 2018/7/18 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر 
او م�صتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/838  مدين جزئي              

حمل  جم��ه���ل  ك�نحمد   ميتال  ب���ت������ص��ريم��ال  ب�صري   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
عبدالرزاق  را�صد   / وميثله  عبدال�حيد  وحيد  حميد  املدعي/  ان  مبا  القامة 
حممد تهلك -  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها  الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره 300.000 درهم مع الفائدة القان�نية منذ تاريخ ال�صداد.   
وحددت لها جل�صة ي�م الربعاء  امل�افق  2018/8/1  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  2017/06741 اإيجارات    
اىل املحك�م عليه : م�درن كرييتيف ل�صغل الأب�اب والن�افذ املعدنية وتركيبها 

)�س ذ م م( - جمه�ل حمل القامة 
نعلمكم بان اللجنة الق�صائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�صتها 2017/10/4 

يف الدع�ى املذك�رة اعاله  
ل�صالح / م�ؤ�ص�صة ارنك� للعقارات  ،  بالزامكم باخالء العني امل�ؤجرة وت�صليمها 

للمدعية خالية من �ص�اغلها ملاأج�ر 
ال����زام ب�����ص��داد م��ب��ل��غ وق����دره 45.387 دره����م ال��ق��ي��م��ة الي��ج��اري��ة اع��ت��ب��ارا من 

2016/5/10 وحتى تاريخ 2017/5/9  
وبت�صليم �صهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

وبالر�ص�م وم�صروفات. 
 وملا كان هذا احلكم قد �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد ال 
مكت�م حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�ص�ري ، فه� قابل لالإ�صتئناف خالل 15 

ي�ما اعتبارا من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل �صار نهائيا قابال للتنفيذ .
مركز ف�س املنازعات االيجارية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  2017/05533 اإيجارات    
اىل املحك�م عليه : املحيطات ال�صبع ل�ج�صتك�س انرتنا�صي�نال - �س ذ م م 

جمه�ل حمل القامة 
نعلمكم بان اللجنة الق�صائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�صتها 2017/10/2 يف 

الدع�ى املذك�رة اعاله - ل�صالح / م�ؤ�ص�صة ارنك� للعقارات 
بالزامكم باخالء العني امل�ؤجرة وت�صليمها للمدعية خالية من �ص�اغلها ملاأج�ر 

الزام ب�صداد مبلغ وقدره 97.598 درهم القيمة اليجارية اعتبارا من 2016/10/10 
وحتى تاريخ 2017/6/30 وما ي�صتجد من بدل ايجار حتى تاريخ الخالء الفعلي 

ب�اقع بدل ايجار �صن�ي مقداره 194.397 درهم 
وباإح�صار �صهاة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي

وبالر�ص�م وم�صروفات. 
 وملا كان هذا احلكم قد �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد ال مكت�م 
ي�ما   15 خ��الل  لالإ�صتئناف  قابل  فه�   ، احل�ص�ري  مبثابة  علنا  وتلي  دب��ي  حاكم 

اعتبارا من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل �صار نهائيا قابال للتنفيذ.
مركز ف�س املنازعات االيجارية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  2017/06743 اإيجارات    
اىل املحك�م عليه: �ص�لر للخدمات الفنيه - �س ذ م م   

جمه�ل حمل القامة 
نعلمكم بان اللجنة الق�صائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�صتها 2017/9/24 

يف الدع�ى املذك�رة اعاله
ل�صالح / م�ؤ�ص�صة ارنك� للعقارات 

ب�����ص��داد مبلغ  ال��زام��ك��م  ال�����ص���اغ��ل م��ع  ب��اخ��الء وت�صليمه خاليا م��ن  ب��ال��زام��ك��م 
ولغاية   2017/10/1 م��ن  ل��ل��ف��رتة  الي��ج��اري��ة  القيمة  دره���م   61.542 وق����دره 
2017/8/2 وباح�صار �صهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي ، وبالر�ص�م 

وامل�صروفات. 
 وملا كان هذا احلكم قد �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد ال 
مكت�م حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�ص�ري ، فه� قابل لالإ�صتئناف خالل 15 

ي�ما اعتبارا من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل �صار نهائيا قابال للتنفيذ.
مركز ف�س املنازعات االيجارية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

يف الدعوى رقم  2017/3612   تنفيذ جتاري
                        اىل املنفذ ���ص��ده/1- ���ص��م��ارت م���ف للدعاية والإع����الن - ���س ذ م م  2- علي حممد 
 احمد عبداهلل الها�صمي - ب�صفته ال�صريك امل�صجل يف عقد �صمارت م�ف للدعاية والإعالن - �س ذ م م 
ب�صفتها   - باجراين  كي�ص�  ممتا  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�يل  التجارية  ورخ�صتها 
وقدره  مبلغ  ب�صداد  بالزامكم   - اهلل  خري  �صبلي  ج��صلني   / وميثله  للدعاية  م���ف  �صمارت  يف  �صريكة 
)44631( درهم وت�صليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 ي�م من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.  
بحل �صركة �صمارت م�ف للدعاية والإعالن - �س ذ م م  املدعي عليها الوىل لنق�صاء مدتها ورخ�صتها 
ولنتهاء غر�صها وتعيني اخلبري �صاحب الدور يف اجلدول ليك�ن م�صفيا قان�نيا لها ليق�م بجرد كافة 
اأ�ص�ليا واأم�الها ومالها من حق�ق والتزامات وعلى مدير ال�صركة والقائمني على اإدارتها تقدمي كافة 
ح�صابات واأم�ال ودفاتر ووثائق ال�صركة للم�صفي وعلى الخري حترير قائمة مف�صلة باأم�ال ال�صركة 
والتزامتها وميزانياتها ، وعلى امل�صفي ان يق�م بكل ما يلزم للمحافظة على ام�ال ال�صركة وحق�قها 
وان ي�صت�يف مالها من دي�ن قبل الغري ، واأن ي�دع املبالغ التي يقب�صها يف اأحد امل�صاريف حل�صاب ال�صركة 
حتت الت�صفية ف�ر قب�صها واأن ي�ف ما على ال�صركة من دي�ن وبيع ما لديها من منق�لت او عقار باملزاد 
اإل باإذن من املحكمة ، وعليه اإخطار جميع دائني ال�صركة  اإل يبيع كل م�ج�دات ال�صركة  العلني على  
اإن وجدوا بخطاب م�صجل بعلم ال��ص�ل على ان ينجز اعمال الت�صفية وفقا لحكام القان�ن خالل مدة 
�صتة ا�صهر تبداأ من تاريخ ا�صتالمه للمهمة على ان يتحمل ال�صركاء م�صاريف الت�صفية مبا فيها اتعاب 
امل�صفي التي تقدرها املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• اأبوظبي-وام:

الجتماعي  ال��دع��م  م��راك��ز  ت��ع��ام��ل��ت 
�صرطة  يف  امل���ج���ت���م���ع  اأم�������ن  ب���ق���ط���اع 
ق�صية  و884  اآلف   4 م��ع  اأب���ظ��ب��ي 
ب���ع���د ت�فري  امل���ا����ص���ي  ال����ع����ام  خ�����الل 
النف�صي والجتماعي وتقدمي  الدعم 
لتجنب  ل��الأف��راد  والت�عية  الن�صائح 

ال�صل�كيات ال�صلبية واإحالل ال�ئام.
وقال العميد على �صامل البادي مدير 
اإدارة مراكز الدعم الجتماعي بقطاع 
اأم����ن امل��ج��ت��م��ع ب�����ص��رط��ة اأب���ظ��ب��ي ان 
الق�صايا  خمتلف  مع  تتعامل  املراكز 
املحاكم  عن  بعيداً  ومتابعتها  ب�صرية 
وعر�صها على فريق من املخت�صني يف 

علم الجتماع.
ت����اأ�����ص����ي���������س وح������دة  اأن���������ه مت  وذك���������ر 
الأحكام  بتنفيذ  خمت�صة  تنظيمية 
وت�صليم  امل��ح�����ص���ن  ب���روؤي���ة  اخل��ا���ص��ة 
وا���ص��ت��الم الأب���ن���اء ب��ع��د ت������ص��ع مهام 
امل���راك���ز وت��ك��ل��ي��ف��ه��ا ب��ت��ن��ف��ي��ذ ق�����رارات 
املح�ص�ن  روؤي���ة  بخ�ص��س  املحكمة 
وال���ت���ع���ام���ل م����ع ه�����ذه احل�������الت من 

م�ؤهلني  مدربني  اخت�صا�صيني  قبل 
بهذا  للقيام  املنا�صبة  البيئة  وت�فري 

العمل.
لإي����اء  م��رك��ز  تخ�صي�س  اإىل  ول��ف��ت 
رعاية  اإىل  حت���ت���اج  ال���ت���ي  احل�������الت 
اج��ت��م��اع��ي��ة ون��ف�����ص��ي��ة وح��م��اي��ت��ه��ا من 

خم��ت��ل��ف اأن�������اع ال��ت��ه��دي��د والإ�����ص����اءة 
وذلك بهدف حماية الن�صاء والأطفال 
وت�فري الرعاية الجتماعية والغذائية 
م�صاكلهم.  حل  حلني  لهم  وال�صحية 
واأ�صار اإىل الرتكيز على ق�صايا العنف 
يف املدار�س والتنمر ومتابعة احلالت 

والتعامل  ل��ل��ج��ن���ح  ع��ر���ص��ة  الأك�����رث 
م��ع غياب وه���روب الأب��ن��اء ع��ن منزل 
الأ���ص��رة وات��خ��اذ الإج���راءات ال�قائية 
وال��ع��الج��ي��ة وال���ت���دخ���ل امل��ب��ك��ر حلل 
والتن�صيق  تفاقمها  ومنع  اخل��الف��ات 
الدعم  املخت�صة وتقدمي  مع اجلهات 

ل�صحايا  والج����ت����م����اع����ي  ال��ن��ف�����ص��ي 
الن�صاء  من  خا�صة  واجلرمية  العنف 
الق�صايا  خم���ت���ل���ف  يف  والأط������ف������ال 

واحل�ادث.
وتطرق اإىل الإ�صهام يف تنمية ال�عي 
ال�قاية  جم�����الت  يف  الأ�����ص����رة  ل����دى 
ال��ت��ع��اون بني  م��ن اجل��رمي��ة وتعميق 
الجتماعية  وامل���ؤ���ص�����ص��ات  ال�����ص��رط��ة 
وت��ع��زي��ز وق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع م���ن الآث����ار 
ال�صلبية للم�صكالت الأ�صرية ..م�صريا 
تدعيم  يف  الأف�����������راد  اإ�������ص������راك  اإىل 
وتثقيف  وتدريب  الإيجابي  ال�صل�ك 
متط�عني م�ؤهلني على التعامل مع 
انه  واأو����ص���ح  الج��ت��م��اع��ي��ة.  الق�صايا 
خالل  م��ن  املجتمعية  ال��ت���ع��ي��ة  ت��ت��م 
والأن�صطة  وامل������ب������ادرات  احل����م����الت 
وامل�ؤمترات  وامل��ل��ت��ق��ي��ات  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
الإعالم  و�صائل  ع��رب  ن�صية  ور�صائل 
و�صبكات الت�ا�صل الجتماعي وت�زيع 
ي�صهم  مبا  وتثقيفية  ت�ع�ية  كتيبات 
امل�صببة  امل�صكالت الجتماعية  يف حل 
الأمن  لتعزيز  مبكر  ب�صكل  للجرمية 

الجتماعي.

•• بلغراد -وام:

�صلم �صعادة مبارك �صعيد اأحمد بر�صيد الظاهري 
���ص��ف��ري ال���دول���ة ل����دى ج��م��ه���ري��ة ���ص��رب��ي��ا اأم�س 
الأحمر  الهالل  هيئة  الول تربعات مقدمة من 
بلدية  يف  “ب�ليتارات�س”  ل��رو���ص��ة  الإم����ارات����ي 
ال�صيد  ب��ح�����ص���ر  وذل�����ك  ال�����ص��رب��ي��ة  م��ريو���ص��ي��ن��ا 
وزارة  ل��دى  ال��دول��ة  اأم��ني   - اليك�ص�ف  �صفيت�زار 
العمل والت�ظيف وال�ص�ؤون الجتماعية ال�صربية 

ورئي�س بلدية مريو�صينا ب�يان ني�صني.
واأكد �صعادة ال�صفري اأن هذه امل�صاعدات تهدف اىل 
دعم اأطفال الرو�صة مل�ا�صلة م�صريتهم الدرا�صية 
.. م�صريا اإىل اأن دولة المارات تعمل على تط�ير 
من  بت�جيهات  ال��ع��امل  دول  يف  التعليمية  البنية 

القيادة الر�صيدة لتاأهيل جيل امل�صتقبل.
وقدم �صعادته ال�صكر للحك�مة ال�صربية لتعاونها 
الإم���ارات وم�صاهمتها يف ت�فري  دول��ة  الدائم مع 

البيئة الداعمة لتط�ير ومن� املجتمع.

•• دبي-الفجر:

ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة   وقعت 
دب�����ي م����ذك����رة ت���ف���اه���م م����ع دائ�����رة 
ال��ب�����ص��ري��ة حل��ك���م��ة دبي،  امل�������ارد 
األ����ف   75 وي���ت���م مب���ج��ب��ه��ا م���ن���ح 
41 م���ؤ���ص�����ص��ة ودائ����رة  م���ظ��ف يف 
والتي  “اإ�صعاد”  بطاقة  حك�مية 
حت��ق��ق ال�����ص��ع��ادة ل��ه��م ع���رب مزايا 
يف  متن�عة  وع��رو���س  وخ�ص�مات 

القطاعني العام واخلا�س.
�صرطة  جانب  م��ن  التفاقية  وق��ع 
دبي، �صعادة الل�اء عبد اهلل خليفة 
دبي،  ل�صرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���ري 
ومن جانب دائ��رة امل���ارد الب�صرية 
حلك�مة دبي، �صعادة عبد اهلل علي 
بن زايد الفال�صي مدير عام دائرة 
ال��ب�����ص��ري��ة حل��ك���م��ة دبي،  امل�������ارد 
ال�صالل  ال��دك��ت���ر  ال��ل���اء  بح�ص�ر 
الفال�صي مدير  �صعيد بن ه�يدي 
الإداري���ة،  لل�ص�ؤون  العامة  الإدارة 
وال�����ص��ي��دة م��ن��ى حم��م��د ع��ب��د اهلل 
بطاقة  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  ال���ع���ام���ري 
وال�صيد  دب��ي،  �صرطة  يف  “اإ�صعاد، 
عبد اهلل علي املهريي رئي�س ق�صم 
امل�ارد  دائ��رة  امل�ؤ�ص�صي يف  الت�صال 
دب��ي، وع��دد من  الب�صرية حلك�مة 
ال�صادة احل�ص�ر من كال اجلانبني. 
وقال �صعادة الل�اء عبد اهلل خليفة 
املري اإن هذا التعاون البناّء والذي 
“اإ�صعاد”  بطاقة  منح  عنه  �صيثمر 

ال�����دوائ�����ر  م�����ظ����ف����ي  ك�����اف�����ة  اإىل 
وامل���ؤ���ص�����ص��ات احل��ك���م��ي��ة يف اإم����ارة 
مق�مات  تر�صيخ  ���ص��اأن��ه  م��ن  دب���ي، 
واأ�صباب ال�صعادة، وم�صاعفة العمل 
وزيادة الإنتاجية، من اأجل احلفاظ 
والتنمية،  ال���ت���ق���دم  رك����ائ����ز  ع���ل���ى 
وه���� م��ا ي��ح��ق��ق اإجن������ازات ت�صمن 
وعلى  املجالت  الريادة يف خمتلف 
�صينعك�س  وذل���ك  الأ���ص��ع��دة،  ك��اف��ة 
ت��ق��دمي خدمات  ب��ال�����ص��رورة ع��ل��ى 
املجتمع  اأف�����راد  م���ن  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
ت���زي���د م���ن ر���ص��اه��م ع���ن اخلدمة 

وحتقق لهم ال�صعادة.
واأك�������د ����ص���ع���ادة ال���ق���ائ���د ال����ع����ام اأن 
اهتمام  يعك�س  اإمن��ا  املذكرة  ت�قيع 
���ص��رط��ة دب���ي وح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى ن�صر 
ث���ق���اف���ة ال�������ص���ع���ادة خ������ارج حميط 

ير�ّصخ  مب����ا  ال���داخ���ل���ي���ة،  ب��ي��ئ��ت��ه��ا 
ال��ق��ي��م امل���ؤ���ص�����ص��ي��ة اجل����ه���ري���ة يف 
ويعزز  ال���ع���م���ل،  ب���ي���ئ���ات  خم��ت��ل��ف 

الإيجابية  ال���روح  ويغر�س  ال����لء، 
والتميز،  الإن��ت��اج��ي��ة  على  ويحفز 
ويحقق الت�ازن بني احلياة املهنية 

وال�صخ�صية للم�ظفني.
�����ص����ع����ادة عبد  م�����ن ج����ان����ب����ه، ق����ال 
الفال�صي مدير  زاي��د  بن  اهلل علي 

عام دائرة امل�ارد الب�صرية حلك�مة 
دبي اإنهم يتطلع�ن لهذه التجربة 
ال�صراكة  ت���ع���زز  ال���ت���ي  امل���ت���م���ي���زة 

ال�صرتاتيجية مع خمتلف الدوائر 
وامل�ؤ�ص�صات يف حك�مة دبي، وتدفع 
اإىل  والإن��ت��اج��ي��ة  التنمية  بعجلة 
الإيجابي  لنعكا�صها  نظرا  الأم��ام 
الإن�صان  اأن  امل�ظفني، م�ؤكدا  على 
ال�����ص��ع��ي��د ه���� الأق�����در ع��ل��ى العمل 
الإيجابية،  وامل�����ص��ارك��ة  والإن����ت����اج 
امل�ارد  دائ���رة  با�صم  �صكره  م�جها 
الب�صرية حلك�مة دبي اإىل القيادة 
جه�دها  على  دبي  ل�صرطة  العامة 
ت�ليه  ال���ذي  واله��ت��م��ام  احلثيثة 
وم�ظفي  م����ظ���ف���ي���ه���ا  لإ�����ص����ع����اد 

امل�ؤ�ص�صات والدوائر الأخرى.
ان�صمام  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  وت��ت��ي��ح 
ك�����اف�����ة م�����ظ����ف����ي ح����ك�����م����ة دب����ي 
“اإ�صعاد” يف �صرطة دبي،  لربنامج 
فيما �صتزود �صرطة دبي امل�ظفني 

ال�صركات  واإخطار  اإ�صعاد،  ببطاقة 
مبنح  ال����ت����ج����اري����ة  وامل�����ؤ�����ص���������ص����ات 
لل�صركاء  وال��ع��رو���س  امل���زاي���ا  ذات 
الدوائر  واإع��الم  ال�صرتاتيجيني، 
احل��ك���م��ي��ة ب��ال��ربن��ام��ج والإع����الن 
عنه وفقا للطرق املنا�صبة، وت�فري 
لت�صجيل  ال��الزم��ة  البيانات  ك��اف��ة 
امل�صتفيدين، وذلك �صمن �ص�ابط 
اأمن البيانات واملعل�مات ال�صخ�صية 
اإطالق  حلك�مة دبي، هذا وقد مت 
اإ�صعاد  لبطاقة  اإل���ك���رتوين  م���ق��ع 
https://العن�ان على  م���ؤخ��را 
esaad.dubaipolice.

امل�قع متاحا  gov.ae ، لي�صبح 
اإ�صعاد،  ب��ط��اق��ة  م�صتخدمي  اأم����ام 
وبذلك يتمكن�ن من الطالع على 
خمتلف  ت�صمل  ال��ت��ي  اخل�ص�مات 
�صرطة  متكنت  ح��ي��ث  ال��ق��ط��اع��ات، 
ومزايا  تقدمي خ�ص�مات  دبي من 
م�صاهمة  �صركة   4169 مبجم�ع 
ال12،  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
وذلك ب�اقع 749 لقطاع ال�صحة، 
اأ�صحاب الهمم، 158  لقطاع   15
لقطاع   707 ال��ت��ع��ل��ي��م،  ل��ق��ط��اع 
املطاعم، 385 لقطاع الأ�صرة، 83 
للقطاع   250 ال��رتف��ي��ه،  ل��ق��ط��اع 
املجمعات  ل��ق��ط��اع   587 ال����ع����ام، 
التم�ين،  لقطاع   110 التجارية، 
122 لقطاع ال�صكن، 139 لقطاع 
ال�صياحة  لقطاع   864 ال�صيارات، 

وال�صفر والفنادق.

•• دبي-الفجر: 

اإدارة  افتتح العقيد عارف اأهلي مدير 
العامة  الإدارة  يف  الإداري�����ة  ال�����ص���ؤون 
دب��ي، دورة  الإن�صان يف �صرطة  حلق�ق 
التحقيق  اأ�صاليب   “ بعن�ان  تدريبية 
مع الأطفال” وذلك يف نادي ال�صباط 
املقدم  ب��ح�����ص���ر  ال��ق��ره���د،  مبنطقة 
حماية  اإدارة  م���دي���ر  ال��ه��ل��ي  ���ص��ع��ي��د 
العامة  الإدارة  يف  وامل��������راأة  ال��ط��ف��ل 
بن  حميد  واملحامي  الإن�صان،  حلق�ق 
دروي�س، من مكتب دروي�س للمحاماة 
ووكيل  ال���ق���ان����ن���ي���ة،  وال����ص���ت�������ص���ارات 
احلمادي  عي�صى  ب�صاير  اأول  النيابة 
من نيابة الأ�صرة والأحداث يف النيابة 

العامة بدبي وعدد من امل�ظفني.

التي  ال����دورة  اأن  اأه��ل��ي  العقيد  واأك����د 
ت���اأت���ي ترجمة  مل����دة ي����م���ني،  ت�����ص��ت��م��ر 
ل��ت���ج��ي��ه��ات ���ص��ع��ادة ال���ل����اء ع��ب��د اهلل 
خليفة املري القائد العام ل�صرطة دبي 
بالتعامل  ال��صائل  اأف�صل  تطبيق  يف 
مع الق�صايا التي يك�ن اأحد اأطرافها 
خ�ص��صية  من  الفئة  لهذه  ملا  طفال، 
بالغة حتتاج اإىل عناية خا�صة وحرفية 

يف التعامل مع ق�صاياهم.
واأ�صار اإىل اأن الدورة �صت�صاهم يف رفع 
امليداين  العمل  يف  الكفاءات  م�صت�ى 
وم�صاعديهم  امل���ن���اوب���ني  ل��ل�����ص��ب��اط 
مراكز  يف  وامل���ح���ق���ق���ات  وامل���ح���ق���ق���ني 
فيها  امل�صاركني  واأن  خا�صة  ال�صرطة، 
مّم����ن ي��ت��ع��ام��ل���ن وب�����ص��ك��ل ي���م��ي مع 
يتطلب  ما  وه�  واجلرائم،  البالغات 

احل���رف���ي���ة يف ال��ع��م��ل وال���ت���ع���ام���ل مع 
تراعي  بخ�ص��صية  الأط��ف��ال  ق�صايا 
قان�ن  يت�صمنها  ال��ت��ي  ال���ص��رتاط��ات 
الطفل ودمية، لأن هذه الفئة بحاجة 
و�صائل  وات����ب����اع  خ���ا����س  اه���ت���م���ام  اإىل 
التعامل  ع��ن��د  خ�ص��صيتهم  ت��راع��ي 
معهم كمجني عليهم اأو جانحني من 
املتخذة،  الإج�������راءات  طبيعية  ح��ي��ث 
ب��دءا من وق��ت البالغ وم���رورا بجمع 
وطبيعة  وال��ت��ح��ق��ي��ق  ال�����ص����ت����دللت 
الأ�صئلة التي تت�افق مع حالة الطفل 
له  اآم��ن  ج���  بخلق  وانتهاء  النف�صية، 

وزرع الثقة والطماأنينة لديه.
ن��درك ما متتله  اأه��ل��ي:  وق��ال العقيد 
احتياجات فئة الأطفال من حتد ك�نها 
فئات م�صت�صعفة وحتتاج اإىل ال�ق�ف 

اإىل  بجانبها، وذلك ل�صه�لة تعر�صها 
الإ�����ص����اءة وال���ص��ت��غ��الل، وه��ن��ا تظهر 
ت��ع��زي��ز قدرات  اإىل  ال��دائ��م��ة  احل��اج��ة 
ورفع  ال�صرطي،  امل��ج��ال  يف  العاملني 
م�صت�ى الكفاءة والقدرات مبا ي�صاعد 
يف ت�فري و�صائل احلماية وال�صتجابة 
ال�صريعة مع ق�صايا هذه الفئة متا�صياً 

مع قان�ن حق�ق الطفل ودمية.
وع�����رب ال��ع��ق��ي��د اأه����ل����ي ع����ن اأم����ل����ه يف 
امل����ن����اوب�����ن  ال�������ص���ب���اط  ي���ح�������ص���ل  اأن 
واملحققات  واملحقق�ن  وم�صاعديهم 
ال�صتفادة  ع��ل��ى  ال�����ص��رط��ة  م��راك��ز  يف 
التي  امل����������ص�����ع����ات  م����ن  ال���ق�������ص����ى 
تت�صمنها الدورة مبا ي�صاهم يف تط�ير 
اأ�صاليب العمل يف الق�صايا التي يك�ن 

اأحد اأطرافها اأطفال.

وب���������دوره، ق�����دم امل���ح���ام���ي ح��م��ي��د بن 
م�اد  ح���ل  مف�صاًل  ���ص��رح��اً  دروي�����س، 
التي  واحل��ق���ق  ودمي��ة  الطفل  قان�ن 
يت�صمنها، كحق الطفل يف احلياة واأن 
يعي�س يف كنف اأ�صرة واأن يح�صل على 
وحق�قه  كاملة  الجتماعية  حق�قه 
املعرفة،  اأ�صاليب  امتالك  يف  الثقافية 

واحلق يف التعليم، واحلق يف احلماية، 
القان�ن يف حماية  اأهمية  على  م�ؤكداً 
دعم  يف  الفاعلة  وم�صاهمته  الطفل 
جانبها،  وم���ن  امل��ج��ت��م��ع.  يف  ح��ق���ق��ه 
ب�صاير  اأول  ال��ن��ي��اب��ة  وك���ي���ل  ق���دم���ت 
اأمام  عي�صى احلمادي، �صرحاً مف�صاًل 
امل�صاركني يف الندوة ح�ل اآلية التحقيق 

يف ق�صايا الأطفال، والإجراءات املتبعة 
يف هذا ال�صاأن من قبل النيابة العامة 
مبا ي�صاهم يف املحافظة على حق�قهم 

وتطبيق قان�ن الطفل ودمية.
لينا  للدورة، قدمت  الثاين  الي�م  ويف 
العامة  الإدارة  م��ن  الأم����ريي  حممد 
ل��الأدل��ة اجلنائية وع��ل��م اجل��رمي��ة يف 

اأ�صا�صيات  ح����ل  ���ص��رح��اً  دب���ي  ���ص��رط��ة 
امل���ق���اب���ل���ة ال��ن��ف�����ص��ي��ة اجل���ن���ائ���ي���ة مع 
اإبراهيم  النقيب  ق��دم  فيما  الأط��ف��ال، 
ال��ب��ل������ص��ي م��ن م��رك��ز ح��م��اي��ة الطفل 
ب�����زارة ال��داخ��ل��ي��ة ���ص��رح��اً ح����ل دليل 
اإجراءات التحقيق يف ق�صايا العتداء 

على الأطفال.

مبوجبها تن�صم 41 دائرة وموؤ�ص�صة حملية اإىل بطاقة “اإ�صعاد”

�صرطة دبي ودائرة املوارد الب�صرية مينحان 75 األف موظف مزايا وعرو�صا خا�صة

�صفري الدولة ي�صلم تربعات من 
»الهالل االأحمر« لرو�صة يف �صربيا

�صرطة دبي تنظم دورة تدريبية حول
 »اأ�صاليب التحقيق مع االأطفال«

»الدعم االجتماعي« ب�صرطة اأبوظبي تتعامل مع 4 اآالف ق�صية العام املا�صي

•• دبي-الفجر:

تنظيم  دب��ي  يف  مبكر  تعليم  ومراكز  مدار�س  با�صرت 
الكبار  للطالب  متن�عة  �صيفية  ومع�صكرات  رحالت 
ولأط���ف���ال ال��رو���ص��ة، ب��ه��دف ا���ص��ت��ث��م��ار وق���ت اإج����ازات 
قدراتهم  وتعزيز  جديدة،  مهارات  واإك�صابهم  الطلبة 
املعرفية، من خالل فعاليات ومبادرات ن�عية، ومنها 

مع�صكرات ت�صت�عب عدداً كبرياً من الطلبة.
وت���اأت���ي الأن�����ص��ط��ة ان�����ص��ج��ام��اً م��ع ت���ج��ي��ه��ات القيادة 
لالإجازات،  الأم��ث��ل  لال�صتغالل  ال��رام��ي��ة  ال��ر���ص��ي��دة 
للعملية  راف��داً حم�رياً  الفراغ، وتعترب  اأوق��ات  وملء 
ما  جممل  الأن�����ص��ط��ة،  تلك  حت��اك��ي  حيث  التعليمية، 

يق�م الطلبة باكت�صابه يف قاعات الدر�س.
من  كثري  متيل  ال�صيف،  ف�صل  حل�ل  مع  املقابل  يف 
ت�صكل  امل��ن��اخ  معتدلة  وج��ه��ات  نح�  لل�صفر  العائالت 
م����الذاً ي��رح��ب ب��ه��م، اأو ل���زي���ارة الأق�����ارب والأه�����ل يف 
ال�����ص��ي��اق، قالت  اأولده�����م. ويف ه��ذا  اأوط��ان��ه��م برفقة 
م�نيكا فالراين، الرئي�س التنفيذي لدى مركز التعليم 
املبكر )ليدي بريد( يف دبي “يتيح ال�صفر املجال اأمام 
الأط���ف���ال مل�����ص��اه��دة اأ���ص��ي��اء ج��دي��دة واخ��ت��ب��ار حميط 
جديد مفعم بتجارب جديدة وخربات ترافقهم بقية 

م�صيعة  لي�س  ال�صفر  اأن  على  اأك���دت  كما  حياتهم”. 
املرونة  زي���ادة  على  ي�صاعد  اأن��ه  حيث  ال�صغار،  ل�قت 
لدى الأطفال وتط�ير قدرتهم على التاأقلم وي�صاهم 
املختلفة  ل��ل��ح�����ص��ارات  وتقبلهم  اأذه��ان��ه��م  ان��ف��ت��اح  يف 
والتجارب والثقافات اجلديدة ويغر�س فيهم ال�صع�ر 
بالف�ص�ل نح� ماهية الأ�صياء وكيفية التعامل معها 
وا�صتك�صافها كما يزيد من مهارتهم الإدراكية ويتيح 
لهم ا�صتك�صاف جمالت اهتمام جديدة مل يك�ن�ا قد 
تعرف�ا عليها من قبل. ومبا اأن الرحالت اجل�ية اأو 
لذا  بال�صجر،  الأط��ف��ال  ت�صيب  قد  الط�يلة  الربية 
والإبقاء  الأطفال  ترفيه  الأم���ر  اأولياء  على  يت�جب 
ع��ل��ى ح��م��ا���ص��ه��م، م���ن خ����الل ح����زم ح��ق��ي��ب��ة �صغرية 
حتت�ي على دفاتر تل�ين، واأقالم تل�ين، األعاب قطع 
الب�صيطة. كما يجب  الألعاب  الرتكيب، وغريها من 
ومريحة،  وا���ص��ع��ة  مالب�س  ارت��دائ��ه��م  على  احل��ر���س 
فهذا الأمر يعزز من راحتهم اأثناء الرحلة، ويقلل من 
�صع�رهم بالتقييد.  وين�صح اأي�صاً بالحتفاظ بب�صعة 
ح��ق��ائ��ب خ��ا���ص��ة ب��ح��ال��ة امل��ر���س، اإىل ج��ان��ب مالب�س 
فعاليتها  ال�صرتاتيجية  ه��ذه  اأثبتت  وق��د  للتبديل 
اأ����ص����اأ احل����الت حينما ي��ط��راأ خ��ط��ب ما،  ال��ك��ب��رية يف 

والذي عادًة ما يحدث اأثناء ال�صفر.

مدار�ص ومراكز تعليم مبكر تنظم 
رحالت ومع�صكرات �صيفية للطالب 
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•• طوكيو-اأ ف ب:

من  بناجني  ام�س  اآب��ي  �صينزو  الياباين  ال����زراء  رئي�س  التقى 
الأقل  على  �صخ�صا   204 بحياة  اودت  التي  املدمرة  الأم��ط��ار 
ت��ع��ه��دت احل��ك���م��ة زيادة  ف��ي�����ص��ان��ات و���ص��ي���ل وح��ل��ي��ة فيما  يف 

امل�صاعدات.
وارتفعت ح�صيلة القتلى مع ت�ا�صل عمليات البحث بني الركام 
عداد  بني  كان�ا  ال��ذي  الأ�صخا�س  ع�صرات  جثث  على  والعث�ر 

املفق�دين.
وقال املتحدث با�صم احلك�مة ي��صيهيدي �ص�غا ام�س اجلمعة 

ان احل�صيلة الن هي 204 قتلى و28 مفق�دا.

ال�صرطة  م��ن  عنا�صر  بينهم  ان��ق��اذ  رج���ل  ال���ف   73 ان  واك���د 
واجلي�س “يبذل�ن اق�صى جهدهم واوليتهم انقاذ الرواح«.

واآبي الذي الغى ج�لة خارجية له يف وقت �صابق هذا ال�صب�ع، 
تفقد للمرة الثانية مناطق املنك�بة.

وبث التلفزي�ن م�صاهد تظهر اآبي خالل تفقده �صيي� مبقاطعة 
ايهيمي حيث زار منازل مت�صررة وحتدث اىل �صكان يحاول�ن 

ازالة النقا�س.
ال��ت��ي �صكلتها  ال���ط����ارئ  اآب���ي بلجنة  ال��ت��ق��ى  و���ص��ب��اح اجل��م��ع��ة 

احلك�مة وتعهد زيادة امل�صاعدات.
ملي�ن   18 نح�  �صتخ�ص�س  انها  اعلنت  قد  احلك�مة  وكانت 
دولر من اأم�ال الحتياط يف م�ازنة العام، وقال اآبي ان 312 

ب�صكل عاجل  ت�زيعها  �صيتم  ال�صريبية  املنح  ملي�ن دولر من 
للحك�مات املحلية يف املناطق املت�صررة.

وزارة  لكن  ل��ل��ك��ارث��ة،  امل��ال��ي��ة  اخل�صائر  قيمة  بعد  ت��ع��رف  ومل 
الزراعة قدرتها اجلمعة بنح� 207 ملي�ن دولر على القل.

وقد يرتفع الرقم مع ت�ا�صل عمليات ازالة النقا�س وات�صاح 
حجم الدمار.

وهذه ا�ص�اأ ك�ارث الطق�س يف اليابان يف اكرث من ثالثة عق�د 
واثار ت�صاوؤلت ح�ل جه�زية وا�صتجابة ال�صلطات.

كانت  املحلية  الر���ص��اد  ان  تاميز”  “جابان  �صحيفة  وكتبت 
يف  ك�را�صيكي  منطقة  اجتاحت  التي  الفي�صانات  ت�قعت  قد 

مقاطعة اوكاياما.

رئي�ص الوزراء الياباين يلتقي ناجني من الفي�صانات 

مريكل ت�صدت علنا للبعبع المريكي

جل�صة عمل مع المني العام للنات�ترامب فر�س ندوته ال�صحفية

- اثبت الرئي�ص االأمريكي يف القمة انه يبقى، قبل كل �صيء، املهرج والبائع ال�صر�ص

- جاء ترامب اإىل بروك�صل لي�صدر اأوامره ولريبط علنا اأمن اأوروبا بالتجارة

- من امل�صتحيل معرفة ما يفكر به ترامب ب�صاأن احللف، ومعرفة راأيه يف التهديدات العاملية

- وحدها اأجنيال مريكل، التي ا�صتهزاأ بها ترامب، 
وقفت يف وجهه وعار�صته علنا

- احلامي م�صّمم على نيل عائدات وارباح ملمو�صة مقابل 
ن�صر قواته يف القارة العجوز

•• الفجر – خرية ال�صيباين

حتليل اخباري

ت����رام����ب  ل�����دون�����ال�����د  ع����الق����ة  ل 
ب������امل������ح������ادث������ات ب�������ني احل����ل����ف����اء 
كان�ا  اإذا  خ��ا���ص��ة  و���ص��رك��ائ��ه��م، 
معار�صني ع�صكرياً لرو�صيا، التي 
فالدميري  ب��رئ��ي�����ص��ه��ا  ���ص��ي��ل��ت��ق��ي 

ب�تني يف هل�صنكي الثنني.
  ومل ي�صتغرق الأمر �ص�ى ب�صع 

دقائق، 
وب�صع كلمات للرئي�س الأمريكي، 
لن�صف  ب��روك�����ص��ل،  يف  اخل��م��ي�����س، 
الج���ت���م���اع ب����ني روؤ������ص�����اء ال�����دول 
دول  يف   29 ال�������  واحل����ك�����م����ات 
الأوكرانيني  ون��ظ��رائ��ه��م  ال��ن��ات��� 

واجل�رجيني.
امل�صرتك،  ال��ب��ي��ان  م��ن  غا�صًبا     
على  ف���ي���ه  ال����ت����اأك����ي����د  مت  ال�������ذي 

اأي خيار �ص�ى  ال�قت احلايل  يف 
امل�صّمم  احل��ام��ي  ه���ذا  ا���ص��ت��ي��ع��اب 
على احل�ص�ل على عائدات وارباح 
ق�اته  مقابل  وحقيقية  ملم��صة 
املنت�صرة يف القارة العج�ز. وحدها 
اأجنيال مريكل، التي ا�صتهزاأ بها 
ترامب ب�صبب حمدودية امليزانية 
واعتماد  الأمل���ان���ي���ة،  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
بالدها على الغاز الرو�صي، وقفت 
يف وجهه وعار�صته علنا  الأربعاء، 
بالتذكري اأنها، على الأقل، تعرف 
ماذا تعني احلياة يف دولة �صّمها 

الحتاد ال�ص�فياتي.
    ك��م م��ن ال���ق��ت �صي�صتمر هذا 
الب�����ت�����زاز ال���رتم���ب���ي ال�������ص���ارخ؟ 
اإميان�يل  ال��ف��رن�����ص��ي  ال��رئ��ي�����س 
اأم�س  اأ�����ص����در  ال������ذي  م�����اك�����رون، 
اجل�����م�����ع�����ة ق�������ان��������ن ال�����ربجم�����ة 
لل�صن�ات  الفرن�صية  الع�صكرية 
ال�����ص��ب��ع امل��ق��ب��ل��ة، م��ت�����ص��م��ن��ا 16 
مليار ي�رو اإ�صافية من الئتمان 
املحلي  ال���ن���اجت  م���ن  ب���امل���ائ���ة  و2 
���ل، يف  الإج����م����ايل ل���ل���دف���اع، ف�������صّ

العابر  وال���ت�������ص���ام���ن  “الأمن 
ومفردات  باأ�صل�ب  لالأطل�صي” 
ذوقه،  ح�صب  ج���دا،  دب��ل���م��ا���ص��ي��ة 
امل�ص�ؤولية  “حتّمل  ب�  اللتزام  مع 
يرتدد  مل  املتبادل”،  ال��دف��اع  يف 
كمقدم  البي�س،  البيت  م�صتاأجر 
ال�اقع،  ت��ل��ف��زي���ن  ل��ربام��ج  ب���ارع 
�صحفي  مب�����ؤمت����ر  امل���ط���ال���ب���ة  يف 
لتقدمي  ����ص���رك���ائ���ه  ج��م��ي��ع  ق���ب���ل 
م�����ص��رح��ي��ت��ه، م��ع ت�����ص��ري��ب عزمه 
الن�����ص��ح��اب م��ن ال��ت��ح��ال��ف الذي 
يبذل  اإذا مل   1949 عام  تاأ�ص�س 
ا�صافيا  م��ال��ي��ا  ج���ه���دا  احل���ل���ف���اء 
ناجتهم  م��ن  باملائة   4 اإىل  ي�صل 
املحلي الإجمايل لتم�يل ق�اتهم 
ي�صبق  رق���م مل  وه����   - امل�����ص��ل��ح��ة 
ذكره من قبل، بل حتى ال�ليات 

املتحدة الأمريكية مل ت�صله.

ت�صريحات انت�صارية

تخفي�س  اأذرع�����ن�����ا:  ب���ل���ّي  ع��ل��ي��ه 
الأم��ري��ك��ي يف  الع�صكري  الإن��ف��اق 
اخلارج، وارتفاع �صريع للطلبيات 

الأوروبية ».
   من امل�صتحيل معرفة ما يفكر 
ب��ه دون���ال���د ت��رام��ب ب�����ص��اأن حلف 
الأط��ل�����ص��ي، ال���ذي ي��رب��ط اأوروب����ا 
امل��ت��ح��دة م��ن��ذ نهاية  وال�����لي����ات 
اي�صا  امل�����ص��ت��ح��ي��ل  احل�����رب، وم���ن 
ال���ت���ه���دي���دات  م���ع���رف���ة راأي��������ه يف 

العاملية.
   ولئن مت ا�صتهداف رو�صيا مرة 
الر�صمي  ال��ق��م��ة  ب��ي��ان  اأخ����رى يف 
اأوكرانيا،  يف  ت�صرفاتها  ب�صبب 
الدويل  النظام  و”هجماتها على 
وق�اعد”،  �ص�ابط  على  القائم 
ال�صابق  ال���ع���ق���اري  ال��ب��اع��ث  ف����ان 
“ق�ة  اأن��ه��ا  يعتقد  ال��ن��ي���ي���رك��ي، 
“كان  القرم  �صم  واأن  مناف�صة”، 

على اأوباما ادارته«. 
  يالحظ ان وزير دفاعه، اجلرنال 
يكن حا�صرا  ماتي�س، مل  جيم�س 
ا�صتمرت  التي  ال�صحفية  الندوة 

املقر  يف  ال���ذع���ر  دّب  ال��ن��ت��ي��ج��ة: 
ال����رئ����ي���������ص����ي مل����ن����ظ����م����ة احل����ل����ف 
حيث  ب���روك�������ص���ل،  يف  الأط���ل�������ص���ي 
ا�صتدعى الأمني العام الرنويجي 
ين�س �صت�لتنربغ جمددا احللفاء 
يف جل�صة مغلقة. اإنه اأ�صل�ب عمل 
الأذه���ان  اإىل  يعيد  “ترامبي”، 
اأ�صل�ب قمة ال�صبع بكندا يف �صهر 
الرئي�س  ان��ت��ق��د  ع��ن��دم��ا  ي���ن��ي���، 
المريكي بيان الرئا�صة الكندية.

ال���ن���ه���اي���ة؟ جم��م���ع��ة من      يف 
ليظهر  النت�صارية  الت�صريحات 
�صيدفع�ن  اأن��ه��م  م���اط��ن��ي��ه  اإىل 
اأقل م�صتقبال من اأجل التحالف، 
الع�صكرية  ل��ل�����ص��ن��اع��ة  وم���دي���ح 
بالنات�”  اأوؤمن  الأمريكية، و”اأنا 

قفلة غري مقنعة متاما.
ورّب  ال�������ص���ّي���د  اأن�������ه  »ي���ع���ت���ق���د     
فرن�صي  دبل�ما�صي  ي�ؤكد  العمل، 
ال�ص�ي�صرية،  ل���ط���ن  ل�صحيفة 

ال�����ص��اع��ة يف ح���ني ح�صر  ن�����ص��ف 
 ، الأم��ن��ي  م�صت�صاره  ج��ان��ب��ه  اإىل 

“ال�صقر” ج�ن ب�لت�ن.

ا�صتيعاب  �ـــصـــوى  خـــيـــار  ال 
ترامب

م����اذا ن�����ص��ت��ن��ت��ج؟ يف ال���ب���داي���ة، ان 
دون���ال���د ت��رام��ب ي��ب��ق��ى، ق��ب��ل كل 
ال�صر�س،  وال��ب��ائ��ع  امل��ه��رج  ���ص��يء، 
احلري�س على اأن يثبت مل�اطنيه 
اأن���ه ُي�����ص��ّ�ي ك��ل ���ص��يء يف غ�ص�ن 
���ص��اع��ات ق��ل��ي��ل��ة. ف��ب��ت��ك��راره عدة 
اأنفق�ا  الأوروب��ي��ني قد  اأن  م��رات 
مليار   33 ب�صع   ،2017 م��ن��ذ 

دولر اإ�صافية يف الدفاع،
جلميع  ب��ص�ح  الرئي�س  ت���ّج��ه   
احللفاء الذين ل ميلك�ن �صناعة 
اأ�صرع وقت  ع�صكرية، ليق�م�ا يف 
ب�صراء اأ�صلحة من اجلانب الآخر 

من املحيط الأطل�صي. 
قمة  م�����ن  ال�����ث�����اين  ال������در�������س     
ي�صلهم  احل����ل����ف����اء،  ب���روك�������ص���ل: 
لهم  لي�س  وامل���ف���اج���اأة،  الن��ق�����ص��ام 

ليعطي  ب��روك�����ص��ل  اإىل  ج���اء  ل��ق��د 
الأوام����������ر، ول����ريب����ط ع��ل��ن��ا اأم����ن 
اأوروب�����ا ب��ال��ت��ج��ارة، ل ���ص��يء اآخر 
احل�ص�ل  يف  يرغب  م��ا  ال  يهّمه 

الرتحيب  اخل���ت���ام���ي���ة،  ك��ل��م��ت��ه 
“حلف  وب�  ال�صريح”  “بالنقا�س 
بالتحديات  وع���ي  ع��ل��ى  اأط��ل�����ص��ي 

التي ت�اجهه«.
   غدا الأحد، �صيتيح نهائي كاأ�س 
ال��ع��امل ل��ك��رة ال��ق��دم ب��ني فرن�صا 
للرئي�س  م������ص��ك���  يف  وك���روات���ي���ا 
مقابلة  م������اك������رون،  ال���ف���رن�������ص���ي 
اإىل  �صفره  قبل  ب�تني  فالدميري 

هل�صنكي. 
“اىل الن، ل تزال الدبل�ما�صية 
الأمريكية تقف اإىل جانبنا بحزم 
اأن  ح���ل امللف الأوك����راين. يجب 
امل�اقف والأعمال على  منيز بني 

الر�س..
ال�ليات  ه����  الأق�������ى  ح��ل��ي��ف��ن��ا   
م�������ص���در من  ع���ّل���ق   ،“ امل���ت���ح���دة 
الليزيه، معرتفا ب�اخلراب الذي 
لدونالد  ال���دائ���م  ال�����ص���  ي��ل��ح��ق��ه 

ترامب، بالثقة املتبادلة ...
------------------------

-----------------------
عن لوطون ال�صوي�صرية

كان “�صي ال�صيد” يف بروك�صيل:

دونالد ترامب يلوي ذراع حلف �صمال االأطل�صي...!

هل ينهي ابتزاز ترامب وحدة النات�؟

احلماية المريكية لها ثمن
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•• فل�صطني املحتلة-وكاالت:

ام�����س اجلمعة،  ان��دل��ع ح��ري��ق كبري 
هانري  اأور  م�صت�طنة  م��ن  ب��ال��ق��رب 
يف املجل�س الإقليمي �صاعر هنيجيف 
ب��ع��د اإط����الق ب��ال���ن ح���ارق م��ن غزة 
�صرقي  امل��ح��ت��ل��ة  الأرا�����ص����ي  ب���اجت���اه 

القطاع.
“يديع�ت  ����ص���ح���ي���ف���ة  وذك������������رت 
ا�صتدعاء  مت  اأن������ه  اأحرون�ت”، 
واأربع  الإطفاء  رج��ال  من  الع�صرات 
طائرات اإىل مكان احلادث ويعمل�ن 
حالياً لحت�اء النريان، فيما مل ترد 
بعد اأي تقارير عن وق�ع اإ�صابات اأو 

اأ�صرار.
وم����ن����ذ ان����ط����الق م�������ص���رية ال����ع�����دة 
يتم  املا�صي،  مار�س   30 يف  الكربي 
ورق���ي���ة مرب�ط  ط����ائ����رات  اإط������الق 
وب��ال���ن��ات حارقة  م����اد ح��ارق��ة  بها 
الأرا�صي  داخ��ل  اإىل  غ��زة  من قطاع 
املحتلة وم�صت�طنات “غالف غزة”، 
مما ت�صبب يف اإحراق عدد كبري من 

احلق�ل الزراعية.
اإ�صرائيلي  وال������ال  م����ق���ع  وك�������ص���ف 
ت�صببت  التي  احلرائق  حجم  ام�س، 
والبال�نات  ال�رقية  الطائرات  بها 
احل���ارق���ة، ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت م���ن غزة، 
الع�دة  م�����ص��ريات  ف��ع��ال��ي��ات  ���ص��م��ن 
اأنها  اإىل  م�����ص��رياً  احل�����ص��ار،  وك�����ص��ر 
دومن  األ���ف   32 ب���اإح���راق  “ت�صببت 

م�صاحة  ن�صف  تعادل  م�صاحة  وه��ي 
املدن الكبرية اأو بحر اجلليل«.

 وقدر امل�قع الإ�صرائيلي، اأن امل�صاحة 
املحرتقة ب�صبب الطائرات ال�رقية، 
“ت�صكل اأكرث من ن�صف م�صاحة تل 
اأبيب، على غرار منطقة بئر ال�صبع، 
يارك�ن،  ح��دي��ق��ة  اأ���ص��ع��اف  وع�����ص��رة 

وح�ايل ربع بحرية طربيا«.
التي  احل���رائ���ق  ع���دد  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
م�صريات  ان����ط����الق  م���ن���ذ  ان���دل���ع���ت 
اأتت  األ���ف ح��ري��ق،  ال��ع���دة، بلغ نح� 
دومن  األ�������ف   32 م����ن  اأك�������رث  ع���ل���ى 
والغابات  ال��زراع��ي��ة  الأرا����ص���ي  م��ن 
اأنه  م����ؤك���داً  الطبيعية،  وامل��ح��م��ي��ات 
لل�صيطرة  اإ�صرائيلي  ا�صتنفار  رغ��م 
ل  “النار  اأن  اإل  احل����رائ����ق،  ع��ل��ى 

تت�قف اأبداً، فاجلن�ب م�صتعل«.
امل�صت�طنات  ���ص��ك��ان  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
الإ�صرائيلي يف اجلن�ب، “كان�ا على 
ه���ذه ظ��اه��رة عابرة،  اأن  م��ن  ي��ق��ني 
لكنهم  خ���ط���رية،  م�����ص��األ��ة  ول��ي�����ص��ت 
تختف”.  مل  احل���رائ���ق  اأن  اأدرك�������ا 
بالعمل  “بداأ  اجلي�س،  اأن  واأ���ص��اف 
احلريق،  خلطر  حل�ل  اإي��ج��اد  على 
واملجتمع  ج����زئ����ي،  ال���ن���ج���اح  ل���ك���ن 
ي�اجه  غ��زة  حميط  يف  الإ�صرائيلي 

النريان امل�صتمرة«.
ال�صعبية  الع�دة  م�صريات  وانطلقت 
يف قطاع غزة ي�م 30 مار�س املا�صي 
الأر�س”،  “ي�م  ذك���رى  م��ع  ت��زام��ن��ا 

5 خم��ي��م��ات على  اإق���ام���ة  ح��ي��ث مت 
م��ق��رب��ة م���ن اخل����ط ال����ع����ازل ال���ذي 
الأرا�صي  باقي  عن  القطاع  يف�صل 

الفل�صطينية املحتلة.
اىل ذلك، قال ع�ص� املكتب ال�صيا�صي 
مرزوق  اأب����  م��صى  حما�س  حل��رك��ة 
لقاء  اإن  اجل���م���ع���ة،  ام�������س  ����ص���ب���اح 
القاهرة  بني وفد حما�س واملخابرات 
ان��ت��ه��ى يف وقت  امل�����ص��ري��ة  ال���ع���ام���ة 
متاأخر من ليلة اأم�س الول بح�صب 

وكالة “معاً«.
واأو���ص��ح م��رزوق يف تغريدة له على 

جممل  ت��ن��اول  “اللقاء  اأن  ت���ي��رت، 
كل  يف  �صعبنا  ت��ه��م  ال��ت��ي  ال��ق�����ص��اي��ا 
اأم��اك��ن ت���اج��ده، ل �صيما الأه���ل يف 
اللقاء بالأكرث  وا�صفاً  قطاع غزة”، 
اأهمية والأ�صمل من حيث املحت�ى.

وكانت حركة حما�س اأعلنت تلبيتها 
احل�ار  ل�صتئناف  امل�صرية  للدع�ة 
وغادر  املنطقة،  ت��ط���رات  ومناق�صة 
وف�����د احل����رك����ة ي������م الأرب�����ع�����اء اإىل 
ال��ع��ا���ص��م��ة امل�����ص��ري��ة ال��ق��اه��رة، عرب 
م��ع��رب رف���ح ال����ربي، وت��راأ���ص��ه ع�ص� 
الدكت�ر  للحركة  ال�صيا�صي  املكتب 

خليل احلية. 
اإ�صرائيل قطاع غزة بعملية  وهددت 
ال�صبان  ا�صتمر  اإذا  قا�صية،  ع�صكرية 
الطائرات  ب���اإط���الق  احل�����دود  ع��ل��ى 
ال���رق��ي��ة وال��ب��ال���ن��ات احل��ارق��ة من 
القطاع باجتاه البلدات الإ�صرائيلية، 

وفق ما ذكر �صحيفة “هاآرت�س«.
اأن  الإ�صرائيلية،  ال�صحيفة  وذك��رت 
ر�صالة التهديد مت نقلها اإىل حركة 
قطاع  ع��ل��ى  ت�صيطر  ال��ت��ي  ح��م��ا���س، 
ب�ا�صطة   ،2007 ع����ام  م���ن  غ����زة 

طرف ثالث، مل ت�صمه.

تل  اأن  اإ�صرائيلية  م�صادر  وك�صفت 
تقبل  ب�������ص����رة ل  اأو����ص���ح���ت  اأب���ي���ب 
النف�س  �صبط  “حالة  اأن  ال��ت��اأوي��ل 
حافتها”،  اإىل  و�صلت  الإ�صرائيلية 
يف ظ���ل ا���ص��ت��م��رار امل���ظ���اه���رات على 

احلدود منذ مار�س املا�صي.
اجلي�س  يف  ك���ب���ار  ����ص���ب���اط  ورج������ح 
ال�رقية  الطائرات  باأن  الإ�صرائيلي 
ل����ن تدفع  احل����ارق����ة  وال���ب���ال����ن���ات 
اإىل ح���رب ج���دي���دة على  اإ���ص��رائ��ي��ل 
قطاع غزة، ل �صيما يف ظل الرتكيز 
جن�بي  الت�صعيد  على  الإ�صرائيلي 

�ص�ريا.
اأن  اإىل  اأ�صارت  اأخرى  لكن تقديرات 
ل�صن  ي�صتعد  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س 
عملية ع�صكرية يف القطاع، اإذا ا�صتمر 
اندلع احلرائق يف املنطقة املحيطة 
البال�نات  ج����راء  م��ن  غ���زة  ب��ق��ط��اع 

والطائرات ال�رقية احلارقة.
الطائرات  اأن  اإ���ص��رائ��ي��ل  واأو���ص��ح��ت 
اندلع  يف  ت�صببت  احلارقة  ال�رقية 
اأكرث من األف حريق مبناطق داخل 

اأرا�صيها، 
م��ن��ذ ان��ط��الق م�����ص��ريات ال���ع����دة يف 

نهاية مار�س املا�صي.
واأحرقت هذه البال�نات والطائرات 
احلق�ل  م��ن  دومن  األ����ف   30 ن��ح��� 
ال��زراع��ي��ة، يف ح��ني ق��درت الأ�صرار 
امل�������ادي�������ة مب�����الي�����ني ال��������������دولرات 

الأمريكية.

يت�جه  اف�رقي  اي�صيا�س  الرئي�س  اإن  ام�س  الريرتية  احلك�مة  اأعلنت 
البلدين  ب��ني  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ت��ق��ارب  اإط���ار  يف  اثي�بيا  اىل  ال�صبت  ال��ي���م 

العدوين ال�صابقني يف القرن الفريقي.
وك���ت���ب وزي�����ر الع������الم الري�������رتي مي����اين ج���رب م��ي�����ص��ك��ي��ل يف تغريدة 
“�صيرتاأ�س اف�رقي وفدا يف زيارة ر�صمية اىل اثي�بيا غدا يف 14 ي�لي�«.
وتابع “تهدف الزيارة اىل ت�طيد مبادرة ال�صالم والتعاون التي قام بها 
الزعيمان«.واأعلنت اثي�بيا واريرتيا انتهاء حالة احلرب بينهما، وذلك 
تاريخي بني رئي�س احلك�مة  بيان م�صرتك وقع الثنني غ��داة لقاء  يف 
ا�صمرة. يف  اف�رقي  اي�صاي�س  الري��رتي  والرئي�س  احمد  ابيي  الثي�بي 
واأعيد العمل بالت�صالت الهاتفية بني البلدين منذ الحد  املا�صي على 
اأن ت�صتاأنف الرحالت اجل�ية بينهما الأربعاء املقبل.ويف 1993 اأعلنت 
اريرتيا، التي كانت منفذ اثي�بيا على البحر مبرفاأيها ع�صب وم�ص�ع، 
ا�صتقاللها بعدما طردت الق�ات الثي�بية من ارا�صيها يف 1991 بعد 
حرب ا�صتمرت ثالثة عق�د. ومذاك ا�صبحت اثي�بيا البالغ عدد �صكانها 
اأكرث من 100 ملي�ن ن�صمة بلدا من دون منفذ بحري، ما دفعها اىل 

اعتماد جيب�تي منفذا بحريا ل�صادراتها.

اأعلن وزير الداخلية الفرن�صي جريار ك�ل�مب ام�س ان نح� 110 
الف عن�صر �صرطة ودرك �صين�صرون يف فرن�صا مبنا�صبة حل�ل العيد 
ال���ط��ن��ي مع  املنتخب  ال���ذي يخ��صه  امل���ن��دي��ال  ون��ه��ائ��ي  ال���ط��ن��ي 

كرواتيا.
يتمكن  لكي  يطبق  �صيء  “كل  م�ؤمتر �صحايف  خ��الل  ال���زي��ر  وق��ال 
المان  م�صاعر  بكل  ه��ذه  الحتفال  حلظات  عي�س  من  الفرن�صي�ن 

رغم اطار التهديد الذي ل يزال قائما على اعلى م�صت�ى«.
وحتيي فرن�صا عيدها ال�طني يف 14 ي�لي� كما ينظم نهائي كاأ�س 
املنتخب  الح���د يف م��صك� حيث يخ��س  غ��دا  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��ع��امل 

ال�طني الفرن�صي املباراة النهائية يف م�اجهة كرواتيا.
الإرهابي  العتداء  الأذه��ان  اىل  ال�طني  بالي�م  الحتفالت  وتعيد 
ني�س  مدينة  يف  ب�صاحنة  ده�صا  �صخ�صا   86 مقتل  اىل  ادى  ال���ذي 

ال�صاحلية يف 14 ي�لي� 2016.
ويف الآونة الخرية قتل �صخ�س وا�صيب اربعة اخرون يف عملية طعن 

يف احد احياء باري�س يف ماي� املا�صي.

قال وزير الداخلية الأ�صرتايل بيرت دات�ن ام�س اإن عدد املهاجرين 
اإجراءات  بف�صل  عقد  يف  م�صت�ياته  اأدن��ى  اإىل  تراجع  ا�صرتاليا  اإىل 
الناخبني  تهدئة  فيما حتاول احلك�مة  الهجرة  التدقيق يف طلبات 
املحافظني الغا�صبني الذين يهددون احتمالت بقائها يف ال�صلطة يف 

اأي انتخابات جديدة.
ترنب�ل  مالك�م  ال���زراء  رئي�س  م�صلحة  يف  الرتاجع  هذا  و�صي�صب 
هان�ص�ن  ب�لني  مثل  ميينيني  ل��ن���اب  الناخبني  تاأييد  �صهد  ال��ذي 
ربط�ا بني ارتفاع وترية الهجرة والأ�صعار القيا�صية للمنازل، الأمر 

الذي ق��س الدعم للحك�مة.
اأقل من  اأدىل اإىل ح�ص�ل  اإج��راءات الرقابة  اإن ت�صديد  وقال دات���ن 
163 األف �صخ�س على م�افقات للهجرة بني الأول من ي�لي� مت�ز 
العام املا�صي و30 ي�ني� حزيران وه� تراجع ب�اقع ع�صرة يف املئة 
مقارنة بالثني ع�صر �صهرا التي �صبقتها وه� اأدنى م�صت�ى منذ ع�صر 

�صن�ات.
بتدقيق  الطلبات  “نفح�س  ال�صرتالية  التا�صعة  للقناة  دات�ن  وقال 

اأ�صد لن�صمن اأننا ن�صتقبل اأف�صل مهاجرين يف بالدنا«.
املتقدم�ن  يتمتع  اأن  ���ص��م��ان  اإىل  ت��ه��دف  الإج������راءات  اأن  واأ����ص���اف 
ح�صل�ا  باأ�صخا�س  م�صروعة  و�صالت  حقيقية  تعليمية  مب���ؤه��الت 

على م�افقات لالإقامة يف ا�صرتاليا.

عوا�صم

ادي�س ابابا

كانربا

باري�س

ترامب متفائل حيال التقارب مع بيونغ يانغ 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأبدى الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب جمددا تفاوؤله حيال التقارب مع 
ر�صالة  بن�صره  م�صب�قة  غري  دبل�ما�صية  خط�ة  متخذا  ال�صمالية  ك�ريا 

“لطيفة جدا” بعثها اإليه الزعيم الك�ري ال�صمايل كيم ج�نغ اون.
ويف هذه الر�صالة امل�ؤرخة يف ال�صاد�س من ي�لي�، ا�صتخدم الزعيم الك�ري 
ت��ت��زع��زع وتقّدم  ت��ع��اب��ري م��ث��ل عملية م��ه��م��ة وم��ث��م��رة وث��ق��ة ل  ال�����ص��م��ايل 

تاريخي.
ن�صّجل  بالق�ل  عليها  معّلقا  ت�يرت  عرب  اخلمي�س  الر�صالة  ترامب  ون�صر 

تقدما كبريا، ووا�صفا الر�صالة باأنها لطيفة جدا.
ت��رام��ب خط�ات  ال�صمايل م��ن  ال��ك���ري  ال��زع��ي��م  ال��ر���ص��ال��ة طلب  ويف ه��ذه 
لقاء  ب��اإج��راء  ب��راأي��ه  �صي�صمح  ذل��ك  ان  اإذ  املتبادلة،  الثقة  لتعزيز  ملم��صة 
جديد، بعد القمة التاريخية يف 12 ي�ني� يف �صنغاف�رة بينه وبني الرئي�س 

الأمريكي.
وكتب كيم لرتامب “لدي كل الثقة باأن اإرادة ق�ية وجه�دا �صادقة اإ�صافة 
جديدة  اآف��اق  فتح  بهدف  واأن��ا،  اأنتم  انتهجناها،  التي  امل�حدة  املقاربة  اىل 
�صتك�ن  املتحدة،  وال�ليات  الدمي�قراطية  ال�صعبية  ك�ريا  جمه�رية  بني 
“اللقاء الول معكم �صيدي الرئي�س والبيان امل�صرتك  مثمرة«.واأ�صاف ان 
عملية  بداية  ال���اق��ع  يف  �صّكال  ي�ما   24 قبل  �صنغاف�رة  يف  وقعناه  ال��ذي 
مهمة«.وتابع كيم “اآمل �صيدي الرئي�صي باأن يتم تعزيز الثقة الرا�صخة بكم 
يف العملية املقبلة عرب اإجراءات ملم��صة. انا واثق باأن التقدم التاريخي يف 
وال�ليات  الدمي�قراطية  ال�صعبية  ك�ريا  جمه�رية  بني  العالقات  تعزيز 

املتحدة �صيتيح عقد لقاء جديد«.
خالل القمة مع ترامب، اأّكد كيم التزامه العمل باجتاه اإخالء �صبه اجلزيرة 
مل  الن�وي  ال�صالح  نزع  تنفيذ  طرق  لكن  الن�وية.  الأ�صلحة  من  الك�رية 
حمدد  زمني  برنامج  عن  ُت�صفر  مل  القمة  اأن  كما  وا���ص��ح.  �صكل  يف  حُت��دد 

لتفكيك الرت�صانة الن�وية الك�رية ال�صمالية.

حما�ص ت�صف لقاءها يف م�صر بـ" االأكرث اأهمية"

اإ�صرائيل تتوعد غزة.. هل تندلع احلرب ب�صبب الطائرات الورقية؟

•• برلني-اأ ف ب:

قال م�ص�ؤول�ن ان ت�ن�صيا يعتقد اأنه كان حار�صا �صخ�صيا 
لأ�صامة بن لدن مت ترحيله من املانيا ام�س بعد اأكرث من 

ع�صر �صن�ات على رف�س طلبه للج�ء للمرة الأوىل.
والرجل البالغ من العمر 42 عاما ويعرف با�صم �صامي. 
وج�ده  لكن  ع��ام��ا.  ع�صرين  م��ن  لأك���رث  املانيا  يف  اأق���ام  اأ، 
يف  املا�صية  القليلة  الأ�صهر  يف  ال�صتياء  م��ن  م��زي��دا  اث��ار 
اللج�ء  طلبات  �صد  اجراءاتها  بت�صديد  املانيا  تق�م  حني 

املرف��صة.
ك�رف  اآن��غ��ري��ت  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  با�صم  املتحدثة  وق��ال��ت 
ال�ا�صعة  بيلد  �صحيفة  يف  تقرير  اعقاب  يف  لل�صحافيني 
النت�صار “ميكنني اأن اوؤكد باأن �صامي اأ. اُعيد اىل ت�ن�س 

هذا ال�صباح ومت ت�صليمه لل�صلطات الت�ن�صية«.
ي�اجه  اإن���ه  بالق�ل  ترحيله  على  اع��رت���س  ال��رج��ل  وك���ان 

احتمال تعر�صه للتعذيب يف ت�ن�س.
ترحيله  بعدم  غيل�صنكري�صن  مدينة  يف  حمكمة  وق�صت 
غري  وامل���ع���ام���ل���ة  “للتعذيب  ت��ع��ر���ص��ه  اح���ت���م���ال  واأي�������دت 

الن�صانية«.
لكن القرار الذي ار�صل بالفاك�س تلقته ال�صلطات الفدرالية 
�صباح اجلمعة، بعد اأن كانت الطائرة التي تقله اىل ت�ن�س 

قد اأقلعت، بح�صب وكالة النباء الملانية د ب اأ.
املفرت�صة  لعالقاته  امنيا  تهديدا  ميثل  لعتباره  ونظرا 
مبجم�عات ا�صالمية، كان �صامي اأ. ل�صن�ات يبلغ ال�صرطة 

باأماكن وج�ده لكن مل ت�جه له اي تهم.
تنظيم  ل��زع��ي��م  �صابقا  �صخ�صيا  ح��ار���ص��ا  ي��ك���ن  ان  ون��ف��ى 
11 �صبتمرب يف  القاعدة بن لدن، العقل املدبر لهجمات 

ال�ليات املتحدة.
غري ان ق�صاة كان�ا ينظرون يف ق�صية اإرهاب عام 2015 
يف مدينة م�ن�صرت الملانية، قال�ا انهم يعتقدون ان �صامي 
اأ. تلقى تدريبات يف مع�صكر للقاعدة يف افغان�صتان عامي 
ال�صخ�صيني  وباأنه من فريق احلرا�س  و2000   1999

لنب لدن.
وكانت ال�صلطات الأملانية قد رف�صت طلبه اللج�ء للمرة 
الوىل يف 2007، لكن حماولت املدعني لطرده �صدتها 

تكرارا املحاكم التي لفتت اىل خطر التعذيب يف ت�ن�س.

نزول ع�صرات املهاجرين من على منت �صفينة اإيطالية

اأملانيا ترّحل “حار�ص �صخ�صي لنب الدن”

•• تراباين-اأ ف ب:

�صمح لع�صرات املهاجرين بالنزول من على منت �صفينة تابعة 
خلفر ال�ص�احل الإيطاليني كانت ر�صت ع�صر اخلمي�س املا�صي 
يف جزيرة �صقلية بعد ان احتجزوا يف املرفاأ لال�صتباه بت�رط 

بع�صهم يف حركة مترد �صد طاقم ال�صفينة.
املهاجرين  ع��ددا من  ال�ص�احل  وق���ات خفر  ال�صرطة  ورافقت 
�صاهد  ما  بح�صب  ديت�ص�تي،  �صفينة  منت  على  من  النزول  يف 
بثتها  اظ��ه��رت م�صاهد  فيما  ب��ر���س،  ف��ران�����س  ل���ك��ال��ة  م��را���ص��ل 
و�صائل العالم اليطالية �صع�دهم اىل حافالت �ص�داء كانت 

بانتظارهم على الر�صيف.

وكان وزير الداخلية اليطايل ماتي� �صالفيني اعلن اخلمي�س 
انه منع ايا كان من النزول من على منت ال�صفينة.

متنها  على  املا�صي  الثنني  “ديت�ص�تي”  ال�صفينة  وا�صتقبلت 
ع�صر  ور�صت  اط��ف��ال،  و�صتة  ن�صاء  ث��الث  بينهم  مهاجرا،   67
اخلمي�س يف مرفاأ تراباين يف جزيرة �صقلية، بح�صب ما نقلت 
“ف��س  اليطالية  ال�صفينة  اليطالية.وكانت  التلفزي�نات 
تال�صا” انت�صلت املهاجرين من مياه البحر بينما كان�ا قبالة 
ال�ص�احل الليبية، فتمرد عدد منهم على طاقم ال�صفينة بعدما 

اعتقدوا ان هناك نية لإعادتهم اىل ليبيا.
قيادتها  ق��م��رة  يف  نف�صه  حب�س  ع��ل��ى  ال�صفينة  ط��اق��م  واج���رب 
ال�ص�احل  خلفر  “ديت�ص�تي”  �صفينة  فاأر�صلت  النجدة،  وطلب 

اليطاليني التي انتقل اىل متنها املهاجرون.
وك���ان رئ��ي�����س ال������زراء الي���ط���ايل ج���زي��ب��ي ك���ن��ت��ي اع��ل��ن ليل 
ف�ر  ال�صفينة  من  بالنزول  للمهاجرين  �صي�صمح  انه  اخلمي�س 
انتهاء عملية التحقيق من اله�يات “بخا�صة اولئك الذين قد 
يك�ن�ا ارتكب�ا جرمية«.ويحاول املهاجرون ال�صاع�ن لل��ص�ل 
اىل اوروبا باأي ثمن تفادي الع�دة اىل ليبيا حيث قد يتعر�ص�ن 

لنتهاكات او لالغت�صاب يف مراكز اي�اء املهاجرين.
وياأتي ذلك يف وقت اعرب وزراء داخلية دول الحتاد الأوروبي 
عن  النم�صا  جن�ب  يف  ان�صب�رك  يف  على  اجتماع  يف  اخلمي�س 
ارت��ي��اح��ه��م ل��الت��ف��اق ع��ل��ى احل���د م��ن و���ص���ل امل��ه��اج��ري��ن اىل 

بلدانهم، اإل انهم اختلف�ا على �صبل حتقيق ذلك.

�صيوؤول حتث بيونغ يانغ و وا�صنطن على 
التحرك الإنهاء الربنامج النووي

 
•• �صنغافورة-وام:

لتنفيذ  التحرك  على  املتحدة  وال�ليات  ال�صمالية  ك�ريا  اإن  جيه  م�ن  اجلن�بية  ك�ريا  رئي�س  حث 
اتفاق ينهي برنامج بي�نغ يانغ الن�وي.

وقال م�ن - يف كلمة خالل زيارة ل�صنغاف�رة - “ اإذا اأوفى الزعيم كيم ج�جن اأون ب�عده بنزع ال�صالح 
الن�وي ف�صيتمكن من قيادة بالده اإىل الرخاء«.

لكنه اأكد ان الطريق لي�س �صهال ال انه قال ان تنفيذ التفاقات التي مت الت��صل اإليها خالل القمة 
باإخال�س �صيمكن من حتقيق الهدف.

واإذا اتخذت ك�ريا اجلن�بية  اأكرب  الن�وي اهتماًما  الت�صلح  ال�صمالية نزع  اأولت ك�ريا  “ اإذا  واأ�صاف 
وال�ليات املتحدة ب�صرعة اإجراءات �صاملة يف املقابل ف�صتزداد �صرعة العملية باأكملها«.

ت�صريحات ترامب �صد ماي تغ�صب �صخ�صيات �صيا�صية

توتر يف “العالقة اخلا�صة” بني بريطانيا والواليات املتحدة 
•• لندن-اأ ف ب:

الربيطانية  ال����زراء  رئي�صة  اأ�صبحت  عندما 
ترييزا ماي اول زعيمة يف العامل تزور دونالد 
ترامب يف البيت الأبي�س يف يناير 2017، كان 
يبدو ان ال�صداقة التاريخية بني الدولتني يف 

حال جيدة.
ب���اع���دت بني  اخل���الف���ات  م���ن  ���ص��ل�����ص��ل��ة  اأن  اإل 
ترامب  زي���ارة  قبل  ت���ت��رات  واث����ارت  البلدين 
ب����داأت اخل��م��ي�����س وت�صتمر  ل��ربي��ط��ان��ي��ا وال��ت��ي 

اربعة ايام.
املتده�رة  للعالقات  زمني  ت�صل�صل  يلي  ما  يف 

بني البلدين:
ن���ف��م��رب: ف��اج��اأ ال��رئ��ي�����س الم���ريك���ي دونالد 
ان نايجل  ترامب ماي عندما قال يف تغريدة 
“ا�صتقالل اململكة املتحدة”  فاراج زعيم حزب 
رائعا”  ���ص��ف��ريا  “�صيك�ن  ب��ري��ك�����ص��ت  وب���ط���ل 

لربيطانيا يف ال�ليات املتحدة.
وا�صطر مكتب داونينغ �صرتيت اىل الق�ل انه 

“ل ي�جد مقعد �صاغر«.
2017: التقت ماي يف البيت البي�س  يناير 
ترامب الذي ت�قع اأن “اياما رائعة امام �صعبينا 
اىل  بالت��صل  الم��ال  �صقف  لريفع  وبلدينا” 
اتفاق �صريع بعد خروج بريطانيا من الحتاد 

الوروبي.
هي  ال��زي��ارة  ه��ذه  ميزت  التي  ال�ص�رة  وكانت 
امام  بيد ماي وي�صريان  لرتامب وه� مي�صك 
يف  انتقادات  ا�صتقطبت  والتي  البي�س،  البيت 
بريطانيا. وقدمت ماي لرتامب دع�ة ر�صمية 

لزيارة بالدها.
�ص�ى  ت�صتمر  مل  الطيبة  امل�صاعر  ه��ذه  ان  اإل 
�صاعات، فقد اعلن ترامب وب�صكل غري مت�قع 
غالبية  دول  �صبع  م��ن  ا�صخا�س  دخ���ل  حظر 
�صكانها من امل�صلمني، ما اأثر على الربيطانيني 

الذين يحمل�ن جن�صيتني.
ت����اف���ق ع��ل��ى احلظر،  ان���ه���ا مل  وق���ال���ت م����اي 
اىل  الدع�ة  باإلغاء  بريطاني�ن  ن�اب  وطالبها 

زيارة ر�صمية.
�صابقة،  خ��الف��ات  اع��ق��اب  يف   :2017 ي���ن��ي��� 
ا�صتهدف ترامب مرة اخرى رئي�س بلدية لندن 

العا�صمة  اره��اب��ي يف  ���ص��ادق خ��ان بعد ه��ج���م 
الربيطانية.

وبعد ر�صالة من خان ابلغ فيها �صكان لندن ان 
“ل داعي للخ�ف” من تزايد انت�صار ال�صرطة 
يف لندن، كتب ترامب يف تغريدة “على القل 
7 قتلى و48 جريحا يف هج�م ارهابي ورئي�س 

بلدية لندن يق�ل ل داعي للخ�ف«.
رئي�س  ان����ه  ت��الم��ي��ذ.  ل�����ص��ن��ا  “نحن  خ����ان  رد 
ال����لي���ات امل��ت��ح��دة ل��ذل��ك ل اع���رف م��ا الذي 

يزعجه مني«.
حماولة  على  علق  ترامب   :2017 �صبتمرب 
هج�م اخرى وكتب يف تغريدة “هج�م اخر يف 
لندن من قبل ارهابي فا�صل. ه�ؤلء ا�صخا�س 
مراقبة  حت����ت  ك����ان�����ا  وم��ت��خ��ل��ف���ن  م���ر����ص���ى 

�صكتلنديارد. يجب التحرك ب�صكل ا�صتباقي«.
ع��ل��ى ت�يرت  ت��رام��ب  اأع����اد   :2017 ن���ف��م��رب 
جايدا  ن�صرتها  فيدي�  ت�صجيالت  ثالثة  ن�صر 
“بريطانيا  جمم�عة  رئي�س  نائبة  فران�صي، 
اول” اليمينية، تظهر على ما يبدو م�صلمني 

يق�م�ن باعمال عنف رغم انه ثبت لحقا ان 
احد الت�صجيالت غري �صحيح.

قالت ماي ان ترامب كان “خمطئا” يف اعادة 
ماي  على  رد  ت��رام��ب  ان  ال  الت�صجيالت،  ب��ث 
ت��رك��زي ع��ل��ي، رك���زي على  “ل  بتغريدة وق���ال 
الره�����اب ال���ص��الم��ي امل��ت��ط��رف امل��دم��ر الذي 

يحدث يف اململكة املتحدة«.
انه  ت��غ��ري��دة  ت��رام��ب يف  ق���ال   :2018 ي��ن��اي��ر 
المريكية  ال�صفارة  مبنى  افتتاح  يح�صر  لن 
امل�قع  و�صف  ان  بعد  لندن  جن�ب  يف  اجلديد 

باأنه “بعيد«.
ادارة  ب��ق��ي��ام  ج���دا  م��ع��ج��ب��ا  ل�����ص��ت  “انا  وك��ت��ب 
م�قع  ببيع  اوب��ام��ا  ب���اراك(  ال�صابق  )الرئي�س 
ال�����ص��ف��ارة يف ل��ن��دن ال����ذي رمب���ا ك���ان الف�صل 
“�صفقة  م�صيفا  املال”،  م���ن  ق��ل��ي��ل  م��ق��اب��ل 

�صيئة. هل تريدونني ان اقطع ال�صريط. ل«.
املنطقة  جمل�س  رئي�س  غ�فينديا  رايف  وق��ال 
اجلديدة  المريكية  ال�صفارة  فيها  تقع  التي 
ومع  ال�����ص��ع��ب  وم����ع  ال���ع���م���ال  م���ع  “عالقتنا 

احل��ك���م��ة الم���ريك���ي���ة اك����رب واع���ظ���م م���ن اي 
ادارة«.

لحتاد  م�ؤمتر  يف  ترامب  قال   :2018 ماي� 
“م�صت�صفى كان مرم�قا  الأ�صلحة ال�طني ان 
مثل  ا�صبح  لندن  يف  الفرتات”  م��ن  ف��رتة  يف 

“منطقة حرب” ب�صبب جرائم ال�صكاكني.
ا�صلحة،  ل��دي��ه��م  لي�س  ان  “�صحيح  واأ����ص���اف 
ول��ك��ن ل��دي��ه��م ���ص��ك��اك��ني، وب��ال��ت��ايل ه��ن��اك بقع 
انه  يق�ل�ن  امل�صت�صفى.  ه��ذا  ار���س  على  دم��اء 

مثل م�صت�صفى ع�صكري يف منطقة حرب«.
بن�صبة  لندن  بال�صكاكني يف  اجلرائم  وارتفعت 

%23 العام املا�صي.
ال�صدمات  بروهي جراح  الطبيب كرمي  وقال 
يف م�صت�صفى لندن امللكي ان الق�ل اأن ال�صلحة 
هي جزء من احلل للعنف با�صتخدام ال�صكاكني 

ه� امر �صخيف.
ام�س  بريطانية  �صيا�صية  �صخ�صيات  وع��ربت 
المريكي  ال��رئ��ي�����س  ه��ج���م  ازاء  غ�����ص��ب  ع��ن 
املتعلقة  احلك�مة  �صيا�صة  على  ترامب  دونالد 

جدوى  يف  امل�صككني  اح��د  ان  رغ��م  بربيك�صت 
كانت  ت�صريحاته  ان  ق��ال  الأوروب�����ي  الحت���اد 

منطقية جدا.
وكتب وزير اجلامعات �صام جياماه على ت�يرت 

“اين لباقتك �صيدي الرئي�س«.
و���ص���ب ن����اب اآخ����رون م��ن ح���زب املحافظني، 
على الرئي�س “لت�صميمه على اهانة” رئي�صة 
ال�زراء ترييزا ماي التي ا�صتقبلته يف ج�لة يف 

بريطانيا.
وو���ص��ف��ه ح���زب ال��ع��م��ال امل��ع��ار���س ب��ان��ه “وقح 

جدا«.
ولزم داونينغ �صرتيت، مقر احلك�مة، ال�صمت 
قلل  دنكان  اآلن  اخلارجية  وزي��ر  م�صاعد  لكن 
م��ن اه��م��ي��ة اجل���دل وق���ال ان ت��رام��ب “مثري 

للجدل، هذا ا�صل�به«.
ال�صعبية  �صن”  “ذا  �صحيفة  مع  مقابلة  ويف 
ان خطط ماي  ت��رام��ب  ق��ال  اجل��م��ع��ة،  ن�صرت 
مع  وثيقة  اقت�صادية  ع��الق��ات  على  للحفاظ 
�صاأنها  م��ن  بريك�صت،  بعد  الوروب����ي  الحت���اد 
ال�ليات  م��ع  ب��ات��ف��اق جت���ارة  الآم����ال  تقتل  ان 

املتحدة.
وح����ذر اي�����ص��ا م��ن م�����ص��األ��ة ال��ه��ج��رة اىل مدن 
البلدية  رئي�س  منتقدا  ل��ن��دن،  منها  اوروب��ي��ة 
الرهابية  الهجمات  خلفية  على  خ��ان  �صديق 

الخرية وهج�م بال�صكني.
الذي  ج���ن�����ص���ن  ب���ري�����س  ان  اإىل  اي�����ص��ا  ومل���ح 
وقت  يف  اخلارجية  وزي��ر  من�صب  من  ا�صتقال 
�صابق هذا ال�صب�ع احتجاجا على خطط ماي 
حك�مة  رئي�س  يك�ن  ق��د  بربيك�صت،  املتعلقة 
جيد.وقالت النائب �صاره وول�صت�ن، من حزب 
املحافظني ورئي�صة جلنة ال�صحة الربملانية ان 
ترامب “م�صمم على اهانة رئي�صة حك�متنا«.

واملثري  املبطن  “خطابه  على  هج�ما  و�صنت 
كان  “اذا  م�صيفة  الهجرة  ب�صاأن  لالنق�صام” 
ل��ل��ع��امل ث��م��ن لالتفاق،  ن��ظ��رة دون���ال���د  ت��ب��ن��ي 
ث�رنبريي  اميلي  الثمن«.اما  ي�صتحق  ل  فاإنه 
لل�ص�ؤون  ال���ع���م���ال  ح�����زب  ب���ا����ص���م  امل���ت���ح���دث���ة 
ماي  خطة  و�صفت  نف�صها  وال��ت��ي  اخل��ارج��ي��ة 
كان  ترامب  ان  فقالت  ب”ال�هم”  لربيك�صت 

“بغاية ال�قاحة«.
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العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة:  ني�صا ديام للمجوهرات - �ص ذ م م 
العن�ان : حمل رقم )304( ملك خالد عبدالرحيم احمد العطار - ديرة / ال�صغاية 
ال�صكل القان�ين : ذات م�ص�ؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة : 741344 رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 1188222 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت 
اأعاله، وذلك مب�جب  التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذك�رة 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/7/4  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
2018/7/4 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ايه & 
ام االن�صاري لتدقيق احل�صابات  العن�ان : مكتب رقم 1-2903  ملك �صم� ال�صيخ 
الأول - هاتف  04-5515605  التجاري  املركز   - نهيان  ال  �صلطان  زاي��د بن  ه��زاع بن 
فاك�س : 5515606-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل 

)45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/ ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�صابات  
العن�ان : مكتب رقم 1-2903  ملك �صم� ال�صيخ ه��زاع بن زاي��د بن �صلطان ال 
  04-5515606  : فاك�س   04-5515605 هاتف    - الأول  التجاري  املركز   - نهيان 
امل�صفي  باأنه قد مت تعيني  التنمية القت�صادية بدبي  دائ��رة  مب�جب هذا تعلن 
املذك�ر اأعاله لت�صفية ني�صا ديام للمجوهرات - �ص ذ م م  وذلك مب�جب قرار 
حماكم دبي بتاريخ  2018/7/4  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2018/7/4  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
اعادة اعالن بالن�شر باللغة العربية للح�شور اأمام )املحكمة-الدائرة الكلية( 

مبحكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
 يف الدعوى رقم  )2018/1554( مدين كلي

اإىل املدعي عليه / �صليمان ي��صف اأحمد الرياي�صة - اإماراتي اجلن�صية
نعلمك باأن املدعي / بنك راأ�س اخليمة ال�طني - قد رفع الدع�ى املذك�رة اأعاله يطالب فيها ب�� : 
-  اول : احلكم بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ 540006.24 درهم )خم�صمائة واربع�ن 
الدع�ى  رفع  تاريخ  من   %12 ب�اقع  قان�نية  والف�ائد  فل�صا(  وع�صرون  واربعة  دراه��م  و�صتة  الفا 
وحتى ال�صداد التام لكامل املدي�نية - ثانيا : الزام املدعي عليه بالر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة - انت مكلف باحل�ص�ر اأمام )املحكمة( مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية ي�م الثنني 
من  لديكم  ما  وتقدمي  الدع�ى  على  وذل��ك لالجابة  �صباحا   11.00 ال�صاعة   2018/7/23 امل�افق 
بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�ص�ر او عدم اإر�صال وكيل عنك فانه �صيتم ا�صتكمال الجراءات 

القان�نية يف غيابكم.  
 مكتب ادارة الدعوى
خلود ال�شويدي - مدير دعوى 

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
بالدعوى رقم 2018/224 نزاع تعيني خربة جتاري  دبي  

املتنازع �صده الأول / عماد عبداملجيد اأب� لنب 
املتنازع �صده الثاين / كابيتال �صت�ن القاب�صة املحدودة 

العن�ان : جمه�ل حمل القامة   
 / املتنازع  من   - �صدكم  واملرف�ع  اعاله  بالنزاع  ح�صابي  خبري  انتدابنا  مت  انه  علما  نحيطم 
وعليه   - حطب  اب�  احمد  حممد  بهاء  مديرها/  وميثلها  م   م  ذ   - �صنرتز  بزن�س  �صنرتيك�س 
فانتم مكلف�ن او من ميثلكم قان�نا بح�ص�ر اجتماع اخلربة واملقرر عقده ي�م الثالثاء امل�افق  
2018/7/17  ال�صاعة 4 ع�صرا -  وذلك مبقر مكتبنا يف )دبي - �صارع اب�بكر ال�صديق - مكز حمر 
عني - الب�ابة 4 - الطابق 5BG - 5( يرجى احل�ص�ر بامل�عد واملكان املحدد واح�صار امل�صتندات 
امل�ؤيدة لدفاعكم بالدع�ى علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�ص�ر فان اخلربة �صتبا�صر اعمالها 

وفقا لل�صالحيات املخ�لة لها قان�ن.  لال�صتف�صار ب: 050-6317417
اخلبري احل�شابي 
ناهد  ر�شاد حممد      

اإعالن بالن�شر
 للح�شور اأمام اخلربة

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
 اإعالن حل�شور اإجتماع اخلربة االأوىل 

يف الق�شية رقم 140/2018 جتاري )جزئي( الفجرية 

املقامة من / اأميك�س ال�صرق الأو�صط ب�كالة بيت احلكمة للمحاماة 
وال�صت�صارات القان�نية 

�صد املدعي عليه / حممد احمد عبداهلل البلغ�ين 
مدع� �صخ�صيا او ب�ا�صطة وكيل معتمد حل�ص�ر اجتماع اخلربة املقرر 
عقده ي�م اخلمي�س امل�افق 2018/7/17 ، ال�صاعة 12.00 ظهرا ، وذلك 

مبكتب اخلبري يف مركز اك�صب� - قاعة الإجتماعات. 
رجاء اح�صار كافة امل�صتندات املطل�بة لتقدميها للخربة.  

اخلبري/ �شارة املن�شوري  

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
ق�شم التنفيذ - اخطار بالن�شر 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم )2617 ل�شنة 2017(
اىل املحك�م عليه / حممد عظيم حممد رم�صان 

ا�صدرت بحقك يف  قد  البتدارية  ال�صارقة الحتادية  بان حمكمة  لديك  ليكن معل�ما 
الدع�ى الق�صائية املقامة من املحك�م لها / بنك اأم القي�ين ال�طني )�س م ع( - بان 
يدفع مبلغ وقدره )33096( درهم ، بالإ�صافة اىل الفائدة القان�نية ب�اقع 5% من تاريخ 
بطلب  تقدم  قد  لها  املحك�م  ان  وحيث  ال�صداد.  مت��ام  وحتى   2016/7/15 يف  املطالبة 
لتنفيذ احلكم و�صجلت بالرقم امل�صار اليه اعاله، لذا يت�جب عليكم تنفيذ القرار خالل  
خم�صة ع�صر  ي�ما من تاريخ الي�م التايل للن�صر. ويف حال تخلفكم عن ذلك فان املحكمة 

�صتتخذ بحقكم الجراءات القان�نية لتنفيذ ح�صب الأ�ص�ل. 
عن/ رئي�س ق�شم التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                    

     االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

 اعالن ن�شرا        
ال�صرق  )ا�ص�اء  با�صا  كمال  بن  الدين  �صرور  عليه / حممد  املدعي  اإىل 
للخياطة( حيث ان املدعي / ورثة حممد �صعيد الهناوي ال�كيل �صعيد 
حممد  - قد اأقام �صدكم دع�ى ايجارية بالرقم 2018/77 تنفيذ لدى 
فيقت�صي  خ�رفكان  مدينة  ببلدية  اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة 
احلكم  تنفيذ  اأو  طلباتكم  لتقدمي  عنكم  وكيال  اأو  �صخ�صيا  ح�ص�ركم 
عن  تخلفكم  حالة  ويف  الإعالن.  تاريخ  من  ي�م   15 مدة  يف  ال�صادر 
اإر�صال وكيل عنكم يف ال�قت املحدد فاإن اللجنة �ص�ف  اأو عدم  احل�ص�ر 

تق�م بنظر الدع�ى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات االيجارية 
قلم التنفيذ 

   االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خ�رفكان : ال�صيد/ 
حمرر  على  الت�صديق  وطلب  الإم����ارات   : اجلن�صية   - علي  عبيد  �صليمان  اأح��م��د 
يت�صمن )تنازل( يف ح�صته البالغة 100% يف ال�صم التجاري مطعم اأريان الأفغاين 
للرز البخاري ، ن�صاط الرخ�صة مطعم ، واملرخ�س من دائرة التنمية القت�صادية 
دائرة  يف   2009/9/3 بتاريخ  ال�صادر   573816 رق��م  جتارية  رخ�صة  خ�رفكان  يف  
 : - اجلن�صية  بهادر  �صاه  اأحمد  اياز  ال�صيد/  اىل  القت�صادية بخ�رفكان.  التنمية 
اأفغان�صتان.  ليكن معل�ما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خ�رفكان �صيق�م 
بالت�صديق على ت�قيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذك�ر بعد انق�صاء ا�صب�عني من 

تاريخ ن�صر هذا العالن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
 اعـــــــالن       

ال�صيد/   : خ�رفكان   والت�صديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
زينب حاجي مراد - اجلن�صية : الإمارات  وطلب الت�صديق على حمرر يت�صمن )تنازل( 
الرخ�صة  ن�صاط   ، ال�صيارات  لتلميع  القر�س  التجاري  ال�صم  يف   %100 البالغة  ح�صته  يف 
القت�صادية يف  خ�رفكان رخ�صة مهنية  التنمية  دائ��رة  واملرخ�س من   ، ال�صيارات  تلميع 
التنمية القت�صادية بخ�رفكان.  اىل  دائرة  بتاريخ 2005/3/26 يف  ال�صادر  رقم 530461 
ال�صيد/ اإبراهيم ح�صن اإبراهيم م�صطفى احلمادي - اجلن�صية : الإمارات -  ليكن معل�ما 
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خ�رفكان �صيق�م بالت�صديق على ت�قيعات ذوي ال�صاأن 

يف املحرر املذك�ر بعد انق�صاء ا�صب�عني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1112

ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيدة/ بدريه مر�صى ال�صيد ال�صيد - اإماراتية اجلن�صية ترغب 
بالتنازل وبيع كامل ح�صتها البالغة 100% ح�صة اىل ال�صيد/ حممد م�دا�صر عبدالر�صيد 
- بنغالدي�صي اجلن�صية يف الرخ�صة املهنية : �صال�ن دوحة قطر للحالقة - ترخي�س رقم 
)565743(  تعديالت اخرى : تنازل �صاحبة الرخ�صة لخر ودخ�له وكيل خدمات عليها 

وتغيري ال�صكل القان�ين من م�ؤ�ص�صة فردية اىل م�ؤ�ص�صة فردية ب�كيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1115
ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/  �صمري ارون ب�ليكار ارون راما�صاندار - هندي اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  اىل ال�صيدة/ جا�صينا راج ايدابايل 
ب�يل فيجي�س مانام كانداتيل  - هندية اجلن�صية يف )�صال�ن بالد العرب للحالقة( والتي 

تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مب�جب رخ�صة رقم )542273( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1113
البيع  يف  يرغب  اجلن�صية  اإماراتي   - ال�صام�صي  ابراهيم  حممد  ابراهيم  �صامل  ال�صيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 51 %  اىل ال�صيد/ حممد فكري ب�صام حاج ح�صني - �ص�ري اجلن�صية كما يرغب 
ال�صيد/ حممد  اىل  البالغة )%1(  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  ، يف  اوكراين اجلن�صية   - قايد  �صعيد  ال�صيد/  
فكري ب�صام حاج ح�صني - �ص�ري اجلن�صية ، كما يرغب ال�صيد/ دميرتي فاليكز هانني - رو�صي اجلن�صية ، يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )1%( اىل ال�صيد/ حممد فكري ب�صام حاج ح�صني - �ص�ري اجلن�صية ، وكما يرغب 
ال�صيد/  اىل   )%47( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  اجلن�صية  رو�صي   - �صجيفلياجن  اليك�صي  ال�صيد/ 
حممد فكري ب�صام حاج ح�صني - �ص�ري اجلن�صية )مطعم بندوره ذ م م ( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة املرخ�صة برقم 
من  القان�ين  ال�صكل  تغيري  مت   : اخرى  تعديالت  بال�صارقة.   القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )604626(
)م�ؤ�ص�صة ذات م�ص�ؤولية حمدودة( اىل )م�ؤ�ص�صة فردية ب�كيل خدمات( وم تغيري ال�صم التجاري من )مطعم بندوره 
- ذ م م ( اىل )مطعم فالمنج�(. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1110
 - اجروال  ك�مار  كري�صنا  زوجه  اجروال  رجنانا   / ال�صيدة  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
هندية  اجلن�صية ترغبان  يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  يف )�صال�ن 
�صكيب لل�صيدات( مب�جب رخ�صة رقم )549979( اىل ال�صيدة / ماريك�ن  ب�نزالن �صاندر 

- فلبينية اجلن�صية  تعديالت اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة اىل اخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1114
ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/  حممد ا�صف غازي خان - باك�صتاين اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  اىل ال�صيد/ رو�صان �صران ان�صان - 
هندي اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة )مغ�صلة ال�صاحة( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مب�جب 
تعديالت   - بال�صارقة  القت�صادية  التنمية  دائرة  ال�صادرة من  رقم )601058(  رخ�صة 
الحتادي  القان�ن  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س   - ي�جد  ل   : اخرى 
رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه 
العالن  هذا  تاريخ  ا�صب�عني من  بعد  اليه  امل�صار  الجراء  على  الت�صديق   يتم  �ص�ف 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع 

الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1107
اجلن�صية  اإماراتي   - ال�صري  عبداهلل  حممد  مر�صد  ال�صيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
رقم  ترخي�س  للحالقه  املنتزه  �صال�ن   / يف  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
مت   : اخرى  تعديالت  اجلن�صية   بنغالدي�س  �صيل  �صندرا  عا�صم  لل�صيد/  وذلك   217187

تغيري ال�صكل القان�ين من : م�ؤ�ص�صة فردية اىل / م�ؤ�ص�صة فردية ب�كيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1/4405 

املنذر / م�صرف اأب�ظبي الإ�صالمي 
املنذر اليه / لل �صينغ به�جال  )جمه�ل حمل الإقامة( 

ن�س الإعالن بالن�صر 
يخطر املنذر / م�صرف اأب�ظبي الإ�صالمي - املنذر اليه / لل �صينغ به�جال 

ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 15.047.516.27 درهم خالل �صهر من تاريخ ن�صر هذا الإنذار 
، واإل �ص�ف ن�صطر لتخاذ كافة الجراءات القان�نية قبلكم ومبا�صرة اجراءات نزع ملكية 
العقار رقم )M-02.111( ار�س رقم 236 مبنطقة ور�صان الأوىل وحجزه وبيعه وفق 
الق�انني ال�صارية يف هذا ال�صاأن ويحتفظ املنذر بحقه كامل مبطالبة املنذر اليه بالتع�ي�س 
والعطل وال�صرر عند اأي تاأخري يف اإخالء العقار ف�صال عن الر�ص�م وامل�صروفات الق�صائية 

وكامل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
اإنذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1/4404 

املنذر / م�صرف اأب�ظبي الإ�صالمي 
املنذر اليه / �صاروان �صينغ لل �صينغ به�جال   )جمه�ل حمل الإقامة( 

ن�س الإعالن بالن�صر 
 ، ���ص��اروان �صينغ لل �صينغ  ال��ي��ه/  امل��ن��ذر  اأب���ظ��ب��ي الإ���ص��الم��ي -  امل��ن��ذر/م�����ص��رف  يخطر 
ن�صر هذا  ت��اري��خ  م��ن  �صهر  خ��الل  دره���م   15.047.516.27 وق���دره  مبلغ  ���ص��داد  ب�����ص��رورة 
الإن��ذار ، واإل �ص�ف ن�صطر لتخاذ كافة الج��راءات القان�نية قبلكم ومبا�صرة اجراءات 
وحجزه   2 ال�صفا  وادي  1329منطقة  رق��م  ار���س   27 م��زاي��ا   112 رق��م  العقار  ملكية  ن��زع 
وبيعه وفق الق�انني ال�صارية يف هذا ال�صاأن ويحتفظ املنذر بحقه كامال مبطالبة املنذر 
الر�ص�م  عن  ف�صال  العقار  اإخ��الء  يف  تاأخري  اأي  عند  وال�صرر  والعطل  بالتع�ي�س  اليه 

وامل�صروفات الق�صائية وكامل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1/4406 

املنذر / م�صرف اأب�ظبي الإ�صالمي 
املنذر اليه / �صاروان �صينغ لل �صينغ به�جال )جمه�ل حمل الإقامة( 

ن�س الإعالن بالن�صر 
 ، ���ص��اروان �صينغ لل �صينغ  ال��ي��ه/  امل��ن��ذر  اأب���ظ��ب��ي الإ���ص��الم��ي -  امل��ن��ذر/م�����ص��رف  يخطر 
ن�صر هذا  ت��اري��خ  م��ن  �صهر  خ��الل  دره���م   15.047.516.27 وق���دره  مبلغ  ���ص��داد  ب�����ص��رورة 
الإن��ذار ، واإل �ص�ف ن�صطر لتخاذ كافة الج��راءات القان�نية قبلكم ومبا�صرة اجراءات 
وحجزه   2 ال�صفا  وادي  منطقة   1407 رق��م  ار���س   24 مزايا   109 رق��م  العقار  ملكية  ن��زع 
وبيعه وفق الق�انني ال�صارية يف هذا ال�صاأن ويحتفظ املنذر بحقه كامال مبطالبة املنذر 
الر�ص�م  عن  ف�صال  العقار  اإخ��الء  يف  تاأخري  اأي  عند  وال�صرر  والعطل  بالتع�ي�س  اليه 

وامل�صروفات الق�صائية وكامل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1/4407 

املنذر / م�صرف اأب�ظبي الإ�صالمي 
املنذر اليه / �صاروان �صينغ لل �صينغ به�جال )جمه�ل حمل الإقامة( 

ن�س الإعالن بالن�صر 
 ، ���ص��اروان �صينغ لل �صينغ  ال��ي��ه/  امل��ن��ذر  اأب���ظ��ب��ي الإ���ص��الم��ي -  امل��ن��ذر/م�����ص��رف  يخطر 
ن�صر هذا  ت��اري��خ  م��ن  �صهر  خ��الل  دره���م   15.047.516.27 وق���دره  مبلغ  ���ص��داد  ب�����ص��رورة 
الإن��ذار ، واإل �ص�ف ن�صطر لتخاذ كافة الج��راءات القان�نية قبلكم ومبا�صرة اجراءات 
2 وحجزه  ال�صفا  وادي  رق��م 1337  منطقة  ار���س    4 رق��م 608 مزايا  العقار  ن��زع ملكية 
وبيعه وفق الق�انني ال�صارية يف هذا ال�صاأن ويحتفظ املنذر بحقه كامال مبطالبة املنذر 
الر�ص�م  عن  ف�صال  العقار  اإخ��الء  يف  تاأخري  اأي  عند  وال�صرر  والعطل  بالتع�ي�س  اليه 

وامل�صروفات الق�صائية وكامل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/225  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صعيد حممد عمر )والد( ب�صفته من ورثة حممد �صعيد حممد العقيلي، 2- فاطمة اأحمد 
حممد عقيل )والدة( ب�صفتها من ورثة حممد �صعيد حممد العقيلي ، 3-اإكرام يلماز )زوجة( ب�صفتها من ورثة حممد 
�صعيد حممد العقيلي ، 4-�صامية عبداجلليل عبدالرحيم )زوجة( ب�صفتها من ورثة حممد �صعيد حممد العقيلي ، 
5-حامد حممد �صعيد حممد )ابن( ب�صفته من ورثة حممد �صعيد حممد العقيلي ، 6-القا�صر / �صعد حممد �صعيد 
حممد )ابن( ب�صفته من ورثة حممد �صعيد حممد العقيلي ، 7-غالية حممد �صعيد حممد )ابنة( ب�صفتها من ورثة 
حممد �صعيد حممد العقيلي ، 8-فاطمة اأحمد زوجة �صعيد حممد عمر )ابنة( ب�صفتها من ورثة حممد �صعيد حممد 
العقيلي 9-بدور حممد �صعيد حممد )ابنة( ب�صفتها من ورثة حممد �صعيد حممد العقيلي 10-القا�صرة / ب�صرى 
حممد �صعيد حممد )ابنة( ب�صفتها من ورثة حممد �صعيد حممد العقيلي ، 11-حممد �صالح احمد حممد العقيلي  
/ رميا  م وميثله  م  ذ  �س   - الكيماوية  وال�صناعات  لل�صاب�ن  اخلليج  /مركز  امل�صتاأنف  ان  القامة مبا  جمه�ل حمل 
عبداحلكيم اجلر�صي   قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدع�ى رقم : 2016/1194 جتاري كلي بتاريخ 2018/1/29 
وحددت لها جل�صه ي�م الثالثاء امل�افق 2018/7/24 ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�صي 

ح�ص�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/1549  ا�شتئناف جتاري   
م�ص�ؤولية  ذات  )�صركة  للتجارة  اخلليج  دبي  مركز  امل��دخ��ل/1-  اخل�صم  اىل 
جمه�يل  حم���دودة(  م�ص�ؤولية  ذات  �صركة  للتجارة  2-)العقيلي  حم���دودة( 
ل��ل�����ص��اب���ن وال�صناعات  امل�����ص��ت��اأن��ف / م��رك��ز اخل��ل��ي��ج  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
ا�صتاأنف    قد   - اجلر�صي  عبداحلكيم  رمي��ا   / وميثله  م(  م  ذ  )���س  الكيماوية 
بتاريخ 2018/8/14   كلي  رقم 2016/1474 جتاري  بالدع�ى  ال�صادر  احلكم 
وحددت لها جل�صه ي�م الربعاء  امل�افق 2018/8/29 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من ميثلكم قان�نيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/6  ا�شتئناف تنفيذ عقاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- امري حيدر �صلطاين  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان امل�صتاأنف /�ص�ريندار ك�مار باجري وميثله / احمد عبداهلل 
�صاحي عبداهلل ال ب�عميم - قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدع�ى 
رقم : 2017/191 ا�صكالت عقارية وحددت لها جل�صه ي�م الربعاء  
 ch1.B.7 امل�افق 2018/7/18  ال�صاعة 17.30 م�صاءا  بالقاعة رقم
او من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�ص�ركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/6581  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1-  الريامي ل�صناعة الزجاج والملني�م - �س ذ م م   جمه�ل حمل 
ي��صف  فت�ح   / وميثله  اونيكيتاراث  �صيني�صريى  املدعي/راجيندران  اأن  مبا  القامة 
املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد   - الن�صار  ح�صني  حممد 
عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره )77.872 درهم( )�صبعة و�صبع�ن الف وثمامنائة 
واثنان و�صبع�ن درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ وقدره )3000 درهم(  وحددت لها جل�صة 
لذا    Ch2.E.22 بالقاعة  �صباحا    8.30 ال�صاعة    2018/7/22 امل�افق  الح��د  ي���م 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2140  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- كية ار ان لتجارة املن�ص�جات والقم�صة - �س ذ م م  جمه�ل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ �صاين بالزا لتجارة القم�صة �س ذ م م ، وميثلها 
بالزام  املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ك�مار   هيتي�س  املدير/ 
ومقابل  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م(   9450( وق��دره  مبلغ  بدفع  عليها  املدعي 
اتعاب املحاماة.  وح��ددت لها جل�صة ي�م الح��د  امل�افق  2018/7/22  ال�صاعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل
تظاهرة يف نيكاراغوا بناء على دعوة املعار�صة 

•• ماناغوا-اأ ف ب:

اأربعة �صرطيني يف م�اجهات  بينهم  اأ�صخا�س  قتل خم�صة 
يف جن�ب �صرق نيكاراغ�ا، يف ي�م �صهد تظاهرات يف مناطق 
عدة للمطالبة برحيل الرئي�س دانيال اورتيغا، بح�صب ما 

ذكر املركز النياكاراغ�ي حلق�ق الن�صان.
اأنحاء  يف  ت��ظ��اه��رات  يف  خ��رج���ا  املتظاهرين  اآلف  وك���ان 
ع��دة من ال��ب��الد. يف اجل��ن���ب، اف��ادت تقارير اأن ع��ددا من 
املتظاهرين ت�جه نح� مركز لل�صرطة، وتط�ر المر اىل 

م�اجهة بينهم وبني عنا�صر ال�صرطة.
فيلما  الن�صان  حلق�ق  النيكاراغ�ي  املركز  رئي�س  وقالت 

اأ���ص��خ��ا���س يف  “قتل خم�صة  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل���ك��ال��ة  ن�نيز 
م�اجهات يف م�ريت�، هم اربعة �صرطيني ومتظاهر” من 

دون اإعطاء تفا�صيل اإ�صافية.
فران�صي�صكا  امل��دين  املجتمع  من  تيار  يف  م�ص�ؤولة  وقالت 
كان  الذين  املتظاهرين  “هاجم�ا  ع�صكريني  ان  رامرييز 

بع�صهم م�صلحا، فردوا باإطالق النار«.
غرب  جن�ب  يف  ي�لي�  م��ن  التا�صع  يف  �صخ�صا   14 وُق��ت��ل 
نيكاراغ�ا خالل ا�صتباكات بني ق�ات حك�مية ومعار�صني 

للرئي�س دانيال اأورتيغا.
ونفت احلك�مة النيكاراغ�ية اأّي م�ص�ؤولية عن العنف الذي 
الع�صكرية  للق�ى  به جمم�عات ع�صكرية م�ازية  ت�صببت 

الر�صمية تق�ل املعار�صة اإنها مدع�مة من ال�صلطات.
وب�����داأت ح��رك��ة الح��ت��ج��اج، وه���ي الأع���ن���ف ال��ت��ي ت�صهدها 
ال�صمان  باإ�صالح لنظام  ابريل   18 البالد منذ عق�د، يف 

الجتماعي.
وعلى الرغم من �صحب هذا الإ�صالح، مل يرتاجع الغ�صب 
الذين  للمحتجني  ال�صرطة  قمع  م��ع  تفاقم  ب��ل  ال�صعبي 
نائب  من�صب  ت�صغل  ال��ت��ي  وزوج��ت��ه  اورت��ي��غ��ا  ي�صتهدف�ن 

الرئي�س.
ورف�����س اأورت��ي��غ��ا ت��ق��دمي م���ع��د الن��ت��خ��اب��ات كما ُيطالب 
من  “جمم�عة  ب��اأن��ه��م  علًنا  و�صفهم  ال��ذي��ن  امل��ع��ار���ص���ن 

النقالبيني«.

املك�صيك تعار�ص اخلطط االأمريكية ب�صاأن اللجوء 
 

•• مك�صيكو �صيتي-رويرتز:

اأ�صار م�صدر ومذكرة م�جزة اإىل اأن املك�صيك تعار�س طلبا اأمريكيا بدفع ال�افدين الذين ي�صع�ن للج�ء اإىل ال�ليات 
اإىل املك�صيك بدل منها، يف خط�ة متثل انتكا�صة للم�صاعي الأمريكية بتعزيز التعاون يف  املتحدة للتقدم بطلب للج�ء 
اأن التفاق املعروف با�صم )اتفاقية املالذ الآمن يف بلد ثالث( قد يك�ن  امل�ص�ؤول�ن الأمريكي�ن  جمال الهجرة.ويعتقد 
املتحدة.ورغم  بال�ليات  للج�ء  �صعيا  املك�صيك كل عام  ي�صافرون عرب  الذين  ال��صطى  اأمريكا  اأبناء  رادعا لالآلف من 
تزايد �صغ�ط ال�ليات املتحدة كي تقبل التفاقية، ترى املك�صيك اأن القرتاح خط اأحمر لن تتخطاه، وذلك وفقا ملذكرة 
م�جزة اأعدها وزير اخلارجية املك�صيكي ل�يز فيديجاراي لعر�صها يف اجتماع عقده مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي 
كري�صت�صن نيل�صن يف ج�اتيمال ي�م الثالثاء.وتق�ل املذكرة “املك�صيك لي�صت يف و�صع يقبل اتفاقية املالذ الآمن يف بلد 
ثالث كما اقرتحت ال�ليات املتحدة يف عدة منا�صبات �صابقة«.وت�صيف “بذلت املك�صيك جهدا كبريا يف تزويد اأبناء اأمريكا 
ال��صطى املحتجزين على احلدود اجلن�بية بقدر اأكرب من املعل�مات عن حق اللج�ء، واتخذت يف الآونة الأخرية اإجراءات 

ت�صمح للمتقدمني بطلبات جل�ء بالعمل اإىل حني البت يف اأمرهم«.

•• الفجر - تون�س – خا�س

   ت��ط���رت الح�����داث جم���ددا داخ���ل ح��رك��ة نداء 
�صاخن  ب�صيف  ي��ن��ذر  مب��ا  مفاجئ،  ب�صكل  ت�ن�س 
والجنحة،  وال�صراعات  حلزب مزقته اخلالفات 
وخرجت من �صلبه جمم�عة من الأحزاب، ويدور 
الي�م ما ي�صبه املعركة الأخرية ح�ل ما تبقى له 
من �صرعية وح�ص�ر، علما ان نداء ت�ن�س ه� حزب 
وحزب  احل��ك���م��ة،  رئي�س  وح���زب  ال��دول��ة،  رئي�س 
رئي�س الربملان، ويديره حاليا جنل الرئي�س الذي 

ه� اأ�صل امل�صكل.. واحلل اأي�صا.
بيان وقعه  ت�ن�س يف  ن��داء  ح��زب حركة  اعترب     
م���دي���ره ال��ت��ن��ف��ي��ذي ح���اف���ظ ق���ائ���د ال�����ص��ب�����ص��ي ان 
“اأقلية”  ال����ذي ع��ق��د الرب���ع���اء ج��م��ع  الج��ت��م��اع 
بالنقالب  اإي��اه��ا  ُمتهما  ال�صيا�صية  الهيئة  م��ن 
مل�صالح  “خدمة  للحزب  الر�صمية  امل���اق��ف  على 

وح�صابات �صيقة بهدف ت�صتيت احلركة واإ�صعاف 
م�قعها يف امل�صهد ال�صيا�صي«.

   ون��ّب��ه ال��ب��ي��ان اىل ان ال���ق���رارات ال�����ص��ادرة عن 
الهيئة ل تلزمها اإل هي م�صددا على ان “الأقلية 
واأعلن يف  ب�صدد ممار�صة دور تخريبي مك�ص�ف”. 
الإجراءات  اتخاذ  احل��زب  “اعتزام  مت�صل،  �صياق 
التاأديبية الالزمة جتاهها وان ان كل ما �صدر عن 
الأ�صكال  باأي �صكل من  ه���ؤلء لغياً، وغري ملزم 

حلركة نداء ت�ن�س«.

م�صري حافظ بيده
اقالة  ق����ررت  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ان  اىل  ي�����ص��ار 
الناطق الر�صمي املنجي احلرباوي وتعيني النائب 
ي�مي  وحتديد  له  خلفا  احلطاب  اأن�س  بالربملان 
امل�ؤمتر  لعقد  م�عدا  ال��ق��ادم  �صبتمرب  و30   29
النيابية  الكتلة  دع���ة  ع��الوة على  للحزب  الثاين 

لالجتماع.
   ول��ف��ت��ت ال��ه��ي��ئ��ة يف ب���الغ ���ص��ادر ع��ن��ه��ا، اىل ان 
التي  التنفيذية  الهيئة  ه��ي  ال�صيا�صية  “الهيئة 
ب�صفة جماعية  احلزب  ت�صيري  م�ص�ؤولية  تتحمل 
واأنها ا�صتندت يف ذلك اىل الف�صل  حتى امل�ؤمتر”، 
22 من النظام ال�صا�صي والف�صل 27 من النظام 

الداخلي للحزب.
   و�صارك يف الجتماع 11 ع�ص�ا من الهيئة هم 
زهرة ادري�س واملن�صف ال�صالمي و�صفيان ط�بال 
ال��روؤوف اخلما�صي  وحممد رم��زي خمي�س وعبد 
وان�س احلطاب وحممد بن �ص�ف والطيب املدين 
الزقالوي والطاهر  واخلن�صاء بن حراث واحمد 

بطيخ.
املعينة  ت�ن�س  ل��ن��داء  الر�صمية  الناطقة  وق��ال��ت 
املدير  اإن  احل��ط��اب  اأن�����س  ال�صيا�صية  الهيئة  م��ن 
ال�صب�صي ه�  التنفيذي لنداء ت�ن�س حافظ قائد 

ع�ص� هيئة �صيا�صية مثل باقي الأع�صاء و”لي�س 
هناك �صبب ليك�ن له امتياز اإ�صايف على البقية«.

   وا�صافت يف حديث ل�صحيفة ال�صروق الي�مية 
ال�صب�صي  قائد  حافظ  م�صري  اأن  اجلمعة،  اأم�س 
فاإّن  ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ق��ب��ل  “اإذا  م��صحة  ب��ي��ده، 
امل�ؤمتر يق�ل كلمته، واإذا مل يقبل فيك�ن قد حكم 
الدميقراطية..  العملية  خ��ارج  ب��اأن��ه  نف�صه  على 
وه����ذا م�����ص��ري ك���ل ���ص��خ�����س ول��ي�����س ح��اف��ظ قائد 

ال�صب�صي فقط«.

عملية �صطو
   وو�صف النائب املنجي احلرباوي الناطق با�صم 
للحزب  ال�صيا�صية  الهيئة  اج��ت��م��اع  ت�ن�س  ن���داء 
الندائية،  واخل��ي��ان��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  اخل��ي��ب��ة  ب��ل��ق��اء 
معتربا القرارات ال�صادرة عنها ب� “عملية ال�صط� 

امل�صلح الثانية ».

   ولفت احلرباوي يف تدوينة ن�صرها على �صفحته 
ان  اىل  الجتماعي،  الت�ا�صل  مب�قع  الر�صمية 
على  ج��اء  بال�صريع،  و�صفه  ال���ذي  الهيئة،  ل��ق��اء 
“عجل بعد 16 �صهرا من امل�ت الفعلي” للهيئة 
الت�افق مع  انقاذ  وان ذلك يهدف اىل  امل��ذك���رة، 
ت�صنيفات  من  النه�صة  ولإن��ق��اذ  النه�صة،  حركة 
الك�نغر�س  اع���ت���زام  اىل  ا����ص���ارة  يف  ال��ك���ن��غ��ر���س 
التابعة لالإخ�ان  التنظيمات  كل  ادراج  المريكي 

املتاأ�صلمني بقائمة الرهاب.
   وي��ت��ج��ه ن���داء ت���ن�����س ن��ح��� ان��ق�����ص��ام ج��دي��د بني 
جمم�عة الهيئة ال�صيا�صية التي مُتثل امل�صاندين 
وجمم�عة  ال�����ص��اه��د،  ي������ص��ف  احل��ك���م��ة  لرئي�س 
كداعم  نف�صها  تقدم  التي  ال�صب�صي  قائد  حافظ 
لرئي�س اجلمه�رية الباجي قائد ال�صب�صي، ليك�ن 
بعد  تاأ�صي�صه  م��ن��ذ  يعي�صه  ان��ق�����ص��ام  ث���اين  ب��ذل��ك 

انق�صام 2015 عقب م�ؤمتر �ص��صة ال�صهري.

   وقد عرف نداء ت�ن�س عديد الزمات وخرج من 
رحمه 4 اأحزاب، وهي حزب حركة م�صروع ت�ن�س 
ر�صا  اأول  ت�ن�س  ح��رك��ة  وح���زب  م���رزوق  حم�صن 
وحزب  العايدي  �صعيد  وطني  بني  وح��زب  بلحاج 

امل�صتقبل الطاهر بن ح�صني.
   ول يزال م�ؤ�ص�س احلزب ورئي�س الدولة يلتزم 
بانقالب  اأوج��ه  بلغ  ال��ذي  ال�صراع  احلياد يف هذا 
املدير  الب���ن  ال�صب�صي  ع��ل��ى  ال�صيا�صية  ال��ه��ي��ئ��ة 
الب  ال�صب�صي  وك����ان  ت���ن�����س.  ل��ن��داء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
قد التقى الرب��ع��اء، ع��ددا من قيادات ح��زب نداء 
ت���ن�����س.   وق���ال ال��ن��اط��ق ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م احلزب 
للخ��س يف  يكن  اللقاء مل  اإّن  احل��رب��اوي  منجي 

اأزمة نداء ت�ن�س بل يهّم ال��صع العام بالبالد«.
وا�صحا  ك���ان  “الرئي�س  ان  احل���رب���اوي  وق����ال    
بل�صانه  اأو  با�صمه  يتحدث  اأح��د  ل  ب��اأّن  واأعلمهم 

واأّنه ل يخّ�ل لأحد بذلك«.

انقالب يلد اأخر:

نداء تون�ص: �صرخ جديد يلوح يف االأفق...!

االرجنتني تطالب رو�صيا وال�صني بتوقيف دبلوما�صي اإيراين وحدة فرن�صية ملتابعة االإرهابيني اخلارجني من ال�صجون 
•• لوفالوا برييه-اأ ف ب:

ادوار  الفرن�صي  ال����زراء  رئي�س  اعلن 
مهمتها  خلية  ت�صكيل  ام�����س  فيليب 
ف�ر  متطرفني  او  اإره��اب��ي��ني  متابعة 
عملية  وه��ي  ال�صج�ن،  من  خروجهم 
اأب��رز حتديات مكافحة  اأح��د  اأ�صبحت 
الإره��اب يف فرن�صا.وقال فيليب اثناء 
ع����ن خ���ط���ة جديدة  ال���ن���ق���اب  ك�����ص��ف��ه 
املديرية  م��ق��ر  يف  الإره������اب  مل��ك��اف��ح��ة 
ال��داخ��ل��ي يف ل�فال�ا  ل��الأم��ن  ال��ع��ام��ة 
ب���ريي���ه يف م��ن��ط��ق��ة ب���اري�������س ان����ه من 
امل���ت����ق���ع اط�����الق ����ص���راح ن��ح��� 450 

بحل�ل  متطرفاً  او  اره��اب��ي��ا  معتقال 
. نهاية عام 2019 

�صمن  �صتك�ن  “اخللية”  ان  وا�صاف 
وح������دة ت��ن�����ص��ي��ق م��ك��اف��ح��ة الره������اب 
وا����ص���ت���خ���ب���ارات ال�������ص���ج����ن.وت���اب���ع ان 
“�صتعزز متابعة ال�صخا�س  احلك�مة 
الق�صائية  الرقابة  حتت  امل��ص�عني 
القامة  ت�صهيل عملية  �صيتم  انه  كما 
اجلربية حتت املراقبة اللكرتونية«.

ك��م��ا اع��ل��ن��ت احل��ك���م��ة ت��ع��زي��ز جهاز 
ال�صتخبارات املعني بال�صج�ن.

ومت اإن�صاء املكتب ال�طني ل�صتخبارات 
2017، ويت�ىل  ال�صج�ن يف فرباير 

�صخ�س   3000 م����راق����ب����ة  ح���ال���ي���ا 
اأجهزة  اإىل  م��ع��ل���م��ات��ه  بنقل  وي��ق���م 
رئي�س  الداخلية.واكد  ال�صتخبارات 
ال�������زراء ان�����ص��اء ن��ي��اب��ة ع��ام��ة وطنية 
ف��رن�����ص��ا رغم  الره��������اب يف  مل��ك��اف��ح��ة 

انتقادات العديد من الق�صاة.
باري�س  ال��ع��ام��ة يف  ال��ن��ي��اب��ة  ان  ي��ذك��ر 

كانت م�ص�ؤولة عن ملفات الرهاب.
م�صتمر  ل��ت��ه��دي��د  ف��رن�����ص��ا  ت��ت��ع��ر���س 
2015 اث���ر م���ج��ة من  م��ن��ذ ي��ن��اي��ر 
الهجمات اجلهادية التي خلفت 246 

قتياًل. 
اآخرها هج�م �صكني يف منطقة الوبرا 

يف باري�س يف 12 ماي� املا�صي.
 •• بوينو�س اير�س-اأ ف ب:

رو�صيا  م����ن  الرج����ن����ت����ني  ط��ل��ب��ت 
ال�صابق  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ت���ق��ي��ف 
ترحيله  بهدف  وليتي  اأك��رب  علي 
ب�ين��س  اعتداء  ح�ل  وحماكمته 
اير�س يف العام 1994، بح�صب ما 

اأعلنت وزارة خارجية الرجنتني.
وتقدمت ال�زارة بطلب م�صابه من 
ال�صني حيث من املت�قع ان ي�صل 
وليتي مع الرئي�س احلايل ح�صن 

روحاين اجلمعة.

للخارجية  وزي�����را  ولي���ت���ي  وك����ان 
مركز  على  الع��ت��داء  وق��ع  عندما 
والذي  اير�س  ب�ين��س  يف  يه�دي 
اأدى اىل �صق�ط 85 قتيال و300 
اأك��رث هج�م دم���ي��ة يف  جريحا يف 

تاريج الرجنتني.
ويتهم الق�صاء الرجنتيني وليتي 
بالتخطيط  اآخ���ري���ن  واي���ران���ي���ني 

لالعتداء.
ويرافق وليتي روحاين يف زيارته 
ب�صفته  وال���������ص����ني  رو�����ص����ي����ا  اىل 

م�صت�صارا خا�صا.

ووجهت وزارة خارجية الرجنتني 
ال�صلطات  اىل  ال���ت����ق���ي���ف  ط���ل���ب 
القا�صي  اأ�صدره  اأن  بعد  الرو�صية 
املكلف  ك������رال  ك��ان��ي��ك���ب��ا  رودل���ف���� 

التحقيق ح�ل العتداء.
بيان  يف  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
من  ردا  ت��ن��ت��ظ��ر  “الرجنتني  ان 
ال�����ص��ل��ط�����������������ات ال���رو����ص���ي���ة يف اط���ار 
م���ع���اه���دة ال���رتح���ي���ل امل����ق���ع���ة بني 

البلدين«.
وخ������الف������ا مل���ت���ه���م���ني اآخ������ري������ن يف 

الق�صية،

 مل ت�صدر بحق وليتي اأي مذكرة 
املطالبة  ميكن  ول  دولية  ت�قيف 
بها  يق�م  م��رة  ال يف كل  برتحيله 

بزيارة اىل اخلارج.
ويف العام 2011، 

كادت زيارة ل�زير الدفاع اليراين 
اآن����ذاك اح��م��د وح��ي��دي ت�����ؤدي اىل 
الرجنتني  م��ع  دبل�ما�صية  اأزم���ة 
وا�صطرت  التي تطالب برتحيله. 
زي���ارت���ه  اخ���ت�������ص���ار  اىل  ب���ل��ي��ف��ي��ا 
ب�صكل مفاجئ وتقدمي اعتذار اىل 

الرجنتني.

ان�س حطاب  الناطقة الر�صمية اجلديدة با�صم النداء..

نداء ت�ن�س يف عني الع�صارال�صب�صي البن هل ه� احل�صار الخري؟ الكتلة الربملانية من التقل�س اىل التذرر

احلرباوي  عملية �صط� م�صلح

- الهيئة ال�صيا�صية ُتعلن موعد املوؤمتر وُتقيل 
الناطق الر�صمي

- ال�صب�صي االبن: كل ما �صدر عن املجموعة 
الغيًا، وغري ملزم باأي �صكل من االأ�صكال 

- اأن�ص حطاب: م�صري املدير التنفيذي للحزب 
حافظ قائد ال�صب�صي بيده

- احلرباوي: قرارات الهيئة �صطو ُم�صّلح واجتماعها 
الإنقاذ النه�صة من ت�صنيفات الكونغر�ص



السبت  14   يوليو    2018  م   -   العـدد  12376  
Saturday   14   July   2018  -  Issue No   12376املال والأعمال

1814

•• �صيول-اأ ف ب:

ط��ال��ب ���ص��ن��دوق حت����ط امريكي 
قدره  بتع�ي�س  اجلن�بية  ك���ري��ا 
770 ملي�ن دولر يف اطار �صك�ى 
ع��ل��ى خلفية  دول��ي��ة  ام���ام حمكمة 
جمم�عة  يف  وح����دت����ني  ان����دم����اج 
اعلن  م����ا  ب��ح�����ص��ب  ����ص���ام�������ص����ن���غ، 

م�ص�ؤول�ن ام�س.
والتغذية  الأزي�����اء  ���ص��رك��ة  وك��ان��ت 
والرتفيه ت�صيل اإند�صرتيز التابعة 
يف  ا�صتح�ذت  �صام�ص�نغ  ملجم�عة 
“�صام�ص�نغ  �صركة  على   2015
بقيمة  ���ص��ف��ق��ة  يف  تي”  اآن����د  ���ص��ي 
قلب  يف  ك��ان��ت  دولر  م��ل��ي��ارات   8
ادت  ال����ت����ي  ال����ف���������ص����اد  ف�������ص���ي���ح���ة 
لالإطاحة برئي�صة ك�ريا اجلن�بية 

ال�صابقة بارك غي�ن هي.
ال���ت���ي راأى  ال�����ص��ف��ق��ة،  واع����ُت����ربت 
“الي�ت  ال��ت��ح���ط  ���ص��ن��دوق  فيها 
من  وغ����������ريه  ا�ص��صييت�س” 
لتخفي�س  ت��ع��م��دا  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
خط�ة  تي”،  ان�����د  “�صي  ق��ي��م��ة 
جاي- يل  وراث��ة  ل�صمان  ا�صا�صية 

ي�نغ لإمرباط�رية �صام�ص�نغ.
واأُقرت ال�صفقة بعد ان وافق عليها 
ال�صندوق ال�طني للتقاعد )ان بي 
وم�صاهم  ر�صمي  جهاز  وه���  ا���س(، 

كبري يف �صام�ص�نغ.
واتُّهم يل بانه �صعى للح�ص�ل على 
دعم حك�مي لل�صفقة وحكم عليه 
���ص��ن���ات بتهمة  ب��ال�����ص��ج��ن خ��م�����س 
الف�صاد وا�صتغالل امالك ال�صركة 
اخرى  وتهم  زور  ب�صهادة  والإدلء 
ل�صديقة  ُر����ص���ى  ب��دف��ع  م��رت��ب��ط��ة 
ال��رئ��ي�����ص��ة ال�����ص��اب��ق��ة ���ص���ي ���ص���ن-
ال�صتئناف  حمكمة  ان  ال  �صيل، 

نق�صت غالبية تلك التهامات.
ال��ت��ح���ط الي�ت  ووج����ه ���ص��ن��دوق 
ا���ص������ص��ي��ي��ت�����س وم���ق���ره ال����لي���ات 
 7،12 امل���ت���ح���دة، ومي���ل���ك ح�����ص��ة 
جتعل  تي”  ان����د  “�صي  يف  ب��امل��ئ��ة 
منه ثاين اكرب م�صاهم يف ال�صركة، 
اجلن�بية  ال��ك���ري��ة  احل��ك���م��ة  اىل 
بني  ن��زاع  يف  بالتحكيم”  “ا�صعارا 
ب��ح�����ص��ب بيان  م�����ص��ت��ث��م��ر ودول�������ة، 

ل�زارة العدل.
ال�صعار،  “يف  ال�����زارة  بيان  واف���اد 

الي�ت  التح�ط  )�صندوق  يدعي 
ل  خ�صائر  تكبد  ان��ه  ا�ص��صييت�س( 
تقل عن 770 ملي�ن دولر جراء 
اند  �صي  �صام�ص�نغ  بني  الن��دم��اج 
تي وت�صيل اإند�صرتيز ب�صبب تدخل 

غري �صرعي من قبل احلك�مة«.
ا�ص��صييت�س”  “الي�ت  ان  وت��اب��ع 
ي���ق���ا����ص���ي احل����ك�����م����ة ال����ك�����ري����ة 
اجلن�بية امام جلنة المم املتحدة 
ال��دويل، وطلب  التجاري  للقان�ن 

ان يتم التحكيم يف بريطانيا.
الك�ري  ال�صحة  وزي��ر  على  وحكم 
هي�نغ  م�����ن  ال�����ص��اب��ق  اجل���ن����ب���ي 
�صهرا  ث��الث��ني  مل���دة  باحلب�س  ب��ي��� 
ال�صندوق  على  �صغ�طا  ملمار�صته 
ك��ان حتت  ال��ذي  للتقاعد  ال�طني 
اإ���ص��راف وزارت���ه، من اج��ل م�افقة 

ال�صندوق على عملية الندماج.
وخ��الل املحاكمة ق��ال الدع���اء ان 
ال��رئ��ي�����ص��ة )ح��ي��ن��ه��ا( ب����ارك امرت 
ال�صفقة.وحكم  ب����دع����م  م��������ن 
باحلب�س  ال�صابقة  الرئي�صة  على 
ر�صى،  بتلقي  لإدان��ت��ه��ا  ع��ام��ا   24

والإكراه، وا�صتغالل ال�صلطة.

•• لندن-رويرتز:

م�صت�ى  اأدن���ى  اإىل  ال��ي���رو  هبط 
يف ثمانية اأيام ام�س بعدما تلقت 
دعما من  الفائدة  اأ�صعار  ت�قعات 
ب��ي��ان��ات ال��ت�����ص��خ��م يف ال����لي���ات 
امل���ت���ح���دة وان���ح�������ص���ار ال���ت����ت���رات 
املتحدة  ال���لي��ات  ب��ني  التجارية 

وال�صني، وه� ما عزز الدولر.
ال�صرتليني  اجلنيه  ت�صرر  كما 
الأمريكي  الرئي�س  تعليقات  من 
دون���ال���د ت��رام��ب ال��ت��ي ق���ال فيها 
بريطانيا  خ�������روج  خ���ط���ط  اإن 
م��ن ع�����ص���ي��ة الحت����اد الأوروب�����ي 
تقتل الأم���ل يف ات��ف��اق جت��ارة مع 
ال����لي���ات امل��ت��ح��دة، وه���� م��ا قاد 

ال�صع�د على جميع  اإىل  ال��دولر 
املن�صات.

واأظ���������ه���������رت ب�����ي�����ان�����ات اأ������ص�����ع�����ار 
املتحدة  ال���لي��ات  يف  امل�صتهلكني 
يف  مطردة  زي��ادة  اخلمي�س  الي�م 
ت�صمح  قد  الت�صخمية  ال�صغ�ط 
مل��ج��ل�����س الح��ت��ي��اط��ي الحت�����ادي 
)البنك املركزي الأمريكي( برفع 
اأربع مرات يف عام  اأ�صعار الفائدة 

.2018
وان��خ��ف�����ص��ت ال��ع��م��ل��ة الأوروب����ي����ة 
دولر   1.1627 اإىل  امل����ح���دة 
ال��دولر من  بينما اقرتب م�ؤ�صر 

اأعلى م�صت�ى يف ع�صرة اأيام.
وهبط الني الياباين اإىل م�صت�ى 
اأ�صهر  �صتة  يف  الأدن���ى  ه���  جديد 

عند 112.775 ين للدولر.
وارتفعت العملة الأمريكية بنح� 
نظريتها  م��ق��اب��ل  ب��امل��ئ��ة  اث���ن���ني 
اأكرب  يف  الأ���ص��ب���ع  ه��ذا  اليابانية 
منت�صف  م��ن��ذ  اأ���ص��ب���ع��ي  مك�صب 

�صبتمرب اأيل�ل.
الأ�صرتايل  ال�����دولر  وان��خ��ف�����س 
0.7387 دولر  اإىل  0.3 باملئة 

اأمريكي.
الإ�صرتليني  اجل��ن��ي��ه  وت���راج���ع 
ب����اأك����رث م����ن ن�������ص���ف ب���امل���ئ���ة اإىل 

1.3131 دولر.

ب�صبب اندماج وحدتني يف �صام�صونغترامب ين�صف م�صروع ماي الإقامة جتارة حرة 

�صندوق حتوط امريكي يطالب 
�صيول ب�770 مليون دوالر  

اليورو يهبط مع �صعود الدوالر 

•• بكني-رويرتز:

واردات  اأن  ام�������س  ب��ي��ان��ات  اأظ���ه���رت 
يف  اخل��ام هبطت  النفط  ال�صني من 
ي���ن��ي��� ح��زي��ران م��ق��ارن��ة م��ع ال�صهر 
امل�صايف  ب��ع�����س  ب���ق���اء  م����ع  ال�������ص���اب���ق 
البع�س  وتقلي�س  مغلقة  امل�صتقلة 
ه�ام�س  ���ص��ع��ف  ظ���ل  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات 

الربح.
حزيران  ي�ني�  �صحنات  حجم  وب��ل��غ 
يعادل  م��ا  اأو  ط��ن،  ملي�ن   34.52
وفقا  ي���م��ي��ا،  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي���ن   8.4
اإىل  ا�صتندت  التي  روي��رتز  حل�صابات 

بيانات من الإدارة العامة للجمارك.
برميل  م��ل��ي���ن   9.2 ه����ذا  وي��ق��اب��ل 
ملي�ن  و8.8  اأي����ار  م��اي���  يف  ي���م��ي��ا 
برميل ي�ميا يف ي�ني� حزيران العام 

املا�صي.
واأظهرت البيانات الر�صمية اأن واردات 
�صتظل  ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال��ن�����ص��ف 
اأ�صا�س  ع��ل��ى  ب��امل��ئ��ة   5.8 م��رت��ف��ع��ة 

�صن�ي عند 225 ملي�ن طن.
ارتفع  روي�������رتز،  ووف���ق���ا حل�����ص��اب��ات 
اإجمايل حجم واردات الغاز يف ي�ني� 
7.28 ملي�ن طن من  اإىل  حزيران 

5.57 ملي�ن طن قبل عام.

واردات النفط ال�صينية تهبط يف يونيو 

•• لندن-اأ ف ب:

ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي دون����ال����د ترامب  ي���ج���ري 
ن�صفه م�صروع  غ��داة  م��اي  حم��ادث��ات مع ترييزا 
عالقة  لإق��ام��ة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  احل��ك���م��ة  رئي�صة 

جتارية مع الحتاد الأوروبي بعد بريك�صت.
و�صرح ترامب ل�صحيفة “ذي �صن” الربيطانية 
“اإذا اأبرم�ا اتفاقا كهذا، ف�صنك�ن بذلك نتعامل 
م���ع الحت�����اد الأوروب�������ي ب���دل م���ن ال��ت��ع��ام��ل مع 
بينما من املفرت�س ان ت�صتغل  اململكة املتحدة”، 
ماي الزيارة الر�صمية التي يق�م بها ترامب اىل 
بريطانيا لتحريك املحادثات بهدف ت�قيع اتفاق 
للتبادل احلر مع وا�صنطن بعد خروج بالدها من 

الحتاد الأوروبي بحل�ل نهاية مار�س 2019.
وتابع ترامب ان مثل هذا التفاق �صيق�صي على 

الأرجح على اتفاقية التبادل احلر مع ال�ليات 
املتحدة.

وك����ان ت��رام��ب و���ص��ل اىل ب��ري��ط��ان��ي��ا ب��ع��د ظهر 
�صركاءه  بروك�صل حيث ح�س  اآتيا من  اخلمي�س 
ب�صكل  امل�صاهمة  على  الطل�صي  �صمال  حلف  يف 

اأكرب يف النفقات الدفاعية.
ووجه ترامب قبل مغادرته العا�صمة البلجيكية، 
م��اي يف  قدمته  ال��ذي  للم�صروع  ج��دي��دة  �صربة 
اذا كان  م��ا  “ل يعرف”  ان��ه  نف�صه قائال  ال��ي���م 
ي��ت���اف��ق م��ع م��ا ���ص���ت ع��ل��ي��ه ال��ربي��ط��ان��ي���ن يف 

ا�صتفتاء بريك�صت.
وحاول م�صاعد وزير اخلارجية الربيطاين الن 
دنكان التخفيف من وقع التعليقات وقال لإذاعة 
وهذا  اجل��دل  يثري  “ترامب  ان  �صي”  ب��ي  “بي 

ا�صل�به، ل اعتقد ان يف المر اهانة«.

بع�س  ا�صتنكار  اث���ارت  ت��رام��ب  ت�صريحات  لكن 
الن�اب الربيطانيني ما ميكن ان يت�صبب باأج�اء 
من الحراج عند لقائه ماي يف مقرها ال�صيفي 
حيث  لندن(  غ��رب  �صمال  كلم   70( ت�صيكرز  يف 
���ص��ي��ت��ن��اولن غ����داء ع��م��ل ي��ل��ي��ه م����ؤمت���ر �صحايف 
م�����ص��رتك.ك��م��ا ت��زع��زع ه���ذه ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات م�قف 
رئي�صة احلك�مة التي ت�اجه حتديا ل�صلطتها من 
قبل امل�صككني يف ج��دوى الحت��اد الوروب���ي من 
اخلارجية  وزي��ر  ا�صتقالة  بعد  املحافظني  ح��زب 
ب��ري��ك�����ص��ت ديفيد  ب����ري�������س ج���ن�����ص���ن ووزي������ر 
ديفي�س.كما مل ي�صتبعد ترامب لقاء “�صديقه” 
ج�ن�ص�ن امل�ؤيد لنف�صال وا�صح والذي ا�صتقال 
احتجاجا  احل��ايل  ال���ص��ب���ع  مطلع  من�صبه  م��ن 
ترامب  ب���راأي  يك�ن  ان  وميكن  م��اي  خطة  على 

“رئي�س حك�مة عظيما«.

تفا�صيل  على  يطلع  مل  ترامب  ان  دنكان  وتابع 
م�صروع ماي عندما قام باملقابلة الأربعاء املا�صي 
البلدين  ب��ني  اخلا�صة  العالقة  ان  على  و���ص��دد 
انت�ين  ان  بريك�صت.ال  م�صاألة  على  تقت�صر  ل 
ال�صابق باراك  غاردنر �صفري الرئي�س المريكي 
اوب��ام��ا ل��دى الحت���اد الوروب���ي عّلق ب��اأن هج�م 
ترامب على ماي غري مقب�ل اأبدا وغري م�صب�ق 
يف خ�صم زيارة على م�صت�ى رفيع.وكتب غاردنر 
وم�صدر  ال�صيطرة  ع��ن  خ���ارج  “انه  ت��غ��ري��دة  يف 

احراج«.
وعلقت �صحيفة “ذي غارديان” ان ذلك “يعرب 
ب�صكل وا�صح عن تف�صيالته ال�صخ�صية ونح� اأي 

بريك�صت يريد ان تتجه اململكة املتحدة«.
ب��ا���ص��م البيت  امل��ت��ح��دث��ة  يف وا���ص��ن��ط��ن، ح���اول���ت 
الب���ي�������س ����ص���ارة ����ص���ان���درز ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن وقع 
ان  �صحافيني  ام��ام  م���ؤك��دة  ت��رام��ب  ت�صريحات 
ويحرتمها  م���اي  “يحب  الم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س 
انها  امل��ق��اب��ل��ة  يف  ق���ال  “لقد  م�صيفة  كثريا”، 
باأي  عنها  ي��ت��ح��دث  وان���ه مل  ج���دا  ج��ي��د  �صخ�س 
�ص�ء«.وين�س امل�صروع الذي تقدمت به ماي امام 
مع  وثيقة  عالقات  على  احلفاظ  على  بروك�صل 
الحت��اد الأوروب��ي على �صعيد جت��ارة ال�صلع من 
خالل اقامة منطقة “تبادل حر” جديدة على 
اأ�صا�س جمم�عة من الق�انني امل�صرتكة املتعلقة 

بال�صلع وقطاع ال�صناعات الغذائية.
ملاي  الأخ��ري �صفعة م�ؤملة  وي�صكل تعليق ترامب 
التي كانت ا�صادت م�صاء اخلمي�س بق�ة العالقة 
بني البلدين وبان هناك فر�صة “غري م�صب�قة” 
بينهما.فقد �صرحت ماي عند ا�صتقبالها ترامب 
ال�صيفي  املقر  يف  الع�صاء  على  ميالنيا  وزوجته 
العديد  اي�صا  بالقرب من اوك�صف�رد حيث دعي 
املتحدة  ال�ليات  ان  من ممثلي عامل القت�صاد 
بل  “اأقرب حليفني  لي�صا فقط  املتحدة  واململكة 

اأي�صا اأعز �صديقني«.

•• ال�صارقة-وام:

اأك����د ���ص��ع��ادة ���ص��ي��ف حم��م��د امل��دف��ع الرئي�س 
قرار  اأن  ال�����ص��ارق��ة  اك�صب�  مل��رك��ز  التنفيذي 
جمل�س ال�زراء برد �صريبة القيمة امل�صافة 
لل�صياح ه� مبادرة جديدة ت�صاف اإىل �صل�صلة 
اأطلقها  التي  احلكيمة  وامل��ب��ادرات  ال��ق��رارات 
الر�صيدة  ال��روؤي��ة  اإط���ار  يف  ال�����زراء  جمل�س 
اق��ت�����ص��اد م�صتدام  ب��ن��اء  ل���ص��ت��ك��م��ال م�����ص��رية 
ت�صريح  امل���دف���ع يف  ل���ل���دول���ة.وق���ال  وم��ت��ن���ع 
ل�كالة اأنباء الأمارات “وام” اأن هذا القرار 

الأخرية  الآون����ة  ق����رارات يف  م��ن  �صبقه  وم��ا 
وم��ن��ه��ا اإع���ف���اء ق��ط��اع امل��ع��ار���س وامل����ؤمت���رات 
امل�صافة  القيمة  �صريبة  من  الذهب  وقطاع 
يف  الأع���م���ال  ل�صياحة  اإ���ص��اف��ي��ا  دع��م��ا  ي�صكل 
الدولة وعامل جذب تناف�صي لكل من ال�صياح 
ورجال الأعمال حل�ص�ر املعار�س وامل�ؤمترات 
ت�صهدها  التي  الكربى  الدولية  والفعاليات 
على  الإي��ج��اب��ي  انعكا�صه  اإىل  اإ�صافة  ل��دول��ة 
قطاع جتارة التجزئة ب�صكل خا�س وتاأثرياته 
وال�صفر  الفنادق  قطاعي  على  املبا�صرة  غري 
الإقت�صادية  ال���ق���ط���اع���ات  م����ن  وغ���ريه���م���ا 

الأخ���رى.واأث���ن���ى ع��ل��ى ال��ق��رار وت���ق��ي��ت��ه مع 
ال�صتحقاقات  م��ن  ال��ع��دي��د  م���ع��د  اق����رتاب 
الكربى التي �صت�صت�صيفها وتنظمها الدولة 
ومن اأبرزها “اك�صب� 2020” .. م�ؤكدا اأنه 
ف�ص�ل  م��ن  ج��دي��دا  وف�صال  حكيمة  خط�ة 
حر�س القيادة الر�صيدة على اإطالق املبادرات 
التي تقراأ ال�اقع وت�صت�صرق امل�صتقبل وت�صب 
يف خدمة القت�صاد ال�طني وتعزيز م�صرية 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ص��ام��ل��ة ع��ل��ى ك��اف��ة ال�����ص��ع��د ويف 
خمتلف مناحي احلياة يف الدولة و�ص�ل اإىل 

بناء اأف�صل اقت�صاد واأ�صعد جمتمع.

••لندن-اأ ف ب:

تراجع اجلنيه الإ�صرتليني اأمام الي�رو والدولر 
ال��ت��داولت يف الأ���ص���اق الأوروبية  ام�س عند بدء 
المريكي  الرئي�س  وجهها  انتقادات  غداة  وذلك 
دونالد ترامب اىل رئي�صة احلك�مة الربيطانية 

ترييزا ماي ح�ل بريك�صت.
وكان �صعر �صرف العملة الربيطانية 1،3119 
ال�صاعة  ق���راب���ة   1،3206 م��ق��اب��ل  يف  دولرا 
�صرف  �صعر  ب��ل��غ  بينما  اخلمي�س  غ  ت   21،00
الي�رو 88،55 بن�صا يف مقابل 88،36 بن�صا يف 

الي�م ال�صابق.
واأو�صح حملل�ن يف م�صرف ك�مريت�س بنك “هذا 
ال�صباح واجه اجلنيه اأج�اء معاك�صة غري مت�قعة 
فقد انتقد ترامب ب�صكل قا�س يف م�صتهل زيارته 
اأحبط اىل حد ما  م��اي ح���ل بريك�صت ما  خطة 

الآمال بالت��صل اىل اتفاق جتاري ثنائي«.
�صن”  “ذي  ل�����ص��ح��ي��ف��ة  ����ص���رح  ت����رام����ب  وك������ان 
ملاي  احل���ايل  امل�����ص��روع  ان  اخلمي�س  الربيطانية 
باحلفاظ على عالقة وثيقة مع الحتاد الوروبي 
اىل  الت��صل  امكان  على  الرج��ح  على  �صيق�صي 

اتفاق للتبادل احلر مع ال�ليات املتحدة.

التي  مل��اي  م�ؤملة  �صفعة  ترامب  تعليقات  وت�صكل 
بني  العالقة  بق�ة  اخلمي�س  م�صاء  ا���ص��ادت  كانت 
“غري م�صب�قة”  ف��ر���ص��ة  ه��ن��اك  وب���ان  ال��ب��ل��دي��ن 
بينهما.و�صدد جا�صرب ل�لر املحلل لدى جمم�عة 
تعليقات  ان��ه ويف غياب  كابيتال”  غ��روب  “لندن 
اجلمعة  املقرر  ال�صحايف  امل�ؤمتر  خالل  م�صجعة 
بني ترامب وماي فان “اجلنيه لي�س لديه فر�س 
وزير  ان  ق��ال  ت��رام��ب  ان  بالتح�صن«.كما  ق���ي��ة 
الذي  ج�ن�ص�ن  ب�ري�س  ال��ربي��ط��اين  اخل��ارج��ي��ة 
�صيك�ن  قا�س  لربيك�صت  وامل�ؤيد  الثنني  ا�صتقال 

“رئي�س حك�مة عظيما« .

تراجع اجلنيه االإ�صرتليني بعد هجوم ترامب على ماي رئي�ص اأك�صبو ال�صارقة : رد �صريبة القيمة امل�صافة لل�صياح قرار حكيم

•• طرابل�س-بنغازي-رويرتز:

يت�صرر الليبي�ن، الذين ي�اجه�ن 
ب��ال��ف��ع��ل ���ص��ع���ب��ات م��ع��ي�����ص��ي��ة، من 
اخلبز  اأ����ص���ع���ار  يف  ح������ادة  زي��������ادات 
بينما ي�ؤدي ف�صل نظام لال�صترياد 
املزيد  اإىل  �صيا�صية  وان��ق�����ص��ام��ات 
م���ن ال�����ص��غ���ط ال��ت�����ص��خ��م��ي��ة على 

امل�اطنني العاديني.
لالأ�صر  اأ���ص��ا���ص��ي��ة  ���ص��ل��ع��ة  واخل���ب���ز 

الليبية.
العا�صمة طرابل�س  املخابز يف  لكن 
قبل  م����ف����اج����ئ  ب�������ص���ك���ل  اأغ����ل����ق����ت 
ا�صطرت  اإن���ه���ا  ق��ائ��ل��ة  اأ���ص��ب���ع��ني، 
لذلك ب�صبب ارتفاع اأ�صعار الطحني 

)الدقيق( وال�ق�د.
اعتذرت  ف��ت��ح��ت جم����ددا  وع��ن��دم��ا 
اأرغفة  ثالثة  و�صعرت  للم�اطنني 
من  ي�صرتي  ك��ان  ب��دي��ن��ار،  �صغرية 

قبل ثمانية اأرغفة.
وق��ال��ت خ��ريي��ة زغ��ي��ط، وه���ي ربة 
عاما،   54 العمر  م��ن  تبلغ  م��ن��زل 
�صع�بة  م���دى  ي��ع��ل��م  وح����ده  “اهلل 

ال��صع.
»عندما اأريد جتهيز �صطرية لبني، 
اخلبز  من  رغيفا  تك�ن  اأن  اعتدت 

ولكنها الآن ن�صف الرغيف«.
»يف بع�س الأيام ل ن�صرتي خبزا... 
بال�صك  ا����ص���رتي  الأي������ام  وب��ع�����س 
اخلبز  يعط�ن  ل  ولكنهم  امل�صريف 

مقابل ال�صك«.
وعدد  بالنفط  الغنية  ليبيا  وكانت 

فقط،  ملي�ن   6.5 البالغ  �صكانها 
فيما م�صى واحدة من اأغنى الدول 
يف املنطقة. وقبل انتفا�صة 2011 
كان  القذايف،  مبعمر  اأطاحت  التي 
الفرد  ي�صتطيع  �صخي  دع��م  هناك 
40 رغيفا من  ���ص��راء  م��ن خ��الل��ه 

اخلبز بدينار واحد.
اإىل  البالد  ق�صمت  اخلالفات  لكن 
اأجل  متناحرة حت��ارب من  ف�صائل 
واإي���رادات  ال�صلطة  على  ال�صيطرة 
امل�صكالت  وت���ف���اق���م���ت  ال����ن����ف����ط. 
حينما   ،2014 بعد  القت�صادية 
وبنكان  وبرملانان  اأن�صئت حك�متان 
طرابل�س  يف  متناف�صان  م��رك��زي��ان 
انتخابات  اأع��ق��اب  يف  البالد  و�صرق 

متنازع عليها.
الأ�صا�صية  ال�����ص��ل��ع  اأ���ص��ع��ار  وب��ق��ي��ت 
ح��ادة يف  تذبذبات  ظ��ل  متقلبة، يف 
ال�ص�ق  ال��ل��ي��ب��ي يف  ال��دي��ن��ار  ق��ي��م��ة 

امل�ازية.
وات�صعت الفج�ة بني �صعر ال�صرف 
1.4 دينار  البالغ  الر�صمي للعملة 
ال�ص�ق  ال��دولر، وال�صعر يف  مقابل 
ال�����ص���داء ب��ع��دم��ا ه��ب��ط��ت اإي�����رادات 
البالد من العملة الأجنبية ب�صبب 
وي�صرتي  ال���ن���ف���ط.  اإن����ت����اج  ت��ع��ط��ل 
الدولر حاليا ح�ايل �صبعة دنانري 

يف ال�ص�ق امل�ازية.
ي���ح�������ص���ل����ن على  ال�����ذي�����ن  ب���ع�������س 
الدولرات ب�صعر ال�صرف الر�صمي 
ي�صتغل�نها  ال���ص��ت��رياد،  اأج���ل  م��ن 
اأع��م��ال غ��ري م�صروعة، وه��� ما  يف 

اأم���ال �صحيحة جللب �صلع  يرتك 
�صرورية اإىل البالد.

30 يف  وي����ق����رتب ال��ت�����ص��خ��م م����ن 
النظام  الثقة يف  انهيار  واأدى  املئة، 
امل�����ص��ريف، ال���ذي ي��ق��ع ج��زئ��ي��ا حتت 
اإىل  م�صلحة،  جم��م���ع��ات  �صيطرة 

اأزمة حادة يف ال�صي�لة املالية.
ووف���ق���ا ل����الأمم امل��ت��ح��دة ف����اإن نح� 
1.1 ملي�ن �صخ�س يحتاج�ن اإىل 

م�صاعدة اإن�صانية.
وي��ق���ل اأح��م��د ع��ل��ي، وه���� م�ظف 
حك�مي، بينما كان يت�ص�ق لعائلته 
يف بنغازي “بعد ارتفاع اأ�صعار امل�اد 
الراتب  اأ�صبح  واللح�م،  الغذائية 

ل يكفي وعندما تذهب للم�صرف 
وتك�ن  كامال  رات��ب��ك  يعط�نك  ل 
اأربع  اأو  ث��الث��ة  ك��ل  �صي�لة  لديهم 

اأ�صهر«.
ويلقي جتار وم�ص�ؤول�ن يف بنغازي 
ال�صيا�صية  النق�صامات  بالل�م على 
و�صعف الدينار يف الزيادات احلادة 

لالأ�صعار منذ العام املا�صي.
وق�����ال ع��ل��ي خ���ال���د، وه����� �صاحب 
�صعر  ارت���ف���اع  يف  “ال�صبب  خم��ب��ز 
ع���دم ح�ص�لنا  ه����  رغ��ي��ف اخل��ب��ز 
على الدقيق املدع�م ب�صكل منتظم 
ال�ص�ق  م����ن  ل���ل�������ص���راء  ..ن�������ص���ط���ر 

ال�ص�داء«.

رئي�س  ال�����ص��ي��ب��اين  ج���م���ال  وق������ال 
�����ص����ن����دوق م������ازن�����ة الأ������ص�����ع�����ار يف 
طرابل�س اإن الدولة وحدها ميكنها 
وم�صتقرا  ع���ادل  �صعرا  ت�صمن  اأن 
ال�����ص��ن��دوق مل يتم  ل��ك��ن  ل��ل��خ��ب��ز، 
تخ�صي�س اأم�ال له لت�ريد القمح 
ال�صن�ات  م���دى  ع��ل��ى  ال��دق��ي��ق  اأو 

الثالث املا�صية.
ال���دول���ة  اأن  “مبا  ق���ائ���ال  وت����اب����ع 
عاجزة عن �صد فج�ة الدعم ب�صبب 
ان��خ��ف��ا���س ع���ائ���دات ال��ن��ف��ط ، فقد 
ُت���رك الأم���ر للقطاع اخل��ا���س.. ل 
اأحد  ول  امل�����ص���ؤول��ي��ة  يتحمل  اأح���د 

يخ�صع للم�صاءلة«.

ارتفاع اأ�صعار اخلبز يفاقم االآالم االقت�صادية لليبيني 
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املال والأعمال

•• عمان -الفجر: 

حت������دث ����ص���ع���ادة ال����دك����ت�����ر ط���الل 
“لكلية  روؤي�����ت�����ه  ع����ن  غ����زال����ة  اأب������� 
يف  �صيطلقها  ال��ت��ي  املخرتعني”، 
اأيل�ل القادم، اإ�صافة لكيفية ت�صخري 
املبدع  ال��ع��رب��ي  ال�����ص��ب��اب  اإم���ك���ان���ات 
رئي�صا  دورا  لتلعب  املنطقة  لت�جيه 

يف �صياغة م�صتقبل الب�صرية.
�صحيفة  م��ع  مقابلة  يف  ذل���ك  ج���اء 
اجل�ردان تاميز، ُن�صرت حتت عن�ان 
عامل  ن��ح���  ال�����ص��ب��اب  ب��ي��د  “الأخذ 
غزالة  اأب���  الدكت�ر  اأك��د  املعرفة”، 
غزالة  اأب���  ط��الل  كلية  اأن  خاللها 
اجلامعية لالإبداع ل تهدف للربح، 
برناجما  العرب  للطالب  تقدم  بل 
متكامال ليخرتع�ا ويحدث�ا فرقاً 

يف جمتمعاتهم والعامل باأ�صره.
الكلية  ف�����اإن  غ����زال����ة،  لأب������  ووف���ق���ا 
ت�فر مكانا متميزا لالخرتاع على 
بب�صاطة  “لأنها  ال��ع��امل،  م�صت�ى 
مرتبطة با�صم جمم�عة طالل اأب� 
غزالة، وهي الرائدة عامليا يف جمال 

وي�صمن برنامج  امللكية الفكرية”. 
الكلية للطالب ال��ص�ل اإىل اأحدث 
كما  عامليا،  املعرفة  اإليه  ت��صلت  ما 
�صيتم تدري�صهم وتدريبهم من قبل 
خ�ص��صا  الفكرية،  امللكية  خ���رباء 
عندما يتعلق الأمر باإ�صدار براءات 
املقرتحات  و����ص���ي���اغ���ة  الخ��������رتاع 

املتعلقة بهذه الرباءات.
و�����ص����ت����ت�����ىل �����ص����رك����ة اأب���������� غ����زال����ة 
“اأجيب”،  ال���ف���ك���ري���ة  ل��ل��م��ل��ك��ي��ة 
على  القائمة  الخ���رتاع���ات  حماية 
والت�صالت  املعل�مات  تكن�ل�جيا 
الكلية، يف حني  ينتجها طلبة  التي 
ت�ص�يق  يف  امل���ج���م����ع���ة  ���ص��ت�����ص��اع��د 
جتاريا،  للتطبيق  القابلة  املنتجات 
وت�����ص��خ��ري ���ص��ب��ك��ت��ه��ا ال����ا����ص���ع���ة من 
جميع  يف  وال���ع���الق���ات  ال�������ص���رك���ات 

اأنحاء العامل لهذه الغاية.
املقابلة،  خ��الل  ال�صحيفة،  واأك���دت 
اأب����� غزالة  ط���الل  ك��ل��ي��ة  ط��ل��ب��ة  اأن 
�صيتمتع�ن  ل����الإب����داع  اجل��ام��ع��ي��ة 
مب��ي��زة ك��ب��رية، وه���ي الط����الع على 
امل��ع��رف��ة وال��روؤي��ة اخل��ا���ص��ة ب�صعادة 

و�صفته  حيث  غ��زال��ة،  اأب���  الدكت�ر 
“الذي  امل��ع��رف��ة،  ب��رائ��د  ال�صحيفة 
م�������ص���ار تط�ر  ي���ت���ج���ه  اأي�������ن  ي���ع���ل���م 
والت�صالت،  املعل�مات  تكن�ل�جيا 
ت�جيه  على  الأق���در  فه�  وب��ال��ت��ايل 
ج����ي����ل ال���������ص����ب����اب ل���ل���م�������ص���اه���م���ة يف 
م�صتقبل  وبناء  الإن�صانية  احل�صارة 

الب�صرية«.
ومن  اأن���ه،  اإىل  ال�صحيفة  وتخل�س 
خ������الل ك���ل���ي���ة ط������الل اأب�������� غ���زال���ة 
اجلامعية لالإبداع، ي�صعى اأب� غزالة 
وقيادتهم  بيدهم  ال�صباب  اأخ��ذ  اإىل 
م�صرية  الإب���داع���ي،  امل�صتقبل  ن��ح��� 
اأبدت  ق��د  عربية  دول  اأرب���ع  اأن  اإىل 
ب��ال��ف��ك��رة، وت�صعى  اه��ت��م��ام��ا م��ب��ك��را 
مبا  لها،  مماثلة  م�ؤ�ص�صات  لإن�صاء 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ذل��ك  يف 

وفل�صطني والعراق ولبنان.
الدكت�ر  حت��دث  اآخ���ر،  م��ص�ع  ويف 
املقابلة عن كتابه  اأب��� غزالة خالل 
وال���ذي  �صجاع”،  “عامل  اجل���دي���د 
جاهزة،  الأوىل  ن�����ص��خ��ت��ه  اأ���ص��ح��ت 
باللغتني  قريبا  اإ���ص��داره  “و�صيتم 

العربية والإجنليزية«.
ويناق�س الكتاب، الذي ير�صم �ص�رة 
للعامل بعد 50 عاما، اأوجه التقدم 
املقبلة،  ال��ع��ق���د  يف  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي 
�صيقة  م�ا�صيع  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع 
والروب�تات،  الأ�صياء،  اإنرتنت  مثل 

والطباعة  ال���ص��ط��ن��اع��ي،  وال���ذك���اء 
املعرفة  واأن��ظ��م��ة  الأب���ع���اد،  ث��الث��ي��ة 
الجتماعية،  وال�����ص��ب��ك��ات  امل���ؤم��ن��ة، 
والتقنيات  ال�صحابية،  واحل������ص��ب��ة 
اخلل�ية، والعمالت امل�صفرة، وتقنية 
 ،)blockchain( الثقة �صل�صلة 

وال�����ت�����ج�����ارة ال���رق���م���ي���ة وع�������ص���رات 
تعتمد  ال���ت���ي  الأخ�������رى  امل����ا����ص���ي���ع 
تكن�ل�جيا  تط�ر  على  كبري  ب�صكل 
املعل�مات والت�صالت، مبا يف ذلك 
و�صناعة  وال��دف��اع  وال��ط��ب  التعليم 

ال�صيارات وغريها.

•• باري�س-اأ ف ب:

حذر وزير اخلارجية الفرن�صي جان 
اي���ف ل��� دري����ان ام�����س اجل��م��ع��ة من 
ال�ليات  زادت  اذا  �صرتد  اأوروب���ا  اأن 
على  اجلمركية  تعريفاتها  املتحدة 

واردات ال�صيارات الأوروبية.
وقال ل�دريان لإذاعة م�نتي كارل� 
“اإذا قرروا  ت��ي يف  ام  ب��ي اف  وق��ن��اة 
غدا الأم�ر ذاتها كما فعل�ا بالن�صبة 
)لل�صلب والل�مني�م( فيما يتعلق 
بال�صيارات، فاإن اأوروبا �صرتد بنف�س 

الطريقة«.
واع��ت��رب وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الفرن�صي 
دون���ال���د  الم����ريك����ي  ال���رئ���ي�������س  ان 
هناك  ان  حقيقة  ي�ؤيد  “ل  ترامب 

الوروبي  الحت��اد  ت�صمى  جمم�عة 
تت�صم بالت�صامن والعزم«.

وا�صاف ان ترامب “يتخذ مبادرات 
املجال  يف  خ�ص��صا  اوروب�����ا،  جت���اه 
التجاري بهدف زعزعة ا�صتقرارها، 

لكن اوروبا لن ت�صمح بذلك«.
بقاء  ���ص��رورة  ع��ل��ى  فرن�صا  وت�����ص��دد 
الحتاد الأوروبي متحدا يف م�اجهة 
التهديدات احلمائية التي يل�ح بها 
امل�صت�صارة  �صرحت  اأن  بعد  ت��رام��ب 
5 ي�لي�  انغيال مريكل يف  الملانية 
ب���اأن���ه���ا م�����ص��ت��ع��دة ل��ل��ت��ف��او���س ح�ل 

خف�س عام يف �صرائب ال�صيارات.
ك���ان���ت م���ريك���ل ت�����رد ع���ل���ى اق�����رتاح 
�صناعيني  اىل  تقدميه  مت  امريكي 
املان يف حني من املفرت�س ان تك�ن 

ال�ليات  ال��ت��ج��اري��ة م��ع  امل��ح��ادث��ات 
باملف��صية  حم�������ص����رة  امل���ت���ح���دة 

الأوروبية.
�صريبة  ب���ف���ر����س  ت����رام����ب  ي����ه����دد 
على   20% ب���ن�������ص���ب���ة  ج���م���رك���ي���ة 
ال�����ص��ي��ارات امل�����ص��ت���ردة م��ن الحت���اد 
ق��ال ل�دريان  ذل���ك،  الوروب������ي.اىل 
ع��ن خ���روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن الحتاد 
“حماولة للخروج  الأوروب��ي ان اي 
من اأوروبا وممار�صة املفه�م ال�طني 
اخلا�س” �صتك�ن لها نتائج عك�صية.

ي��ح��دث يف  م��ا  اىل  “انظروا  وت��اب��ع 
الت�قعات  ا���ص��ارت  ح��ي��ث  بريطانيا 
من  ن�عا  �صيك�ن  بريك�صت  ان  اىل 
لكنه  القت�صاد،  لإنعا�س  اخلال�س 

يتح�ل الن اىل كارثة«.

اأبو غزالة يتحدث اإىل اجلوردان تاميز 
حول روؤيته لكلية املخرتعني وكتابه اجلديد

زيادة الفائ�ص التجاري لل�صني مع 
اأمريكا يف الن�صف االأول

لودريان: اأوروبا �صرتد اإذا فر�ص 
ترامب ر�صوما اإ�صافية على ال�صيارات 

•• القاهرة-رويرتز:

قالت املجم�عة املالية هريم�س امل�صرية يف بيان ام�س 
اإنها �صاركت يف ترتيب الطرح العام الأويل ملا و�صفتها 
ال�صغر  متناهي  التم�يل  �صركات  اأك��رب  اإح��دى  باأنها 

على م�صت�ى العامل يف ب�ر�صة لندن.
واأ�صارت هريمي�س اإىل اأن ال�صفقة التي بلغت قيمتها 
ملي�ن   164.16( ا�صرتليني  جنيه  ملي�ن   125
للمجم�عة  العام  الطرح  عمليات  اأوىل  “هي  دولر( 
البيان،  بنجالدي�س«.وبح�صب  من  هريمي�س  املالية 
فاإن اأ�صا اإنرتنا�صي�نال )ايه.اإ�س.ايه.اآي( التي �صاركت 
هريمي�س يف طرحها تخدم ما يقرب من 1.9 ملي�ن 

عميل يف 12 دولة بقارتي اآ�صيا واأفريقيا.
وت�لت هريمي�س دور مدير الطرح امل�صرتك لل�صفقة 
اإىل جانب �صركة اإنف�صتك، بينما قامت �صيتي جل�بال 
العاملي الأوحد لعملية الطرح  املن�صق  ماركت�س بدور 
الرئي�صي  املدير  دور  وودز  اآن��د  بروييت  كيف  وت�لت 

لالكتتاب.
وقال على خالبي الرئي�س التنفيذي لقطاع الأ�ص�اق 

“حتمل  ال�صفقة  اإن  ب��ل��ن��دن  هريمي�س  يف  امل��ب��ت��دئ��ة 
اأهمية خا�صة للمجم�عة املالية هريمي�س باعتبارها 
يف  الكتتاب  وتغطية  الرتويج  قطاع  عمليات  باك�رة 
الأ�ص�اق النا�صئة واملبتدئة منذ اإطالق ا�صرتاتيجية 

الت��صع يف تلك الأ�ص�اق«.

الت��صع  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  تنفيذ  يف  هريمي�س  وب����داأت 
 ،2017 ع��ام  مطلع  واملبتدئة  النا�صئة  الأ���ص���اق  يف 
واأث���م���ر ذل���ك ع��ن اف��ت��ت��اح م��ق��رات متثيل يف ك��ل من 
ح�ص�لها  جانب  اإىل  وبنجالد�س،  وكينيا  باك�صتان 

على ترخي�س للعمل يف اململكة املتحدة.

»هريمي�ص« ت�صارك يف الطرح العام ل�صركة متويل يف لندن 

ال�صياح اآخر �صحايا احلرب التجارية بني اأمريكا وال�صني اأول طائرة ركاب �صينية كبرية تدخل مرحلة جديدة من اختبارات الطريان
•• بكني -وام: 

الطائرات  ل�����ص��ن��اع��ة  ال�����ص��ي��ن��ي��ة  ال�����ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
�صي”  اإي��ه  اإم  اأو  “�صي  للدولة  اململ�كة  التجارية 
 “ ال��ك��ب��رية  ال�صينية  ال��رك��اب  م�����ص��روع ط��ائ��رة  اأن 
�صي 919 “ دخل مرحلة جديدة رئي�صة تتمثل يف 
اخل�ص�ع لختبارات الطريان يف عدة م�اقع ح�ل 

البالد.
عن  “�صينخ�ا”  ال�صينية  الن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
امل�����ص��ن���ع��ة حمليا  ال��ط��ائ��رة  ال�����ص��رك��ة ق���ل��ه��ا ان 
�صنغلي”  “دونغيينج  م��ط��ار  يف  هبطت  ب��ال��ك��ام��ل 

اأن  ب��ع��د  ال�����ص��ني  ���ص��رق��ي  “�صاندوجن”  مبقاطعة 
خروجها  ع��ق��ب  ل��ه��ا  ط���ي��ل��ة  رح��ل��ة  اأول  يف  حلقت 
من خط جتميعها يف “�صاجنهاي” وذلك بعد اأن 
اأكملت عدة اختبارات وخ�صعت لبع�س التعديالت 
املقبلة  الخ��ت��ب��ار  مهمات  خل������س  ج��اه��زة  لتك�ن 
الأر�صية  لالختبارات  رئي�س  ب�صكل  خ�صعت  حيث 
ال��ت��ي ت�صمل اأن��ظ��م��ة ال��دف��ع وال����ق����د واإم�����دادات 

الطاقة اإىل جانب املراقبة البيئية.
واأ���ص��اف��ت ال�����ص��رك��ة اأن ���ص��ت ط���ائ���رات ���ص��ي 919 
الت�قف  ح���ل  �صاملة  اخ��ت��ب��ارات  ل��ع��دة  �صتخ�صع 
ومراقبة  وال����ص���ت���ق���رار  وال�����ص��ي��ط��رة  وال���ط���اق���ة 

مع  التاأقلم  جانب  اإىل  الته�ية  ون��ظ��ام  ال��ط��ريان 
تلقت  اأنها  اإىل  ..لفتة  القا�صية  اجل�ية  الظروف 
 919 ���ص��ي  ع��ل��ى ط��ائ��رة  815 ط��ل��ب��ا  الآن  ح��ت��ى 
28 جهة من جميع اأنحاء  امل��زودة مبحركني من 

العامل.
الركاب  لطائرات  الرابع  املنتج  ال�صني  واأ�صبحت 
امل��ت��ح��دة واأوروب����ا ورو�صيا  ال���لي��ات  ال��ك��ب��رية بعد 
اإىل  ال���ط���ائ���رة  ا���ص��م  يف  “�صي”  احل����رف  وي���رم���ز 
ال�صني فيما يرمز الرقم 9 اإىل الأبدية يف الثقافة 
ال�صينية وميثل العدد “19” 190 مقعدا وهي 

�صعة الطائرة الق�ص�ى.

 •• بكني-رويرتز:

يعتزم  وبكني..  وا�صنطن  بني  امل�صتعرة  التجارية  احل��رب  ظل  يف 
اإ�صافية  ر���ص���م  فر�س  ال�صني  بجن�ب  �صنت�صن  مدينة  يف  فندق 

بن�صبة 25 باملئة على النزلء الأمريكيني.
ت�صاينا  ل�صحيفة  التابعة  تاميز  جل�بال  �صحيفة  ذك��رت  وذك��رت 
ديلي الناطقة بل�صان احلزب ال�صي�عي ال�صيني احلاكم يف تقرير 
فنادقها  اإخ��ط��ارا يف  ن�صرت  م���درن كال�صيك  فنادق  اأن جمم�عة 

تبلغ فيه النزلء الأمريكيني بفر�س الر�ص�م الإ�صافية عليهم.
“ن�صرنا  لل�صحيفة  ي��ان��غ  ي��دع��ى  ال��ف��ن��دق  ب��ا���ص��م  م��ت��ح��دث  وق���ال 
الر�ص�م  ب�صبب  ب�صدة  مديرنا  غ�صب  اجلمعة.  ال��ي���م  الإخ��ط��ار 

قررنا  لذلك  ال�صني  على  فر�صها  اأمريكا  تعتزم  التي  اجلمركية 
م�صاندة بلدنا والتعبري عن دعمنا«.

الفندق  م�قع  على  املن�ص�رة  الهاتف  اأرق���ام  على  ردوا  م��ن  وق��ال 
الإلكرتوين اإنه لي�س لديهم علم ب�صاأن هذه ال�صيا�صة اجلديدة.

ن�صاط  وج����د  الآن على  ت��ذك��ر حتى  ع��ام��ة  م���ؤ���ص��رات  ومل تظهر 
معادي لل�ليات املتحدة يف ال�صني مع تنامي النزاع التجاري.

لكن هناك بع�س امل�ؤ�صرات على اأن امل�اطنني ال�صينيني يتعامل�ن 
مع الأمر باأنف�صهم بعيدا عن الإجراءات احلك�مية حيث ك�صفت 
�ص�رة تداولتها و�صائل الت�ا�صل الجتماعي لفتة يف اأحد املطاعم 
باإقليم ه�نان باأن هناك ر�ص�ما اإ�صافية بن�صبة 25 باملئة على رواد 

املطعم الأمريكيني.

•• بكني-رويرتز:

ق��������ال امل�����ت�����ح�����دث ب���ا����ص���م 
اجلمارك ال�صينية ه�انغ 
لل�صحفيني  ���ص���ن��غ��ب��ي��ن��غ 
�صحفية  اإف���������ادة  خ������الل 
ع��ادي��ة يف ب��ك��ني ام�����س اإن 
�صادرات ال�صني لل�ليات 
امل��ت��ح��دة وواردات���ه���ا منها 
الأول  الن�صف  يف  ارتفعت 
م��ق��ارن��ة مع   2018 م��ن 

الفرتة ذاتها قبل عام.

التجاري  امل��ي��زان  ووا���ص��ل 
اللذين  ال���ب���ل���دي���ن،  ب����ني 
جتاريا،  ن��زاع��ا  يخ��صان 
ال�صني.  ل�صالح  حت��رك��ه 
واأظهرت بيانات اجلمارك 
اجلمعة  ال��ي���م  ال�صينية 
التجاري  ال���ف���ائ�������س  اأن 
ال�����ص��ي��ن��ي م����ع ال�����لي����ات 
ي�ني�  ارت��ف��ع يف  امل��ت��ح��دة 
 28.97 اإىل  ح����زي����ران 
مليار دولر من 24.58 

مليار يف ماي� اأيار.

وجاءت هذه البيانات بعد 
الرئي�س  اإدارة  �صعدت  اأن 
ترامب  دونالد  الأمريكي 
ن����زاع����ه����ا ال����ت����ج����اري مع 
بفر�س  وه�����ددت  ال�����ص��ني 
بن�صبة  ج��م��رك��ي��ة  ر����ص����م 
قائمة  على  باملئة  ع�صرة 
جديدة  ���ص��ي��ن��ي��ة  واردات 
م���ل���ي���ار   200 ب���ق���ي���م���ة 
لرتاجع  اأدى  مم��ا  دولر 
اأ������ص������اق الأ�����ص����ه����م ودف����ع 
اأنها  م��ن  للتحذير  ب��ك��ني 

�صت�صطر للرد.
ح�ل  �����ص�����ؤال  ع���ل���ى  وردا 
اجل�����م�����ارك  رد  ك���ي���ف���ي���ة 
ال�صينية على اأحدث قرار 
اأم��ري��ك��ي ق���ال ه����ان���غ اإن 
املنتجات  �صُتّقيم  ال�صني 
لل�ائح  وف��ق��ا  ال�صلة  ذات 
ولن  احل��ال��ي��ة  اجلمركية 
اأي ممار�صات  تك�ن هناك 
اأخرى  خ��ا���ص��ة  تنظيمية 
امل�صت�ردة من  ال�صلع  على 

ال�ليات املتحدة.

املغرب يخ�صى من خماطر ارتفاع 
النفط واحلماية التجارية 

•• الرباط-رويرتز:

عامليا  التجارية  واحلماية  النفط  اأ�صعار  زي��ادة  اإن  املغربية  احلك�مة  قالت 
البالد  فيه  تعد  ال��ذي  ال�قت  يف  املغربي  القت�صاد  على  �صغ�طا  ت�صعان 

م�صروع ميزانية عام 2019.
وقالت احلك�مة يف بيان اإن العام القادم �صيك�ن مليئا بالتحديات املرتبطة 

بزيادة نزعات احلماية التجارية يف القت�صاد العاملي وزيادة اأ�صعار النفط.
درهم  مليار   70 بلغ  ب��اإن��ف��اق  املنطقة  يف  للطاقة  م�صت�رد  اأك���رب  وامل��غ��رب 

)7.39 مليار دولر( يف 2017.
م�ؤمتر  يف  لل�صحفيني  احلك�مة  با�صم  املتحدث  اخللفي  م�صطفى  وق��ال 
دولرا   60 �صعر  اإىل  ت�صتند  اجل��اري  العام  ميزانية  اإن  اأ�صب�عي  �صحفي 
اإىل  زاد  العاملية  الأ���ص���اق  يف  ال�صعر  مت��صط  اأن  من  الرغم  على  للربميل 

73 دولرا.
ال�صهر  ق��ال  امل��رك��زي  امل��غ��رب  بنك  اللطيف اجل���اه��ري حمافظ  ك��ان عبد 
املا�صي اإن ارتفاع اأ�صعار النفط وال�صراعات اجلي��صيا�صية رمبا يك�ن لهما 
املالية العامة للمغرب وخ�ص��صا فيما يتعلق بتكاليف  على  “اأثر ف�ري” 

القرتا�س.
وق��ال��ت احل��ك���م��ة اإن ان��خ��ف��ا���س ال���ص��ت��ث��م��ار اخل��ا���س وت��راج��ع الإي�����رادات 
ال�صريبية واملطالبات بتح�صني اخلدمات العامة واحلاجة اإىل دعم القدرة 

ال�صرائية للم�اطن متثل حتديات اإ�صافية.
وتت�قع املندوبية ال�صامية للتخطيط من� القت�صاد 2.9 باملئة يف 2019 
انخفا�صا من 4.1 باملئة يف 2017 ومن� مت�قع بن�صبة 3.1 باملئة يف العام 

اجلاري.
الأجنبي  ال���ص��ت��ث��م��ار  ت��ب��اط���ؤ  اإىل   2019 ل��ع��ام  ال��ن��م���  ت���ق��ع��ات  وت�صتند 

وانخفا�س الإيرادات الزراعية.
وت�اجه احلك�مة �صغ�طا اإ�صافية من حمالت مقاطعة د�صنها امل�صتهلك�ن 
دفعت ال�صركة املنتجة ملياه �صيدي علي املعباأة يف الآونة الأخرية و�صنطرال 
ب�صاأن  حت��ذي��رات  لإ���ص��دار  الفرن�صية  دان����ن  ل�صركة  املغربي  ال��ف��رع  دان����ن 

الأرباح.
وق�د  حمطات  اأي�صا  الأ�صعار  ارتفاع  ي�صك�ن  الذين  املقاطع�ن  وا�صتهدف 
اأفريقيا وهي جزء من جمم�عة اأك�ا التابعة ل�زير الزراعة امللياردير عزيز 

اأخن��س.
املقر�صني  ل�صغ�ط  ا�صتجابة   2015 يف  النفط  ق��ط��اع  امل��غ��رب  وح���ررت 

الدوليني، لكنها اأبقت على دعم املياه وال�صكر وغاز الطهي.

اأ�صعار النفط متباينة وتتجه 
لهبوط اأ�صبوعي كبري 

•• طوكيو-رويرتز:

ا�صتقرت اأ�صعار النفط دون تغري كبري ام�س مع ا�صتيعاب ال�ص�ق للتقلبات 
اخلامني  جعلت  والتي  الأ���ص��ب���ع،  من  �صابق  وق��ت  يف  حدثت  التي  الكبرية 
القيا�صيني ي�اجهان ثاين خ�صارة اأ�صب�عية يف جتاهل اإىل حد ما لتحذيرات 
العاملي  القيا�س  خام  الفائ�صة.وانخف�س  الإنتاجية  الطاقة  تقل�س  ب�صاأن 
مزيج برنت 20 �صنتا، اأو ما يعادل 0.3 باملئة، اإىل 74.25 دولر للربميل 
بحل�ل ال�صاعة 0523 بت�قيت جرينت�س. وكان اخلام ارتفع ي�م اخلمي�س 
اجلل�صة  خ��الل  �صجله  م�صت�ى  اأدن��ى  من  متعافياً  للربميل  دولر   1.05
عندما بلغ 72.67 دولر للربميل.ويتجه اخلام اإىل هب�ط اأ�صب�عي بنح� 
اأربعة باملئة.وارتفع اخلام الأمريكي خم�صة �صنتات اإىل 70.38 دولر بعد 
اآ�صيا. ويتجه اخلام اإىل  اأن ظل منخف�صا خالل معظم فرتات التداول يف 
هب�ط على اأ�صا�س اأ�صب�عي باأكرث من اأربعة باملئة.وكان هذا الأ�صب�ع �صاقا 
على اخلامني حيث منيا بخ�صائر ثقيلة ي�م الأربعاء مع تركيز التجار على 
ع�دة النفط الليبي اإىل ال�ص�ق يف ظل خماوف ب�صاأن ن�ص�ب حرب جتارية 
الإنتاجية  ال��ط��اق��ة  ب�����ص��اأن  امل��ت��ح��دة.ل��ك��ن حت��ذي��را  وال����لي���ات  ال�صني  ب��ني 
ي�م  الرت��ف��اع  اإىل  برنت  ق��اد  ال��دول��ي��ة  الطاقة  وك��ال��ة  ع��ن  �صدر  الفائ�صة 

اخلمي�س، مما �صاعده على تع�ي�س بع�س اخل�صائر.

نوفاك: منتجو النفط �صيتحركون 
يف حالة حدوث عجز

•• مو�صكو-رويرتز:

ام�س  م��صك�  يف  ال�صحفيني  ن�فاك  األك�صندر  الرو�صي  الطاقة  وزي��ر  اأبلغ 
من  واملنتجني  )اأوب����ك(  للبرتول  امل�����ص��درة  ال��ب��ل��دان  منظمة  ب���اأن  اجلمعة 
خارجها �صيتحرك�ن يف حالة حدوث عجز يف �ص�ق النفط ب�صبب التط�رات 

يف فنزويال وليبيا.
اإنتاج النفط ميكنهم مناق�صة  اإن الأط��راف امل�صاركة يف اتفاق  وقال ن�فاك 
امل��ص�ع اإذا كانت هناك حاجة لزيادة اإنتاج النفط العاملي باأكرث من امللي�ن 
برميل ي�ميا املتفق عليها يف ال�قت احلايل.اأ�صاف اأن الت�ترات التجارية 

بني ال�ليات املتحدة وال�صني ت�ؤثر على اأ�صعار النفط.

اأ�صهم اأوروبا تتجه لت�صجيل 
مكا�صب لالأ�صبوع الثاين 

•• لندن-رويرتز:

ارتفعت الأ�صهم الأوروبية ام�س واجتهت اإىل حتقيق مكا�صب 
حرب  ن�ص�ب  ب�صاأن  امل��خ��اوف  ا�صتمرار  م��ع  ال��ث��اين  لالأ�صب�ع 
اأرباح  جتارية �صاملة وزيادة التفاوؤل ب�صاأن امل��صم املقبل من 

ال�صركات.
باملئة   0.5 الأوروب��ي��ة  لالأ�صهم   600 �صت�ك�س  امل�ؤ�صر  وزاد 
عدد  �صع�د  مع  جرينت�س  بت�قيت   0732 ال�صاعة  بحل�ل 
كبري من القطاعات، بداية من القطاعات ال�صناعية وو�ص�ل 

اإىل اأ�صهم التكن�ل�جيا والأ�صهم املالية.
وكان الأداء الأف�صل من ن�صيب �صركة الت�ظيف الربيطانية 
هاي�س التي ارتفع �صهمها 4.7 باملئة بعد اأن قالت اإنها تت�قع 

اأن تف�ق الأرباح الت�صغيلية للعام بالكامل ت�قعات ال�ص�ق.
يف امل��ق��اب��ل ه��ب��ط ���ص��ه��م ج���ام ه���ل��دي��ن��ج ال�����ص���ي�����ص��ري��ة بنح� 
خم�ص�صات  �صتتحمل  اإنها  ال�صركة  قالت  اأن  بعد  باملئة  �صتة 

انخفا�س قيمة بنح� 59 ملي�ن فرنك �ص�ي�صري.
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العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/6314  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ليدز لالأدوات املكتبية �س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي /راجنيت بالريي تايفالبيل قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   51626( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  ال�صك�ى:MB182968247AE.وحددت  رق��م  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص���م 
  ch1.A.1:بالقاعة �س   08.30 ال�صاعة   2018/7/23 امل�افق  الثنني  ي�م  جل�صة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

       مذكرةاعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2444  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-تايجر ريد لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي /حمم�د حم�صن حممد مرزوق قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
وتذكرة ع�دة مببلغ وقدره  درهم(  املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )22505 
.MB180505652AE:2000( درهم وبالر�ص�م وامل�صاريف يف ال�صك�ى رقم(

�س   10.00 ال�����ص��اع��ة   2018/7/18 امل����اف���ق  الرب����ع����اء  ي�����م  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ، علما بانه مت جتديد الدع�ى من ال�صطب.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

       مذكرةاعادة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4753  عمايل جزئي

احل���دائ���ق جم��ه���ل حمل  لت�صميم  ال��رب��ي��ع  / 1-جن��م��ة  عليه  امل��دع��ي  اىل 
الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /اح��م��د ك��ب��ري ف��اي��دي��ار ف��الب��ي��ل ق��د اأق����ام عليك 
 20617( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم������ص���ع��ه��ا  ال���دع����ى 
وامل�����ص��اري��ف رقم  وال��ر���ص���م  ع����دة مببلغ )3000( دره���م  وت���ذك���رة  دره����م( 
اخلمي�س  ي���م  جل�صة  لها  ال�صك�ى:mb181748184ae.وحددت 
امل�افق 2018/8/2 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

               يف الدعوى رقم 2018/48 تنفيذ احكام املركز املايل
اىل املنفذ �صده/1- �صيد عبا �صعلى مرع�صي جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/بنك كانت�نيل دي جنيف وميثله:عبدالرحمن حممد عي�صى جمعة قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك لتنفيذ احلكم ال�صادر 
يف الق�صية رقم )CFI-056-2017( ال�صادرة مبحاكم مركز دبي املايل العاملي 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )45232757.27( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/1949  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- ه� دي كري ل�صيانة املباين �س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/حممد عا�صف ملك حممد خالد  قد اأقام  عليك الدع�ى 
التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )19200( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )1544( درهم ر�ص�م 
بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة 
يف ح��ال��ة ع��دم الل��ت��زام ب��ال��ق��رار امل��ذك���ر خ��الل 15 ي���م��ا م��ن ت��اري��خ ن�صر هذا 

العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/213  مدين كلي
اىل املدعي عليه/�صركة كاتيلينك لالملني�م وال�صناعات املعدنية جمه�ل حمل القامة 
حممد  ع��ب��داهلل  وميثله:ح�صن  م��ري��دودى  ك�صتياه  م����ردودى  امل��دع��ي/ف��ي��ن���د  ان  مب��ا 
مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  العبدويل 
من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م   )1.000.000( وق��دره 
تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها 
 ch.1.C.15:بالقاعة ال�صاعة:09:30�س  امل���اف��ق:2018/7/25  الربعاء  ي�م  جل�صة 
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .  
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1033  مدين جزئي

القامة  حم��ل  جمه�ل  �����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  الأم���ان  عليه/�صم�س  امل��دع��ي  اىل 
عبدال�هاب  علي  وميثله:عبداهلل  م.م.ح  ك�مباين  تريدينج  املدعي/البطر�س  ان  مبا 
مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  ال�ص�يدي 
وقدره )201850( درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 
جل�صة  لها  التام.وحددت  ال�صداد  وحتى  يف:2017/8/14  احلا�صل  امل�صرفية  احل�الة 
لذا   ch.2.D.17:بالقاعة ال�صاعة:08:30�س  امل����اف���ق:2018/7/17  الثالثاء  ي���م 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�ص�ر 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .  
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2016/174 بيع عقار مرهون
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  جراند  ت�دي�صك�  انريك�  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 

طالب التنفيذ/ل�يدز تي ا�س بي بنك بي ال �صي
القيمة  ل�صداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2012/6/25  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
املطالب بها )1000000( درهم خالل 30 ي�م من تاريخ العالن وال بيع العقار 
املبني او�صافه ادناه بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قان�ن الجراءات 
املنطقة مر�صى دبي - رقم الر���س:170 -  �صكنية -  العقار:�صقة  املدنية )ن�ع 
املبنى:املرجان 2 - رقم ال�حدة:1209 - رقم الطابق:12  ا�صم  املبنى:2 -  رقم 

- م�صاحة العقار:1.100/59 قدم مربع(
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
          يف الدعوى رقم 2018/108  بيع عقار مرهون   

م��ص�ع الق�صية:ا�صدار القرار بايقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 6007 بالطابق رقم 60 
مببنى برج خليفة املنطقة 3 وامل�اقف cc - 1171 - 1170 البالغ م�صاحته 175.40 مرت مربع على 

قطعة الر�س رقم:155 مبنطقة برج خليفة بامارة دبي نظري مبلغ )5.891.002.77( درهم.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:م�صرف اب�ظبي ال�صالمي

املطل�ب اعالنه:املنفذ �صده:1- طاهر جربائيل باباب�ر كلخ�ران جمه�ل حمل القامة
م��ص�ع العالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�صة وهي عبارة عن �صقة �صكنية - املنطقة:برج خليفة 
- رقم الر�س:155 - رقم املبنى:3 - ا�صم املبنى:برج خليفة املنطقة 3- رقم ال�حدة:6007 - رقم 
الطابق:60 - امل�صاحة:175.40 مرت مربع وفاء للمبلغ املطالب به )5891002.77( درهم وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/296  ا�شكاالت جتارية
م��ص�ع الق�صية اإ�صكال يف التنفيذ رقم:1836/2017 ل�قف الجراءات التنفيذية

طالب الإعالن:م�صت�صكل:عامل ماريتيم ال اإنك
 -2 م.د.م.���س  هاو�س  ك�م�ديتيز  اند  ميتلز  ف�غ  �صدهم:1  اعالنه:امل�صت�صكل  املطل�ب 

وورك ب�وت انرتنا�صي�نال �س.م.د.م 3- ج�ن الربت دليما ، جمه�ل حمل القامة
م��ص�ع العالن:

ال�صاعة:08:30 �س  امل���اف��ق:2018/7/18  الربعاء  ي�م  بانه قد حتددت جل�صة  نعلنكم 
والتي يت�جب عليكم ح�ص�رها ويف  ال�صكال اعاله  للنظر يف   ch1.C.15:بالقاعة

حالة تخلفكم عن احل�ص�ر �صي�صدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القان�ين بحقكم . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1884  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �صهيده التاى جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/�صامل مبارك 
عبداهلل اجل�هي وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره )150.000( 
درهم والفائدة ب�اقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام مع الر�ص�م وامل�صاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة ي�م اخلمي�س امل�افق 2018/7/19 ال�صاعة 
اأو من ميثلك قان�نيا  Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر  8.30 �س بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1100  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �صركة كايت التجارية �س.ذ.م.م 2- بهاتيا ب�بيندرا ت�ل�صيدا�س - عن نف�صه 
وب�صفته مدير ل�صركة كايت التجارية �س.ذ.م.م 3- ديجي 4 ي� �س.ذ.م.م 4- بنكج ب�بيندرا وهابى 
- عن نف�صه وب�صفته مدير ل�صركة ديجي 4 ي� �س.ذ.م.م 5- كم كم للمج�هرات �س.ذ.م.م جمه�ل 
حمل القامة مبا ان املدعي/بنك �صادرات ايران )فرع( وميثله:احمد علي مفتاح �صالح الزعابي 
والتكافل مببلغ  بالت�صامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها  عليك  اأق��ام  قد 
وقدره )1.043.457.19( درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 14+4% من تاريخ 
ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة ي�م الثنني امل�افق 2018/7/23 ال�صاعة 9.30 
�س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1021  جتاري كلي
املدعي عليه / 1- جمدي احمد عبدالرحمن رئي�س جمه�ل حمل القامة مبا  اىل 
اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام  ان املدعي/دهكان كي�ص�ر راتالل قد 
املدعي عليهم من الوىل حتى الثالثة على �صبيل الت�صامن والتكافل بان ي�ؤدوا للمدعي 
مبلغ وقدره )44110800( درهم قيمة ن�صيب املدعي يف بيع قطعة الر�س والزامهم 
بامل�صروفات واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة ي�م الحد امل�افق 2018/8/5 ال�صاعة 
9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1268  جتاري كلي 

الكهربائية  والتحكم  الت�صغيل  مفاتيح  ل�صناعة  ام  ا���س  ا���س  عليه/اي  امل��دع��ي  اىل 
��������س.ذ.م.م جم��ه���ل حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل��دع��ي/ل��ي��ج��ران��د ا����س ان ���ص��ي م.م.ح 
وم��ص�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صميلي  البي�س  ح�صن  �صامل  وميثله:حنان 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )1312747.6( درهم والر�ص�م وامل�صاريف 
لها  التام.وحددت  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب 
 ch.2.E.21:جل�صة ي�م اخلمي�س امل�افق:2018/9/13 ال�صاعة:09:30�س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/738  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- مطعم ال�ص�كة الذهبية �س.ذ.م.م 2- مطعم ال�ص�كة الذهبية 
���س.ذ.م.م - ال�صارقة 3- خمبز ال�ص�كة الذهبية ���س.ذ.م.م 4- ك�بارا ك�نهي م�ن 
�صيد هارثا جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك اي دبي بي اي املحدودة قد 
اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/6/27 
بندب اخلبري  امل��ص�ع  الف�صل يف  وقبل  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم 
امل�صريف املخت�س �صاحب الدور باجلدول وتك�ن مهمته الطالع على ملف الدع�ى 
او  ا�ص�ل غري منكرة  يقدمه اخل�ص�م من  ان  وماع�صى  فيها  املقدمة  وامل�صتندات 
ال�صجالت  وك��ذا  اخ��رى  او اي حم��ررات  وامل��را���ص��الت  للعق�د  �ص�ر غري جمح�دة 
والدفاتر اللكرتونية وغري اللكرتونية ، وحددت لها املحكمة جل�صة ي�م الثنني 

 .ch2.E.22:امل�افق:2018/7/16 ال�صاعة:09:30 �صباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/973  جتاري جزئي 

القامة  حمل  جمه�ل  ����س.ذ.م.م  لل�صياحة  ح��دود  بال  عجائب  عليه/1-  املحك�م  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/6/10  يف الدع�ى املذك�رة 
ت�ؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  فردية  م�ؤ�ص�صة  ب��الزا  ميليني�م  ل�صالح/فندق  اع��اله 
القان�نية  والفائدة  دره��م(  وثمانني  و�صبعمائة  الف  وخم�صني  )اثنني  مبلغ  للمدعية 
والزمتها  ال��ت��ام  ال�����ص��داد  وح��ت��ى  يف:2015/12/26  ال�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب���اق��ع 
بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ص�ري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/15 ا�شتئناف تظلم مدين 
اأحمد حممد عبده  جمه�ل حمل  امل�صتاأنف �صده/1- خليفه  اىل 
البقماء  حم��م��د  عبداملح�صن  /حم��م��د  امل�����ص��ت��اأن��ف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ومي��ث��ل��ه / را���ص��د ع��ب��دال��رزاق حم��م��د تهلك - ق��د ا���ص��ت��اأن��ف احلكم 
بالدع�ى رقم 2017/164 تظلم مدين وح��ددت لها جل�صه  ال�صادر 
ي�م الربعاء  امل�افق 2018/7/1 ال�صاعة 17.00 م�صاءا بالقاعة رقم 
ويف  قان�نيا  ميثلكم  من  او  ح�ص�ركم  يقت�صي  وعليه   ch1.B.7

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1459  ا�شتئناف جتاري 

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صركة جممع املريخى ال�صناعي - ذ م م  جمه�ل 
حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /معروف مدالن وميثله / عبدالرحمن 
ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  ق��د   - النعيمي  ال�صرهان  عبدالرحمن  حممد 
بالدع�ى رقم 2017/13084  عمايل جزئي بتاريخ 2018/5/30 وحددت 
�صباحا    10.00 ال�صاعة    2018/8/9 امل���اف��ق  اخلمي�س   ي���م  جل�صه  لها 
ميثلكم  م��ن  او  ح�ص�ركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/742  ا�شتئناف جتاري   

الطرق  �صيانة  ملقاولت  التحتية  البنية   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
امل�����ص��ت��اأن��ف /الراجحي  ان  الق���ام���ة مب��ا  م  جم��ه���ل حم��ل  م  ذ   -
لالإن�صاءات - �س ذ م م  قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدع�ى رقم : 
2017/2043 جتاري جزئي  وحددت لها جل�صه ي�م الثنني امل�افق 
 ch2.D.16 2018/8/13  ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم
وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1864   تنفيذ جتاري  
م  جمه�ل  م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  ايفريويل  املنفذ �صده/1-  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة اود رود اإ�س اآر اإل - ذ م م  
وميثله / �صيف �صعيد را�صد الغبار ال�صام�صي - قد اأقام عليك الدع�ى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك���رة  التنفيذية 
)1601501( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2463   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- ب�جنانى ل�يز مث�نزا  جمه�ل حمل القامة مبا 
/ ح�صني  م وميثله  م  ذ  �س   - رينتال  كار  التنفيذ/باحل�صا  ان طالب 
علي عبدالرحمن ل�تاه - قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )39884( درهم اىل طالب 
�صتبا�صر الجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2304   تنفيذ جتاري  
القامة  ب��اق��ر  جمه�ل حم��ل  عبا�س  �صباح  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/علي مهدي ج�اد وميثله / عبا�س م�صبب 
فندي املالكي - قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7232507( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1877  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1-برنت ويزن لالإعالن - �س ذ م م 2-حممد اأر�صالن اأر�صد  
جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/ بريتي�س للنقليات - �س ذ م م وميثله / 
الدع�ى وم��ص�عها  اأقام عليك  املن�ص�ري - قد  الع�امي  حممد �صغري علي 
درهم(   19.600( وق���دره  مببلغ  مت�صامنني  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
املحاماة والفائدة  12% من 2015/10/20 وحتى  والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب 
ال�صاعة  امل�افق 2018/7/31  الثالثاء   التام.   وح��ددت لها جل�صة ي�م  ال�صداد 
ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12376 بتاريخ 2018/7/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2198  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ال�صدقاء لنقل الركاب - �س ذ م م  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ حممد عرفان ف�صل �صالم وميثله / را�صد عبدالرزاق حممد 
تهلك -  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )44593 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف والفائدة  9% من تاريخ ال�صتحقاق 
امل���اف��ق  2018/7/19   ي���م اخلمي�س  ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�صة  ال�صداد  وحتى 
من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.18 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



السبت  14   يوليو    2018  م   -   العـدد  12376  
Saturday   14   July   2018  -  Issue No   12376

19191917

الفجر الريا�ضي

والتن�ع  الب���داع  يف  غاية  وفعاليات  وب��رام��ج  اأن�صطة 
وحتظى بت�افد كبري من قبل امل�صاركني للرتدد على 
فعالياتها يف طرح مبتكر ل�صيف هذا العام من خالل 
مبادرة جمل�س ال�صارقة الريا�صي بحك�مة ال�صارقة يف 

تنظيم فعاليات �صيفية تلحق به مبا�صرة.
من  فريد  تن�ع  الريا�صي  ال�صارقة  جمل�س  وي��ط��رح 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال�����ص��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ح��ال��ي��ا �صمن 
ال�صارقة  �صيف  مع�صكر  عليها  اأط��ل��ق  التي  فعالياته 
يقيمها  وال��ت��ي  غ��ري  عطلتكم  �صعار  حت��ت  ال��ري��ا���ص��ي 
ي�ميا يف الفرتة ال�صباحية من ال�صاعة التا�صعة وحتى 
الثانية ع�صرة مبقر نادي ال�صارقة الثقايف لل�صطرجن.

ن�عيا  م�����ص��ارا  ات��خ��ذت  املجل�س  فعاليات  اأن  اجل��دي��د 
من خالل تنظيم فعاليات ي�مية ترتكز على خم�صة 
حماور هي العلمية والريا�صية والرتفيهية والدينية 
التقليدي من  م�����ص��اره��ا  ت���ا���ص��ل  ب��ج��ان��ب  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
خالل ال�صراف على الفعاليات ال�صيفية التي تنفذها 
اأن���دي���ة اإم�����ارة ال�����ص��ارق��ة ب��دع��م وم��ت��اب��ع��ة م��ن جمل�س 
ال�صارقة الريا�صي يف اإطار حتقيق روؤى �صاحب ال�صم� 
ع�ص�  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  الدكت�ر  ال�صيخ 

املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�صارقة _ حفظه اهلل 
والن�سء  ال�صباب  فعاليات حتت�س  ورع��اه _ يف طرح 

واليافعني.
اجلات  بالتعاون مع عدد من  املع�صكر  فعاليات  وتقام 
امل�صاركة وهي وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع وم�ؤ�ص�صة 
ال�صارقة للقراآن الكرمي وال�صنة النب�ية وبرنامج لغي 
العامة  والقيادة  لل�صطرجن  الثقايف  ال�صارقة  ون��ادي 

ل�صرطة ال�صارقة وبرنامج �صالمة الطفل.
ي�ميا  والبنات  البنني  من  امل�صاركني  ا�صتقبال  ويتم 
وا�صراكهم يف ور�س العمل والربامج الي�مية املتجددة 
يف خطة جمل�س ال�صارقة الريا�صي لبناء جيل امل�صتقبل 
والتي تقدم املتعة والفائدة ف�صال عن حتقيق رغبات 
ومتميزة  حقيقة  ا�صتفادة  يف  وامل�����ص��ارك��ات  امل�صاركني 
مفيد  ه���  مب��ا  ال�صيفية  الج���ازة  ا�صتثمار  يف  ومتعة 
ونافع ويحقق ال�صتفادة الكبرية من برجمها العلمية 
تعد  التي  الريا�صية  بجانب  والرتويحية  والثقافية 

اأ�صا�س هاما من اأ�ص�س املع�صكر.
والذي  للمع�صكر  ال�صيفية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وت��ت���ا���ص��ل  
اإطار  يف  احل��ال��ي��ة  عطلتهم  خ��الل  الطلبة  ي�صتهدف 

الأمني  التي اعتمدها عي�صى هالل احلزامي  اخلطة 
املع�صكر  ل��ن�����ص��اط  ال��ري��ا���ص��ي  ال�����ص��ارق��ة  ملجل�س  ال��ع��ام 
ال�����ص��ي��ف��ي واإ����ص���راف���ه امل��ب��ا���ص��ر ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا لتك�ن 
والريا�صية  ال�طنية  اأطروحاتها  هادفة ومتكاملة يف 
الإدارة  وتت�اىل  والرتفيهية  والجتماعية  والثقافية 

عفرا امل�صغ�ين مديرة املع�صكر.
واأك�����د ع�����ص��ى ه���الل احل���زام���ي الأم�����ني ال���ع���ام ملجل�س 
ال�صارقة الريا�صي اأن فعاليات مع�صكر �صيف ال�صارقة 
ال�صم�  روؤي��ة �صاحب  اإط��ار ترجمة  تقام يف  الريا�صي 
ع�ص�  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  الدكت�ر  ال�صيخ 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل���الحت���اد ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة لتمكني 
ال�����ص��ب��اب م���ن ال���ص��ت��ف��ادة م���ن اأوق���ات���ه���م واأو����ص���ح اأن 
ي�لي�  �صهر  من  ال�صابع  يف  انطلقت  املع�صكر  فعاليات 
يف  املقبل   اأغ�صط�س  �صهر  من  الثاين  حتى  وتت�ا�صل 

مناخ �صحي.
يف  احل����ايل  ال�صيفي  املع�صكر  جن���اح  اأن  اإىل  واأ����ص���ار   
وت�ا�صله  والأب��ن��اء  الأب��ن��اء  م��ن  امل�صاركني  ا�صتقطاب 
اإىل ت�فري برامج متن�عة وجاذبة  بنجاح لفت يع�د 
منظ�مة  اإط����ار  يف  وال��ع��اط��ف��ي  العقلي  ال��ن��م���  حت��ق��ق 

اأق�صى  امل��ص�عة يف حتقيق  ال�صرتاتيجية  الأه��داف 
قدر من ا�صتفادة امل�صاركني و�صعادتهم بجانب التعاون 
القطاع  وم�ؤ�ص�صات  الحت��ادي��ة  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع 

املحلي واخلا�س ك�صركاء ا�صرتاتيجيني.
الريا�صي  ال�صارقة  جمل�س  اأن  اإىل  احل��زام��ي  واأ���ص��ار 
خمتلف  يف  ال�صيفية  الفعاليات  تنظيم  بجانب  �صعى 
ال�صيفي  املع�صكر  يك�ن  اأن  اأن  ال�صارقة  اإم���ارة  اأن��دي��ة 
اإ�صافة ن�عية ل�صتقطابه امل�صاركني و�صقل م�اهبهم 
وتنمية مهاراتهم كما وي�صكل حمطة تخرج امل�ه�بني 
النا�صئ  اجليل  داعياً  املجالت،  خمتلف  يف  واملبدعني 
اإىل ال�صتفادة من الفر�س التي تقدمها وتطرحها يف 
فعاليات املع�صكر الي�مية وما حتمله من روؤية وطنية 
تنمي ال�لء والنتماء يف نف��س امل�صاركني وامل�صاركات 
ومتنحهم قدرا اأكرب من املعل�مات وممار�صة ه�اياتهم 
وبراجمهم الريا�صية والفنية يف امل�صاحات املخ�ص�صة 

لهم ط�ال الفرتة ال�صباحية.
�صيف  مع�صكر  م��دي��رة  امل�صع�ين  ع��ف��را  اأ���ص��ارت  فيما 
وه�  جديد  �صعار  رفع  املع�صكر  اأن  الريا�صي  ال�صارقة 
يطرح  املجل�س  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة  بهدف  غ��ري  عطلتكم 

اختيارها  مت  ال��ت��ي  والفعاليات  ال��ربام��ج  م��ن  ك�كبة 
بعناية لتك�ن اإ�صافة للربامج ال�صيفية على م�صت�ى 
ا�صتفادة  للم�صاركني  وحتقق  ال�صارقة  واإم��ارة  الدولة 

كبرية.
اإعدادها  ال��ت��ي مت  ال���ربام���ج  ع��ل��ى  امل��ط��ل��ع  اأن  واأك�����دت 
للمع�صكر طرحها حاليا من خالل الفعاليات الي�مية 
بها  يق�م  التي  امل�ص�ؤولية  تلك  حجم  ي��درك  املنفذة  
اأهدافه  م�ا�صلة  اإط��ار  يف  الريا�صي  ال�صارقة  جمل�س 
ودورات  فعاليات  ي��ط��رح  ل��ذا  وم�����ص���ؤول��ي��ات��ه  ب��راجم��ه 
فنية  وفعاليات  خمتلفة  وم��ه��ارات  تثقيفية  ودورات 
وزيارات ورحالت  خالل فرتة الإجازة ال�صيفية بدف 
واأ�صارت  والبنات  الأبناء  لدى  الفراغ  اأوق��ات  ا�صتثمار 
امل�صغ�ين نعمل يف �ص�ء ذلك على تعزيز انتمائهم اإىل 
ال�طن ونغر�س فيهم القيم واملهارات املطل�بة جليل 

امل�صتقبل.
وور�صة  م��صيقية  اأن��ام��ل  ب��رن��ام��ج  ل��دي��ن��ا  واأو���ص��ح��ت 
لعبة  وامل�����ص��رح  اللغات  وع��امل  ال�صغري  وامل�صلم  لغتي 
امل���ل����ك وع����امل ال��ل��غ��ات وال��ط��اه��ي ال�����ص��غ��ري وور�صة 
وحب  ال�صداقة  وب��رن��ام��ج  الق�ص�س  و���ص��رد  اأح��الم��ي 

ال�طن وال�صرطي ال�صغري وكيف ولي�س وغريها من 
الع�صرات من الربامج التي حتقق روؤيتنا يف بناء جيل 

امل�صتقبل من اأبناء وبنات ال�طن.

اإدارة  جانب  اإىل  �صي  دي  وا�صنطن  يف  الإم���ارات  دول��ة  �صفارة  �صاركت 
الأوملبياد اخلا�س يف ا�صت�صافة احتفال مبنا�صبة مرور 50 عاما على 
انطالق مناف�صات الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س وذلك يف متحف 

�صمث�ص�نيان ال�طني للتاريخ الأمريكي.
“الأوملبياد اخلا�س  ا�صتمل احلفل على تنظيم معر�س يحمل عن�ان 
جرى  فيما   2019 ي�ني�  �صهر  حتى  ي�صتمر  يف عامه اخلم�صني” 
الحتفاء بالأثر الإيجابي الذي اأحدثته حركة الأوملبياد اخلا�س على 
باعتبارهم  اإليهم  ُينظر  ك��ان  الذين   - الفكرية  الإع��اق��ات  ذوي  حياة 
و�صمة عار وواجه�ا التمييز �صدهم خالل حقبة ال�صتينات من القرن 

املا�صي - ف�صاًل عن اإعالء قيم الت�صامح والندماج.
وتقدم معايل ي��صف مانع العتيبة �صفري الدولة لدى ال�ليات املتحدة 

هذه  بل�غ  على  اخلا�س  لالأوملبياد  بالتهنئة  املنا�صبة  بهذه  الأمريكية 
املرحلة املهمة.. وقال : لقد عمل�ا بجد واجتهاد يف �صبيل تعزيز قيم 
القب�ل والت�صامح من خالل الن�صاط الريا�صي وتفخر دولة الإمارات 
اخلا�س  الأوملبياد  عمر  من  املقبلة  عاما  اخلم�صني  مرحلة  بانطالق 

من اأب�ظبي يف عام 2019 حتت �صعار “ث�رة الندماج«.
وحتدث يف الحتفال كذلك كل من دانا املرع�صي رئي�س ق�صم الرتاث 
تيم  وال��دك��ت���ر  وا�صنطن  يف  ال��دول��ة  ب�صفارة  الجتماعية  وال�����ص���ؤون 
�صرايفر رئي�س حركة الأوملبياد اخلا�س و�ص� فر�صرت الرئي�س املناوب 
البتكار  ت�صجيع  ق�صم  رئي�س  كاليب�رن  ول�ريتا  �صمث�ص�نيان  ملتحف 
التي  اأهمية الإجن��ازات  اأك��دوا جميعا على  الأوملبياد اخلا�س حيث  يف 
حققتها حركة الأوملبياد اخلا�س يف جمال اإر�صاء قيم القب�ل والت�صامح 

وت�صجيع عالقات ال�صداقة من خالل الن�صاط الريا�صي.
ويف ا�صارة اىل مناف�صات الأوملبياد اخلا�س املرتقبة يف اأب�ظبي ..قالت 
ب���اأن ه�����ؤلء ال��ري��ا���ص��ي��ني مبختلف  “اإنني ع��ل��ى ي��ق��ني  دان���ا امل��رع�����ص��ي 
الإمارات  دول��ة  يف  م�صرتكة  اأر�صية  �صيجدون  وانتماءاتهم  ثقافاتهم 
التن�ع  وه��ذا  بلد   200 من  اأك��رث  م�اطني  با�صت�صافة  نحظى  حيث 
القيم  م��ن  وه��ذه  وتفاهما  وت�صاحماً  اإيجابياً  منظ�راً  يتيح  الثقايف 
ال�ليات  و�صركاءها يف  اأ�صدقاءها  الإم��ارات  دول��ة  فيها  ت�صاطر  التي 

املتحدة«.
واأ�صار الدكت�ر �صرايفر - يف كلمته بهذه املنا�صبة - اإىل اأهمية الحتفاء 
الدولة يف  �صفارة  اخلا�س مب�صاركة  الأوملبياد  املرحلة من عمر  بهذه 
يف  اخلا�س  لالأوملبياد  العاملية  بالألعاب  ن�صت�صرف  “ونحن  وا�صنطن 

اأب�ظبي يف العام املقبل، والتي �صت�صهد اأو�صع م�صاركة من ن�عها«.
واعرب عن بالغ �صروره مب�صاركة �صفارة الدولة يف هذه املنا�صبة ..وقال 
اإن الريا�صيني امل�صاركني يف تلك الألعاب “هم قادة يحتاج اإليهم العامل 
يف هذه الأوقات الع�صيبة وهم يعلم�ننا كيفية اإبداء الحرتام لغرينا 
من بني الب�صر ويعر�ص�ن للعامل معنى النحياز لقيمة الندماج لدى 

خمتلف املجتمعات«.
ال�صرق  اأول دولة يف منطقة  اأن دولة الإم��ارات �صتك�ن  جدير بالذكر 
الأو�صط و�صمال اأفريقيا ت�صت�صيف الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س 
 2019 العام  العامل يف  �صي�صهده  وريا�صي  اإن�صاين  اأك��رب حدث  وهي 
بلداً   170 م��ن  اأك���رث  م��ن  ري��ا���ص��ي  اآلف  �صبعة  فيها  ي�����ص��ارك  ح��ي��ث 

يتناف�ص�ن يف 24 من خمتلف �صروب الريا�صة.

�صفارة الدولة بوا�صنطن ت�صارك يف االحتفاء مبرور 50 عاما على بدء مناف�صات االأوملبياد اخلا�ص

اطالق فعاليات مع�صكر �صيف ال�صارقة الريا�صي بعنوان عطلتكم غري  بالع�صرات من الفعاليات العلمية والريا�صية والرتفيهية والدينية والثقافية  

عي�صى هالل احلزامي: الفعاليات مناخ �صحي متكامل لتاأهيل امل�صاركني من جميع النواحي
عفرا امل�صغوين : امل�صاركون ينخرطون يوميا يف برامج متنوعة وفعاليات م�صوقة ليكونوا جيل امل�صتقبل

و�صلت بعثة نادي احلمرية من فريق التجديف 
اأ���ص��ب��اب��ن��ا يف  ل��ب��دء مع�صكر الإع�����داد يف  احل��دي��ث 
مدى  ع��ل��ى  �صيت�ا�صل  وال����ذي  اأ�صبيليا  م��دي��ن��ة 

ع�صرة اأيام.
اإدارة  جمل�س  ي���يل  م��ا  اإط���ار  يف  املع�صكر  وي��اأت��ي 
جمعة  برئا�صة  الريا�صي  الثقايف  احلمرية  ن��ادي 
ال�صام�صي رئي�س جمل�س الإدارة واأع�صاء جمل�س 
الدارة من اهتمام ورعاية لالأن�صطة البحرية يف 
النادي وخا�صة فريق التجديف احلديث ملا حققه 

من اإجنازات للريا�صة الإماراتية.
من  ك��ب��رية  ل��ف��رتة  ال��ف��ري��ق  اأع�����ص��اء  و�صيخ�صع 

العداد والتمرين ا�صتعداد للم�صاركة يف البط�لة 
الأ���ص��ي���ي��ة وال��ع��رب��ي��ة. و���ص��ي��ت���ىل امل�����درب �صيد 
اأع�صاء  تاأهيل  مهام  الفريق  م��درب  وا���ص��ح  علي 
املكثفة  التدريبية  احل�ص�س  خ��الل  من  الفريق 
والتي يطمح من خاللها اإىل ال��ص�ل اإىل اأعلى 
لياقة بدنية ممكنة. واأكد �صامل غامن ال�صام�صي 
اإدارة نادي احلمرية الثقايف  نائب رئي�س جمل�س 
ال��ري��ا���ص��ي امل�����ص��رف ال��ع��ام ع��ل��ى ال��ف��ري��ق باأهمية 
احلديث  ال��ت��ج��دي��ف  ل��ف��ري��ق  اخل���ارج���ي  املع�صكر 
مل�ا�صلة م�ص�ار التاألق وح�صد اللقاب لي�س فقط 
ال�صارقة  اإم����ارة  با�صم  ب��ل  احل��م��ري��ة  ن���ادي  با�صم 

ودولة المارات العربية املتحدة. واأ�صار ال�صام�صي 
اإىل اأن املع�صكر �صيت�ا�صل على مدى اليام املقبلة 
ملنح الالعبني فر�صة كبرية من تاأهيل قدراتهم 
اأو دوليا  وال�صتعداد للم��صم املقبل �ص�اء حمليا 
ومتثيل المارات يف البط�لة الآ�صي�ية والعربية 

بغية ال��ص�ل للمركز الول.
�صيك�ن  للفريق  الأول  ال�صتحقاق  اأن  واأو���ص��ح 
يف  �صتقام  ال��ت��ي  الأ���ص��ي���ي��ة  البط�لة  يف  امل�صاركة 
�صهر اأغ�صط�س باأندوني�صيا تليها م�صاركة الفريق 
العربية  البط�لة  يليه وه�  الذي  ال�صتحقاق  يف 

يف �صهر �صبتمرب يف اجلزائر.

اأبطال التجديف احلديث لنادي احلمرية يع�صكرون يف اأ�صبانيا 

�صامل غامن ال�صام�صي : املع�صكر ا�صتعدادًا لالآ�صيوية يف اأندوني�صيا والعربية يف اجلزائر

افتت���اح بط��ول���ة ك���اأ�ص اآ�صي���ا للج���ودو الي���وم به��ون���ج كون����ج 
ال�����ص��ب��ت يف ه���ن��غ ك�نغ  ال��ي���م  ب��ع��د ظ��ه��ر  تفتتح 
بط�لة كاأ�س اآ�صيا للج�دو ، التي ت�صتمر حتى ي�م 
29 دولة من بينها  16 ي�لي� احلايل مب�صاركة 
ال�صع�دي  واملنتخب  ل��ل��ج���دو  ال���ط��ن��ي  منتخبنا 
بانطالقة  الف��ت��ت��اح  م��را���ص��م  وت���اأت���ي   ، ال�����ص��ق��ي��ق 
غد  ي���م  وتقام   ، للج�دو  للنا�صئني  اأ�صيا  بط�لة 

مكاو عقب  اإىل  الت�جه  قبل  ال�صباب  فئة  بط�لة 
مع�صكر ق�صري ي�صتغرق مدة ثالثة اأيام يف ه�نغ 
ك�نغ، والتي ينتقل بعدها منتخب الأمل للج�دو 
املقررة  الثانية  اآ�صيا  ك��اأ���س  بط�لة  يف  للم�صاركة 
وقد  نف�صه  ال�صهر  م��ن   24  -  21 م��ن  م��ك��او  يف 
يف  للم�صاركة  امل�ؤهلة  اأ�صيا  بط�لة  لئحة  ح��ددت 

اأوملبياد ال�صباب الذي يقام يف الأرجنتني يف اأكت�بر 
القادم بح�صيلة ر�صيد النقاط الأ�صي�ية.

احتاد  رئي�س  ال��درع��ي  ثعل�ب  ب��ن  و���ص��رح حممد 
امل�صارعة واجل���دو عقب الطمئنان على و�ص�ل 
بعثة منتخبنا مبقر اإقامتها يف ه�نغ ك�نغ والتي 
الحتاد  اإدارة  جمل�س  ع�ص�  جا�صم  حممد  ت�صم 

م�صرف عام اللعبة على م�صت�ى املراحل العمرية 
و8  ن�يا،  هاراج�ت�صي  الياباين  امل��درب  بجانب   ،
خمتلف  م��ن  وال�صباب  النا�صئني  لفئتي  لعبني 
احل��صني  خليفة  وه��م:  الأع�صاء،  الدولة  اأندية 
واأحمد  ك��غ،   66 وزن  مناف�صات  ي�صارك يف  ال��ذي 
احل��صني يف وزن 55، وم�صبح ال�صام�صي يف وزن 

60، وعبد اهلل البل��صي يف وزن حتت 60، واأحمد 
في�صل يف وزن 50 كغ، واأحمد جا�صم يف وزن 55، 
وعي�صى جميل يف وزن 72، و�صامل النقبي يف وزن 
ف�ق 90 كغ، �صرح باأن اجلميع بخري ومعن�يات 
عالية بالرغم من �صع�بة البط�لة هذه املرة التي 
ت�صهد م�صاركة منتخبات ك�ريا اجلن�بية واليابان 

وا�صرتاليا لأول مره مما ي�صهم يف ارتفاع امل�صت�ى 
الحتكاك..  من  املزيد  ملنتخبنا  الفر�صة  ويتيح 
لتلك  اأق��ام مع�صكر حت�صريي  وك��ان منتخبنا قد 
التابع  ال�����دويل  ال��ري��ا���ص��ي  امل���رك���ز  ال��ب��ط���ل��ة يف 
املجرية  العا�صمة  يف  ل��ل��ج���دو  ال���دويل  ل��الحت��اد 

ب�داب�صت والذي ا�صتغرق مدة 10 اأيام.
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�صدد لعب و�صط املنتخب الفرن�صي 
ان  على  مات�يدي  بليز  القدم  لكرة 
م���اج��ه��ة ك��روات��ي��ا الح���د يف نهائي 
م�نديال رو�صيا هي مباراة حياتنا، 
و�صيك�ن مطل�با بذل كل ما ممكن 
فيها من اأجل حتقيق الف�ز واإحراز 

اللقب العاملي للمرة الثانية.
وحذر مات�يدي يف م�ؤمتر �صحايف 
اي�������ص���رتا حيث  ام�������س اجل���م���ع���ة يف 
ان  من  الفرن�صي،  املنتخب  يع�صكر 
لثالث  ال��ك��روات��ي  املنتخب  خ������س 
مباريات مارات�نية على الت�ايل لن 

ي�صكل عقبة بالن�صبة اىل لعبيه.
اأب��رز ما ج��اء يف امل�ؤمتر  يف ما ياأتي 

ال�صحايف:
- �ص�ؤال: ما الذي يجب فعله للف�ز 

كرواتيا؟
باأ�صل�ب  نلعب  اأن  “علينا  ج����اب: 
لقد  الآن.  ح��ت��ى  فعلنا  ك��م��ا  لعبنا، 
ل��ع��ب��ن��ا م���ب���اري���ات ج��م��ي��ل��ة ج�����دا يف 
الأدوار الق�صائية على اخل�ص��س. 
نحن فريق يعرف كيف يدافع جيدا 
ا�صتعادة  ويف  ال���الع���ب���ني،  ب��ج��م��ي��ع 
الكرة. نحن اأق�ياء جدا لالنطالق 
اأننا  ك��م��ا  ال�����ص��ري��ع��ة،  ال��ه��ج��م��ات  يف 
يف  املن�صقة  الهجمات  اأي�صا  نح�صن 
ب��ع�����س الأح����ي����ان. ه���ك���ذا، ي��ج��ب اأن 
نك�ن مركزين لأننا �صن�اجه فريقا 
ب��الع��ب��ني مي��ل��ك���ن م�صت�ى  ك��ب��ريا 

عاليا جدا وخربة كثرية«.
مباريات  كرواتيا  خا�صت  �ص�ؤال:   -
ع�����دة ب���ال���ت���م���دي���د، ه����ل ه�����ذه ميزة 

بالن�صبة لكم؟
“ل ع��ل��ى الإط�����الق. نحن  ج�����اب: 
ال�ص�اط  خ��ا���ص���ا  اأن���ه���م  ن��ق���ل  ل 
ال�صافية ثالث مرات. لقد �صاهدنا 
مباراتهم الخرية وهم اأنه�ها بق�ة 
النهائي(.  ن�صف  يف  انكلرتا  )�صد 
املباراة  ت��ل��ك  يف  ب��داي��ت��ه��م  ت��ك��ن  مل 
جيدة، ولكن �صاد النطباع بعد ذلك 
وكاأنهم يخ��ص�ن مباراتهم الأوىل 
مذهال.  اأداوؤه����م  ك��ان  البط�لة،  يف 
انه فريق �صي�ؤكد ح�ص�ره يف املباراة 

خ��صهم  اأن  اأع��ت��ق��د  ل  ال��ن��ه��ائ��ي��ة. 
ال�قت  ب��ع��د  الخ�����رية  م��ب��اري��ات��ه��م 
الإ�صايف اأو ركالت الرتجيح �صيك�ن 

عقبة بالن�صبة لهم«.
دم���ع خ�صارة  �ص�ؤال: هل جففتم   -
امل����ب����اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل���ك���اأ����س اأوروب������ا 
2016؟ هل هي دافع لكم يف هذا 

النهائي؟
ال��دم���ع لكنها  “لقد جفت  ج���اب: 
زاوي��ة �صغرية  ت��زال يف  اخل�صارة ل 
من الذهن وهذا اأمر جيد بالن�صبة 
الأحد،  ي���م  يخدمنا  اأن  يجب  لنا، 
اأن اأحتدث  اأح���ب  اأن��ن��ي ل  ل���  ح��ت��ى 

ان��ه��ا م��ب��اراة نهائية.  امل��ا���ص��ي.  ع��ن 
�صنخ��صها بطريقة خمتلفة وناأمل 
اأجل  م���ن  رائ���ع���ة  م���ب���اراة  ن��ق��دم  اأن 

حتقيق الف�ز ».
- �ص�ؤال: هل تتلهف�ن خل��س هذا 

النهائي؟ هل تهنئ�ن بن�مكم؟
ج�اب: “ب�صكل جيد الن�م يف ال�قت 
ذلك.  ي�صتمر  ان  يف  اآم���ل  احل����ايل، 
ال��ع��امل ه�  ك��اأ���س  نهائي  اأن  �صحيح 
العامل  كاأ�س  يتحقق.  طف�لة  حلم 
اأننا  درج����ة  ج����دا اىل  ق��ري��ب��ة  ه����ذه 
مل�صها،  ق��ب��ل  ل��ك��ن  مل�صها.  يف  ن��رغ��ب 
يجب   .120 اأو  دق��ي��ق��ة   90 ث��م��ة 

انها  اأع��ت��ق��د  ���ص��يء،  ك��ل  ب���ذل  علينا 
يت�قف علينا  الأمر  مباراة حياتنا. 
لنذل كل جهد لتحقيق هذا احللم 

املتمثل برفع كاأ�س العامل«.
راأي�����ك مبدربك  �����ص�����ؤال: م���ا ه����   -

ديدييه دي�صان وتط�ره؟
منذ  م��ع��ن��ا  م����ج����د  “ه�  ج�������اب: 
ف������رتة ط�����ي����ل����ة، واأن���������ا ع���ل���ى وج���ه 
2012. لقد  اخل�ص��س، منذ عام 
عرف كيف يبني جمم�عة ب�ص�رته 
لقد  ال�صفينة.  رب���ان  ه���  اخل��ا���ص��ة. 
فعل اأ�صياء عظيمة كالعب ومدرب 
ذل��ك على  اأن يعك�س  اأي�����ص��ا. ح���اول 

لعبيه ... ل تزال لديه دائما تلك 
ال�صرامة وطريقة يف الدارة جتعله 
�صعداء  ن��ح��ن  ب�����ص��راح��ة،  خم��ت��ل��ف��ا. 
ب��اأن يك�ن لدينا م��درب مثله.  ج��دا 
النتائج  م��ن  ال��ك��ب��رية  الكمية  ه���ذه 
اجل���ي���دة ل��ي�����ص��ت م���ن ف�����راغ. ك���ل ما 
يفعله يجني ثماره. يجب اأن نرفع 

له القبعة«.
- ����ص����ؤال: ك��ي��ف ت���رى ���ص��د املهاجم 
ي�صجل  ال����ذي ل  اأول��ي��ف��ي��ي��ه ج���ريو 

الهداف؟
ج�اب: “اأوليفييه يت�اجد معنا منذ 
فرتة، لعب مهم جدا للمجم�عة، 
يف  باأدائه  جدا  �صعداء  نحن  ركيزة. 
كاأ�س العامل هذه، وبعد ذلك ميكننا 
الق�ل، نعم، اإنه ل ي�صجل. ولكن اإذا 
�صاهدنا مبارياته، فه� يفعل الكثري 
الهج�مي  اجل����ان����ب  يف  وال���ك���ث���ري 
كثريا.  ي�صاعد  ال��دف��اع��ي،  وك��ذل��ك 
بالن�صبة لنا، ه� رائع كما ه� الآن. 
وبالطبع بالن�صبة له، قد يك�ن ثمة 
اإحباط لأنه ل ي�صجل، ولكن الأمر 
يف�ز  الفريق  ان  ه�  اأهمية  الأك��رث 
وه����� ي��ت��م��ك��ن م���ن م�����ص��اع��دت��ه على 
مربرة  لي�صت  الن���ت���ق���ادات  ال���ف����ز. 

لأنه يق�م بالكثري من العمل«.
ب���الدك���م،  م��ن��ت��خ��ب  ������ص������ؤال: يف   -
بالكثري  ت���ق����م����ن  ب���اأن���ك���م  ن�����ص��ع��ر 
بع�صكم  ل�����ص��ال��ح  ال��ت�����ص��ح��ي��ات  م���ن 

البع�س...
الكبرية...  ق���ت��ن��ا  “هذه  ج������اب: 
لبع�صنا  ال����ق����ت����ال  ع���ل���ى  ق����درت����ن����ا 
ب�صبب اجل�  اي�����ص��ا  ذل���ك  ال��ب��ع�����س. 
ب�صكل  نعي�س  املجم�عة.  يف  ال�صائد 
�صاعات  ق��ادرون على مت�صية  جيد، 
الأحيان  بع�س  ويف  م��ع��ا،  و���ص��اع��ات 
الليل  م�����ن  م����ت����اأخ����ر  وق������ت  ح���ت���ى 
ي�صحك. الي�م، لدينا 23 حماربا، 
ون��رى ه��ذه ال���روح املعن�ية م��ع كل 
اأن���ن���ا ن�����ص��اه��د قفزات  ه����دف، ح��ت��ى 
ي��ل��ع��ب���ن وقتا  ال����ذي����ن  ال���الع���ب���ني 
التي ولدت،  العائلة  ه��ذه هي  اأق��ل. 
اأن تنهي امل�ص�ار بالف�ز بهذه  يجب 

املدرب  عن  النف�صال  القدم  لكرة  النكليزي  ت�صل�صي  ن��ادي  اأعلن 
اأنط�ني� ك�نتي ال��ذي ق��اده اىل لقب ال��دوري املحلي يف  اليطايل 
بخدمات  ي�صتعني  ب��اأن  ترجيحات  و�صط  امل��ا���ص��ي،  قبل  م��ا  امل��صم 

م�اطنه ماوريت�صي� �صاري.
وقال ت�صل�صي يف بيان ر�صمي “قرر نادي ت�صل�صي وانط�ني� ك�نتي 

و�صع حد للتعاون بينهما«.
وتابع “نتمنى لنط�ني� الكثري من النجاح يف باقي م�صريته«.

واأو�صح النادي الإنكليزي اي�صا “يف امل��صم الذي احرز فيه ت�صل�صي 
اللقب، فانه حقق رقما قيا�صيا ب� 30 ف�زا يف 38 مباراة، مع رقم 

قيا�صي للنادي بتحقيق 13 ف�زا متتاليا يف البط�لة«.
وقاد ك�نتي )48 عاما( ت�صل�صي اىل لقب الدوري النكليزي املمتاز 
يف امل��صم قبل املا�صي، الذي كان الول له على راأ�س الدارة الفنية 
بف�زه على مان�ص�صرت  انكلرتا  كاأ�س  اح��راز  واىل  اللندين،  للفريق 
يف  خام�صا  ح��ل  ال��ف��ري��ق  لكن  امل��ا���ص��ي،  م��اي���  يف  -1�صفر  ي�نايتد 

ترتيب البط�لة املا�صية وف�صل يف التاأهل اىل دوري ابطال اوروبا.
على  ي�صرف  م�ريني�  ج���زي��ه  الربتغايل  امل���درب  م��ع  ح�صل  وكما 
واحرز  الثانية  للمرة  ت�صل�صي  قاد  الذي  حاليا  ي�نايتد  مان�ص�صرت 
معه اللقب يف 2015 قبل ان يقال من من�صبه يف امل��صم التايل، 
فان ك�نتي عانى اي�صا من لعنة امل��صم التايل لحراز اللقب برغم 

ان عقده ي�صتمر حتى العام املقبل.
وعلق املدافع ال�صابق لت�صل�صي ج�ن تريي الذي غادر الفريق بعد 
احراز اللقب مع ك�نتي يف 2017 بعد قرار النف�صال عن املدرب 

بالق�ل “�صكرا معلمي. رجل كبري ومدرب كبري«.
ت�صل�صي  ان  اىل  ا���ص��ارت  ع���دة  انكليزية  �صحافية  ت��ق��اري��ر  وك��ان��ت 
�صي�صتغني عن ك�نتي ويتعاقد مع م�اطنه ماوريت�صي� �صاري مدرب 

ناب�يل اليطايل ال�صابق الذي حل بدل منه كارل� ان�صيل�تي.
وارتبط ا�صم �صاري )59 عاما( بتدريب ت�صل�صي حتى قبل رحيله 
عن ناب�يل الذي قاده اىل مركز ال��صيف يف بط�لة ايطاليا للمرة 

الثانية يف امل�ا�صم الثالثة الخرية.
مارت�ت�صييل�،  ج�فاين  �صيختار  �صاري  ان  اي�صا  التقارير  وذك��رت 
بني  ت�صل�صي  زول لعب  وجانفرانك�  امب�يل،  ال�صابق يف  م�صاعده 

اجلهاز الفني اجلديد للفريق النكليزي. يف  و2003   1996
ويتعني على ت�صل�صي دفع تع�ي�س لك�نتي بنح� 10 ماليني ي�رو 

يف حال عدم تدريبه لي فريق العام املقبل.
ان  منذ  ايطاليني  مدربني  مع  التعاقد  على  ت�صل�صي  وداأب 
ا�صرتى رجل العمال الرو�صي الرثي رومان ابرام�فيت�س 
النادي اللندين عام 2004، فتعاقد مع كالودي� رانيريي، 

وروبرت� دي ماتي� وكارل� ان�صيل�تي وك�نتي.
وب����داأ احل��دي��ث ع��ن ان��ه��اء خ��دم��ات ك���ن��ت��ي ح��ت��ى ق��ب��ل نهاية 
الفريق اىل لقب  ق��ي��ادة  ل��ه  ي�صفع  الإن��ك��ل��ي��زي، ومل  ال���دوري 

الكاأ�س يف ماي� لالحتفاظ مبن�صبه.
احراز  بعد  ك�نتي  ام���ام  تباعا  تظهر  امل�صاكل  وب����داأت 

ل��ق��ب ال�����دوري يف م������ص��م��ه الول م��ع ال��ف��ري��ق، اذ 
دييغ�  ال�صباين  املهاجم  عن  ال�صتغناء  قرر  انه 
ناديه  اىل  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  ع���اد يف  ال���ذي  ك��صتا 
ال�صابق اتلتيك� مدريد ال�صباين برغم اهدافه 
الدوري  ال�صاد�س يف  اللقب  اح��راز  احلا�صمة يف 

املمتاز.
اىل  ك�نتي  وجهها  التي  الر�صالة  تعجب  ومل 

�صمن  يدخل  ل  انه  من  املا�صي  ال�صيف  ك��صتا 
ورئي�صه  ال��ن��ادي  ادارة  ال��ت��ايل،  للم��صم  خططه 

ابرام�فيت�س.
و�صكا امل��درب اليطايل لحقا من عدم دعم ادارة 
الذين  بالالعبني  الفريق  تدعيم  يف  له  ت�صل�صي 
عدم  ع��ن  وحت���دث  الت�صكيلة،  اىل  �صمهم  طلب 
ال���ن���ادي يف الن���ف���اق ك��م��ا ف��ع��ل��ت الندية  رغ��ب��ة 
ال�صيف  امل��م��ت��از  ال����دوري  يف  املناف�صة  الخ����رى 

املا�صي.
ولكن بالرغم ال�صجة التي احدثتها ت�صريحات 
انفق  ت�صل�صي  فان  فريقه،  تعاقدات  ك�نتي عن 
ال�صباين  ل�صم  جنيه  ملي�ن   120 م��ن  اك��رث 
باكاي�ك�  ت��ي��م���ي  وال��ف��رن�����ص��ي  ال��ف��ارو م���رات��ا 
دافيدي  والإيطايل  روديغر  انط�ني�  والمل��اين 
لكن  درينك�وتر،  داين  والإنكليزي  زاباك��صتا 
امل�����درب الي���ط���ايل مل ي��ق��ت��ن��ع مب�����ردود ه�����ؤلء 

الالعبني، با�صتثناء روديغر.

فر�صة  اأم��ام  ال�صبت  الي�م  وليام�س  �صريينا  المريكية  �صتك�ن 
ال��ث��ام��ن يف ب��ط���ل��ة ومي��ب��ل��دون الن��ك��ل��ي��زي��ة لكرة  اح����راز لقبها 
امل�صرب، ومعادلة الرقم القيا�صي يف البط�لت الأربع الكربى 

امل�صجل با�صم ال�صرتالية مارغريت ك�رت بر�صيد 24 لقبا.
وتلتقي �صريينا، امل�صنفة اوىل يف العامل �صابقا ويف املركز ال� 25 
يف البط�لة احلالية، مع الملانية اجنيليك كريبر الثانية ع�صرة، 
انتهى  ال���ذي   2016 ع���ام  بينهما  ال��ب��ط���ل��ة  لنهائي  اع����ادة  يف 

ل�صالح المريكية.
يف  لها  العا�صر  النهائي  اىل  ع��ام��ا(   36( �صريينا  ت��اأه��ل  وي��اأت��ي 

وميبلدون بعد 10 اأ�صهر على و�صعها م�ل�دتها الوىل.
على  اخلمي�س  ب�صه�لة  النهائي  ن�صف  يف  المريكية  وتغلبت 
الملانية ج�ليا غ�رغي�س 6-2 و6-4، يف حني فازت كريبر على 

الالتفية يلينا اأو�صتابنك� 6-3 و3-6.
للمرة  �صالم  الغراند  بط�لت  اح��دى  نهائي  �صريينا  وتخ��س 
جميعها  احرزتها  لقبا   23 ب�  ال��زاخ��رة  م�صريتها  يف  الثالثني 
القاب  بع�س  ي��ع���د  بينما  الح�����رتاف،  ن��ظ��ام  تطبيق  حقبة  يف 

ال�صرتالية ك�رت اىل ما قبل البدء به عام 1968.
ال���لدة وم�صاعفاتها،  بعد  املالعب  اىل  للع�دة  �صريينا  وعانت 
وت���اأم���ل يف ا���ص��ت��ع��ادة م���ق��ع��ه��ا ع��ل��ى ع��ر���س ال��ل��ع��ب��ة. وا�صطرت 
يف  اأم�متها  م��ن  الوىل  ال�صتة  ال�صابيع  لتم�صية  الم��ريك��ي��ة 
ال���لدة، وتعر�صت لتخرث يف  ب�صبب م�صاعفات عملية  ال�صرير 

الدم وخ�صعت لعملية ملنع حدوث جلطات قاتلة.
وكانت ردة فعلها عقب بل�غ النهائي م�ؤثرا جدا اذ و�صعت قب�صة 
يدها على �صدرها مع ابت�صامة على �صفتيها، قبل اأن تدور ح�ل 

نف�صها على وقع ت�صفيق اجلمه�ر. وت�صارك المريكية يف رابع 
دورة لها منذ ولدة ابنتها األيك�صي�س-اأوملبيا. وقالت بعد ف�زها 
“المر جن�ين. حتى ل اعرف مبا اأ�صعر. مل اأت�قع اأن اأقدم اأداء 

بهذه اجل�دة يف الدورة الرابعة التي اأخ��صها بعد ع�دتي«.
وتابعت “كانت ال�لدة �صعبة، وا�صطررت للخ�ص�ع للعديد من 
 ... اك���ن �صريحة  لكي  الع�دة،  اأمتكن من  األ  وك��دت  العمليات 

اأمتتع بكل حلظة«.
الن  غيابها، وهي حتتل  كثريا جراء  �صريينا  ت�صنيف  وتراجع 
�صنف�ها  وميبلدون  بط�لة  منظمي  لكن  عامليا،   181 املركز 
امل�صنفات  املركز اخلام�س والع�صرين لكي تتجنب م�اجهات  يف 

الوليات يف الدوار الوىل.
التي  الفرن�صية  غارو�س  رولن  بط�لة  يف  الأمريكية  و�صاركت 

اختتمت مطلع ال�صهر املا�صي، من دون ان تدخل يف الت�صنيف، 
يف  �صاراب�فا  ماريا  الرو�صية  �صد  مباراتها  قبل  ان�صحبت  لكنها 

الدور الرابع ب�صبب ال�صابة.
يف  �صبتمرب،   26 يف  عاما   37 �صتبلغ  التي  �صريينا،  و�صت�صبح 
على  �صتتقدم  كما  اللقب،  “اأم” حترز  اأك��رب  ال�صبت  الف�ز  حال 
ف�زا  الالعبات  لأك��رث  الثاين  املركز  يف  غ��راف  �صتيفي  الملانية 
املت�جة  نافراتيل�فا  مارتينا  المريكية  خلف  وميبلدون  بلقب 

مرات.  9
ومل تخ�صر وليام�س يف نهائي بط�لة كربى �ص�ى مرتني منذ 
عام 2012: اأمام كريبر بالذات عام 2016 يف ا�صرتاليا، واأمام 

ال�صبانية غاربيني م�غ�روت�صا يف فرن�صا 2016.
العامل  اوىل يف  امل�صنفة  عاما(  تعترب كريبر )30  من جهتها، 

�صابقا اي�صا من الالعبات القليالت الل�اتي ازعجن �صريينا يف 
 2016 يف  كبريين  بلقبني  ت�جت  ان  و�صبق  املا�صية،  الأع����ام 
وبط�لة  ملب�رن  م��الع��ب  على  املفت�حة  ا�صرتاليا  بط�لة  يف 

ال�ليات املتحدة على مالعب فال�صينغ ميدوز.

وو�صفت كريبر مناف�صتها يف النهائي ب�املحاربة.
املانية حترز لقب وميبلدون  اول  ان ت�صبح  وت�صعى كريبر اىل 

منذ ان حققت ذلك غراف يف 1996.
فيلتقي  الرجال،  ملناف�صات  النهائي  ن�صف  الدور  ويقام اجلمعة 
ال���ص��ب��اين راف���اي���ل ن����ادال امل�����ص��ن��ف ث��ان��ي��ا م��ع ال�����ص��رب��ي ن�فاك 
مع  التا�صع  اي�صرن  ج�ن  والأمريكي  ع�صر،  الثاين  دي�ك�فيت�س 
ربع  اأط���اح يف  ال���ذي  الثامن  ان��در���ص���ن  كيفن  افريقي  اجل��ن���ب 

النهائي بال�ص�ي�صري روجيه فيدرر الأول وحامل اللقب.

ولي����ام����ص اأم����ام ف���ر�ص����ة مع���ادل����ة رق����م ك�����ورت  

داليت�ص يعول على العبيه 
لذبح )الديوك(

و�صط فرن�صا ماتويدي : النهائي »مباراة حياتنا« 

ال��ق��دم زلتك�  ل��ك��رة  ال��ك��روات��ي  املنتخب  اأق���ر م���درب 
داليت�س بق�ة املنتخب الفرن�صي الذي �صيالقيه غداً يف 
املباراة النهائية مل�نديال رو�صيا، لكنه اأ�صار اىل �صفات 
لعبيه وقدرتهم على ا�صتغالل الفر�صة الفريدة من 

ن�عها للتت�يج باأول لقب يف تاريخهم.
واعرب داليت�س يف م�ؤمتر �صحايف يف م��صك� عن اأ�صفه 
لال�صتهانة باملدربني الكروات يف اأوروبا حيث يحظى 
البع�س “مبنا�صب يف اأندية كبرية لنهم كان�ا ا�صماء 
اعط�ين  دائ��م��ا،  “اأق�ل  م�صيفا  كالعبني”،  كبرية 
ال�صبانيني،  ريال مدريد  او  بر�صل�نة  تدريب  فر�صة 

و�صاأحرز اللقاب«.
ويف ما يلي اأبرز ما جاء يف امل�ؤمتر ال�صحايف:

- �ص�ؤال: هل تعتقدون اأن فرن�صا �صتك�ن اأ�صعب خ�صم 
ت�اجه�نه وما راأيك يف م�اجهتك لديدييه دي�صان؟

املباراة  يف  لأن��ن��ا  اأق����ى،  �صتك�ن  “بالطبع  ج����اب:   *
النهائية، والمر يتعلق باأف�صل منتخبني يبلغان هذا 
ي�صكل�ن خط�رة يف  الفرن�صي  املنتخب  ال��دور. لعب� 
اىل  الدفاع  من  ال�صريع  والتح�ل  املرتدة،  الهجمات 
غريزمان.  وان��ط���ان  مبابي  كيليان  بف�صل  الهج�م 

لن يك�ن من ال�صهل الدفاع اأمامهم، لكن ت�صامننا، 
���ص��الب��ت��ن��ا، ���ص��غ��ط��ن��ا اجل���ي���د ون�����ص��اط��ن��ا خالل 

اجليدة  ال������ص��ائ��ل  �صتك�ن  للكرة  خ�صارتنا 
مل���اج��ه��ة ف��رن�����ص��ا دي��دي��ي��ه دي�����ص��ان مدرب 

ل��دي��ه ان��ت��ظ��ام، ن��ت��ائ��ج، و���ص��ل اإىل نهائي 
ك��اأ���س الأمم الأوروب���ي���ة وم��ن ث��م نهائي 

رائعة  م�صرية  لديه  وكانت  العامل  كاأ�س 
ك���الع���ب. ����ص���رف ع��ظ��ي��م ب��ال��ن�����ص��ب��ة يل اأن 

امل�صرية،  ه����ذه  ���ص��خ�����ص��ا مب��ث��ل  اأواج������ه 
�صبق  كمدرب  اأو  كالعب  �ص�اء 

العامل،  ب��ك��اأ���س  ال���ف����ز  ل���ه 
لقب  اأي  اأم��ل��ك  ل  بينما 

يف خزانتي. رمبا يك�ن 
ذلك حافزا كبريا... 

اأنا اأمزح«.
ما  ��������ص��������ؤال:   -

بنغ�ل�  راأي�����ك 
ك����ان����ت����ي وه����ل 
ت���ع���ت���ق���د اأن������ه 
قادرا  �صيك�ن 
ع���ل���ى اي���ق���اف 

ل�كا  ق����ائ����دك����م 
م�دريت�س؟

ج�اب: “لقد اأثبت حتى الآن 
يف ه���ذه ال��ب��ط���ل��ة اأن���ه كان 

اأح���د اأف�����ص��ل لع��ب��ي خط 
ال����������ص����ط امل����داف����ع����ني، 

الكثري  ي��غ��ط��ي  ف��ه��� 
امللعب،  اأر���ص��ي��ة  على 
وي���������ف��������ر الأم�������������ان 
ل���الع���ب���ني اأم�����ام�����ه. 
يلعب  كانتي  كان  اإذا 
ففرن�صا  جيد،  ب�صكل 
جيد  ب�����ص��ك��ل  ت���ل���ع���ب 
متاأكد من  اأن��ا  اأي�صا. 
عقبة  ����ص���ي���ك����ن  اأن�������ه 
لعبنا  اأ����ص���ل����ب  اأم�������ام 
لكنني  ال����ه����ج�����م����ي، 
اأنه  ل�����ص��ت خ��ائ��ف��ا م���ن 

م�دريت�س  ل�كا  �صيعيق 
لأن ثمة لعبني اآخرين 

يف امللعب«.
تعتقد  ه���ل  �����ص�����ؤال:   -
ي�صتحق  م�دريت�س  اأن 
اأن يت�ج اأف�صل لعب 
ورمبا  ال��ب��ط���ل��ة،  يف 

اأي�صا يف العامل؟
“بعد  ج�������������������اب: 
مع  ال��رائ��ع  م��صمه 
ريال مدريد، وف�زه 
ب������ث������الث ك�������ؤو�������س 
دوري  يف  م��ت��ت��ال��ي��ة 
اب���ط���ال اوروب��������ا، ل 
ي����زال م�����ص��ت��م��را يف 

ال����رك���������س مل���دة 
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دق���ي���ق���ة، 
وي�����ق������د 

الفريق، اأعتقد اأنه اف�صل لعب يف البط�لة وي�صتحق 
الف�ز باجلائزة ... لن يك�ن اأحد اأكرث �صعادة مني اإذا 
فاز ل�كا بالكرة الذهبية. لقد فاز بكل �صيء مع ناديه، 
ولكن هناك هذه اخلزانة الفارغة لناحية اللقاب مع 
منتخب بالده. ه� يف ذروة م�صريته، واأنا متاأكد من 

اأنه ي�صتحق الف�ز بالكرة الذهبية«.
- �ص�ؤال: لقد اج��ربت على خ��س التمديد يف ثالث 
م�����رات، ه���ل ���ص��ت��ك���ن���ن يف ل��ي��اق��ة ج���ي���دة يف امل���ب���اراة 

النهائية؟
بالتاأكيد  نحن  �صعبا،  طريقا  �صلكنا  “لقد  ج����اب: 
ال��ف��ري��ق ال���ح��ي��د ال����ذي ل��ع��ب ث��م��اين م��ب��اري��ات )يف 
�ص�طني  ك���ل  ك�����ن  م�����رات   3 ال��ت��م��دي��د  اىل  ا�����ص����ارة 
املجم�ع  وبالتايل  دقيقة،   30 ي�صتغرقان  ا�صافيني 
مدة مباراة كاملة( يف كاأ�س العامل  وهي  دقيقة   90
لبل�غ النهائي... اإنه اأمر �صعب للغاية، لقد ا�صتهلك 
انه كلما  الطاقة، ولكننا نق�ل  الكثري من  الالعب�ن 
اأف�صل.  ب�صكل  لعبنا  كلما  �صع�بة،  ال��ظ��روف  ازدادت 
ل ميكن اأن تك�ن هناك اأع��ذار، اإنها فر�صة فريدة يف 
والدافع.. الق�ة  �صنجد  اأننا  من  متاأكد  واأن��ا  احلياة، 

التاريخ  اإىل �صفحات كتب  لقد دخلنا 
ب��ك���ن��ن��ا اأ���ص��غ��ر دول����ة ت��ت��اأه��ل اىل 
العامل،  لكاأ�س  النهائية  املباراة 
نظرت  واإذا  الأوروغ�������اي،  م��ع 
لبلدنا،  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  اإىل 

نحن معجزة«.
���ص���ؤال: م��اذا تعلمت خالل   -
م�صريتك التدريبية يف ال�صرق 

الأو�صط؟
“ط�ال م�صريتي،  ج���اب: 
دائما  اخرتت  حياتي، 
الطريق الأ�صعب. 
اإىل  ذه���������ب���������ت 
اخل���������������������������ارج 
مب�������������ج�������������رد 
على  ع���ث����ري 
وظ��ي��ف��ة - يف 
ل�صنا  اأوروب������ا 
حم������رتم������ني 
اأن  ل�������  ح����ت����ى 
املدربني الكروات 
ك�����ان������ا ن���اج���ح���ني. 
يطلب�ن  اأوروب�������ا،  يف 
 ... ال���ك���ب���رية  الم������اء 
ن����اد  ب����������داأت يف  ل����ق����د 
لهم  وق����ل����ت  ����ص���غ���ري 
الكثري  ك��ب��ري،  “ا�صم 
من املال، خطاأ كبري” 
ال�صلم  اأ�صفل  يف  بداأنا 
لنف�صي  و���ص��ن��ع��ت   ...
ا�����ص����م����ا، درب��������ت اح����د 
اأكرب الأندية يف اآ�صيا. 
وعندما  بنف�صي  اآمنت 
املنتخب  اح���ت���اج���ن���ي 
اأ�صكك،  مل  ال����ط���ن���ي 
بعملي  بالثقة  حظيت 
لكن  فريقي.  وبالعبي 
اأي  ت�����ق�����دمي  ي����ت����م  مل 
�صيء يل على طبق من 
ه�  مثلما  لي�س  ذه���ب، 
الم���ر يف اأوروب�����ا، حيث 
ال��ب��ع�����س على  ي��ح�����ص��ل 
منا�صب يف اكرب الندية 
لنهم كان�ا لعبني كبار. 
هناك مدرب�ن رائع�ن يف 
ك�فات�س  ن��ي��ك���  ك���روات���ي���ا، 
 ... ب��ي��ل��ي��ت�����س  و����ص���الف���ن 
وع��ادة ما اأق���ل، اأعط�ين 
ف����ر�����ص����ة ت�����دري�����ب ري�����ال 
بر�صل�نة،  اأو  م����دري����د 

و�صاأف�ز بالألقاب«.

ت�صل�ص���ي ي�ص���رح كونت���ي و�ص���اري 
مر�ص����ح خلالفت�����ه 
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الفجر الريا�ضي

لكرة  العامل  كاأ�س  بط�لة  انتهاء  على  �صاعة   48 قبل 
ال�صراع يبدو على  فاإن  املقامة حالياً يف رو�صيا،  القدم 
اأ�صده بني اأكرث من جنم على نيل جائزة اأف�صل لعب 

يف الن�صخة احلالية للم�صابقة.
الأملاين  اأم��ام نظريه  الأرجنتني  ورغم خ�صارة منتخب 
التي  امل��ا���ص��ي��ة  ال��ب��ط���ل��ة  لن�صخة  النهائية  امل���ب���اراة  يف 
اأقيمت بالربازيل عام 2014، اإل اأنها مل متنع ح�ص�ل 
اأف�صل  ال�صاحر الأرجنتيني لي�نيل مي�صي على جائزة 

لعب يف امل�صابقة.
كما ذهبت اجلائزة يف ن�صخة البط�لة 

اإىل  اأفريقيا  بجن�ب   2010 ع��ام 
الأوروغ������ي�����اين دي��ي��غ��� ف�����رلن، 
رغ����م اإخ���ف���اق م��ن��ت��خ��ب ب�����الده يف 
الف�ز باللقب واكتفائه باحل�ص�ل 

على املركز الرابع.
ال�صابق  ال���ربازي���ل���ي  ال��ن��ج��م  وي���ع���د 

روماري� اآخر لعب يجمع بني جائزة 
بكاأ�س  ال���ف����ز  وك���ذل���ك  اأف�������ص���ل لع����ب 
 1994 م���ن��دي��ال  يف  وذل��ك  البط�لة، 

علماً  املتحدة،  بال�ليات  اأقيم  ال��ذي 
باأن هناك ع�صرة لعبني فقط 

جمع�ا بني اجلائزة والكاأ�س 
الع�صرين  ال��ن�����ص��خ  خ�����الل 

ال�صابقة للم�نديال.
الدرا�صة  جم��م���ع��ة  و���ص��ت��ق���م 

الفنية التابعة لالحتاد الدويل 
لكرة القدم “فيفا” باختيار الالعب 

النهائية  املباراة  عقب  باجلائزة  الفائز 
التي جتمع بني منتخبي كرواتيا وفرن�صا 

ل�جنيكي  م��ل��ع��ب  ع���ل���ى  الأح��������د،  غ�����دا 
بالعا�صمة الرو�صية م��صك�.

ومن املقرر اأن يتم ت�صليم عدة ج�ائز 
جائزة  وه����ي  ال��ب��ط���ل��ة،  يف  اأخ������رى 
احل������ذاء ال���ذه���ب���ي لأف�������ص���ل ه���داف 

الذهبي  وال���ق���ف���از  ال��ب��ط���ل��ة،  يف 
وجائزة  مرمى،  حار�س  لأف�صل 
الذي  للفريق  النظيف  اللعب 
تاأديبي يف  �صجل  باأف�صل  يتمتع 
من  الفرتة  يف  املقامة  البط�لة 

14 ي�ني� املا�صي حتى 15 ي�لي� 
اجلاري.

ومع ال�داع املبكر لعدد كبري من النج�م 
يف مقدمتهم مي�صي واجلناح الربازيلي نيمار 

دا �صيلفا والنجم الربتغايل كري�صتيان� رونالدو، 
الفائز بجائزة اأف�صل لعب يف العامل يف العامني 

املا�صيني، فاإن الفر�صة باتت م�اتية اأمام جمم�عة 
الكرة  ع��ل��ى ج��ائ��زة  ال��ن��ج���م للح�ص�ل  م��ن  اأخ����رى 

الذهبية لأف�صل لعب يف امل�نديال.
ل���ك��ا م���دري��ت�����س: ب��اإم��ك��ان ���ص��ان��ع األ���ع���اب منتخب 

عاماً(   32( الإ�صباين  مدريد  ري��ال  وفريق  كرواتيا 

كبرية  جمم�عة  بالفعل  ت�صم  التي  م�صريته،  تت�يج 
من الألقاب، بالف�ز بكاأ�س العامل بعد غد على ح�صاب 
مبثابة  �صتك�ن  رمب��ا  واأنها  خا�صة  الفرن�صي،  املنتخب 
الظه�ر الأخري له يف كاأ�س العامل، بالنظر اإىل تقدمه 

يف العمر.
واأظهر  رو�صيا،  م�نديال  يف  هدفني  م�دريت�س  اأح���رز 
قدراً كبرياً من رباطة اجلاأ�س بعدما نفذ ركلة ترجيح 
بنجاح بعد دق��ائ��ق م��ع��دودة م��ن اإه���داره ركلة ج��زاء يف 
اأواخر ال�ص�ط الرابع من مباراة املنتخب الكرواتي 
م����ع ن���ظ���ريه ال����دمن����ارك����ي ب������دور ال�����ص��ت��ة ع�صر 
بركالت  الكروات  بف�ز  انتهت  التي  للم�صابقة، 

الرتجيح.
الر�صمي  الإلكرتوين  للم�قع  ووفقاً 

اأكرث  ه���  م���دري��ت�����س  ف���اإن  لفيفا، 
للم�صافات  ق��ط��ع��اً  ال��الع��ب��ني 
اإذ  يف م���ن��دي��ال رو���ص��ي��ا، 
بلغت  مل�����ص��اف��ة  رك�����س 

ك����ي����ل�����م����رتاً   63
خ��������������������������الل 

املباريات ال�صت التي خا�صها يف امل�صابقة حتى الآن.
كاأ�س  يف  تاألق  ال��ذي  الفرن�صي  املراهق  مبابي:  كيليان 
العامل ب�صرعته ومهاراته، �صجل 3 اأهداف يف امل�صابقة 
اأ�صبح  بعدما  التاريخ  �صناعة  يف  جنح  كما  الآن،  حتى 
اأول مراهق ي�صجل هدفني يف مباراة واحدة بامل�نديال 
ال�����ص���داء ال��ربازي��ل��ي بيليه، ال��ذي حقق  بعد اجل���ه��رة 
نف�س الإجناز يف ن�صخة امل�صابقة عام 1958 بال�ص�يد، 
الأرجنتني خالل  اأحرز ثنائية يف مرمى  وذلك حينما 

دور  يف   3-4 الالتيني  املنتخب  على  فرن�صا  ف���ز 
ال�صتة ع�صر.

وف�����ر ق��ي��ام جن���م ب��اري�����س ���ص��ان جريمان 
ال���ف���رن�������ص���ي ب���ت���ك���رار اإجن�������از ب��ي��ل��ي��ه قام 
الالعب  بتهنئة  الربازيلي  الأ�صط�رة 
جانبه،  من  اأ�صار،  الذي  ال�صاعد، 
ال�صامبا  منتخب  جنم  اأن  اإىل 

ال���������ص����اب����ق ي�����ت������اج�����د يف 
“منزلة اأخرى” بني 

لعبي ال�صاحرة امل�صتديرة.
بذلها ط�ال  التي  يكلل جمه�داته  اأن  مبابي  وباإمكان 
البط�لة من خالل الف�ز بكاأ�س العامل واجتياز عقبة 
املنتخب الكرواتي يف املباراة النهائية، اإذ حتدث ديدييه 
اأق�ل  “كنت  دي�صان مدرب منتخب فرن�صا عنه قائاًل: 
دائماً اأن مبابي لعب جيد للغاية، اأنا �صعيد لأنه لعب 

فرن�صي، ي�صتطيع ال��ص�ل مل�صت�ى مي�صي ورونالدو«.
اإجن���ل���رتا وفريق  ي��ت�����ص��در جن��م منتخب  ك���ني:  ه����اري 
ت�تنهام ه�ت�صبري الإجنليزي ترتيب هدايف امل�نديال 
الرو�صي بر�صيد 6 اأهداف، ويبدو تاأثريه على 
يتك�ن من جمم�عة  ال��ذي  ب��الده،  منتخب 
لعبني �صغار ال�صن، ظاهراً للعيان، الأمر 
جائزتي  على  احل�ص�ل  من  يقربه  ال��ذي 
اأف�صل لعب واأف�صل هداف يف البط�لة.

ا�صتعادة  يف  اإجن���ل���رتا  ح��ل��م  اأن  ورغ����م 
لقب كاأ�س العامل انتهى بخروج 
ال��������دور قبل  ال����ف����ري����ق م����ن 
كرواتيا،  اأم������ام  ال��ن��ه��ائ��ي 
ف�����اإن�����ه م���������ازال ب���اإم���ك���ان 
ك�����ني ت���ع���زي���ز ����ص���دارت���ه 
ل��ه��دايف ال��ب��ط���ل��ة، حال 
ال�صباك  هز  يف  جناحه 
خ���الل م���ب���اراة حتديد 
امل������رك������زي������ن ال����ث����ال����ث 
�صتجمع  ال���ت���ي  وال����راب����ع 
بنظريه  الإجن��ل��ي��زي  املنتخب 

البلجيكي غداً ال�صبت.
اإيدين هازارد: ميتلك منتخب 
بلجيكا ث��روة م��ن امل���اه��ب، يف 
ظل ت�اجد جن�م بحجم كيفن 
ل�كاك�  وروم��ي��ل���  ب��روي��ن  دي 
ودري�������س م��ريت��ي��ن��ز، ل��ك��ن يظل 
ت�صيل�صي  ف��ري��ق  األ��ع��اب  ���ص��ان��ع 
الإجنليزي، ه� ال�رقة الرابحة 
لك�نه  ل��ي�����س  ال���ف���ري���ق،  الأه�����م يف 
ب�صبب  ولكن  بلجيكا  ملنتخب  قائداً 
قدرته على التحكم يف اإيقاع الفريق، 
وه� ما كان وا�صحاً ب�صدة خالل ف�ز 
دور  يف  ال��ربازي��ل  على  البلجيكيني 

الثمانية بالبط�لة.
اأحرز هازارد هدفني وقدم متريرتني 
ح���ا����ص���م���ت���ني خ�������الل م�����������ص������اره يف 
الإ�صادة  وتلقى  الآن،  حتى  البط�لة 
مارتينيز  روب���ريت����  الإ����ص���ب���اين  م���ن 
مدرب الفريق، الذي و�صفه باأنه قائد 

كبري وحقيقي.
بالكرة  يت�صرف  اإن��ه  مارتينيز:  اأ�صاف 
بتلقائية، اإنني اأحب ذلك حقاً، دائماً ما 
ي�ؤثر  اأن  دون  الكرة  على  احل�ص�ل  يريد 

بال�صلب على �صري املباراة. 

من��اف�ص��ة رب��اعي��ة عل��ى اأف�ص��ل الع��ب يف املوندي�ال 

ال��دون.. يف ملح���ات ذهبي���ة م����ع امللك����ي
ه�  رونالد  كري�صتيان�  الربتغايل  النجم  اأن  على  خالف  ل 
اأحد اأف�صل لعبي كرة القدم على مدى تاريخ اللعبة الأكرث 
�صعبية يف العامل، بل اأن الكثري من معجبيه يرونه الأف�صل 
ي�صتذكر  مدريد،  ري��ال  اأ�ص�ار  مغادرته  ومع  الإط��الق،  على 

بع�س كتاب �صحيفة ماركا الإ�صبانية اأهم حلظات الدون 
وه� مرتد قمي�س املرينغي.

اأن  �صان�صيز  جي��س  ال�صحفي  ي��رى  البداية  ففي 
الف�ز بكاأ�س اإ�صبانيا يف اأبريل 2011 كانت حلظة 
ف��ارق��ة، لأن ال��ف���ز ك���ان ع��ل��ى ح�����ص��اب ع��ل��ى الغرمي 

ماديرا  �صاروخ  اأح��رزه  وبهدف  بر�صل�نة  التقليدي 
يف ال���ق��ت الإ����ص���ايف ل��ي��ح��رم غ����اردي���ال من 

تدريب  ت�ليه  له خالل  اأول بط�لة 
ال���ك���ت���ال����ين، كما  ال���ع���م���الق 

جل�زيه  ف����ز  اأول  ك��ان��ت 
كمدرب  م����ري���ن���ي���� 

ل�����ري�����ال م���دري���د 
ع����������ل����������ى ب�����ي�����ب 
غ�������������اردي������������ال 
مدرب بر�صل�نة 

اآنذاك.
يق�ل  جهته  من 

الإعالمي خ��صيه 
ل�ي�س ه�رتادو اإن 
ف���ز ري��ال مدريد 
على بر�صل�نة  فى 

 2012 اأب���ري���ل ع���ام 
ح�صم الدوري الإ�صباين 

حيث  امل����رين����غ����ي  ل�������ص���ال���ح 
انتهت بف�ز ريال مدريد على 

لهدف  بهدفني  بنتيجة  البل�غرانا 
بف�صل �صاروخ ماديرا.

اإىل  ب��ال��ذاك��رة  فيع�د  ميدينا  ال�صحفي  اأم���ا 

الذي جمع مدريد   2016 اأوروب��ا عام  اأبطال  نهائي دوري 
ريال  وف��از  مدريد،  اتلتيك�  العا�صمة  يف  املحلي  غرميه  مع 
انتهت  اأن  ب��ع��د   3–5 بنتيجة  ال��رتج��ي��ح  ب��رك��الت  م��دري��د 
 ،1–1 الإيجابي  بالتعادل  والإ�صافية  الأ�صا�صية  الأ�ص�اط 
اأن ي�صدد �صربة اجلزاء الأخرية  واختار رونالدو 
امللكي  النادي  اأن�صار  جلميع  الفرح  ليهدي 

بعد مباراة دراماتيكية.

�صاحب “الهدف امل�صتحيل«
فيليك�س  خ������ص��ي��ه  لل�صحفي  وب��ال��ن�����ص��ب��ة 
دياز، فيق�ل: “راأيت الكثري من الأهداف 
اجلميلة خالل م�صريتي املهنية، لكن 
هناك اأهداف ل متلك �ص�ى اأن 
اأو  امل��ع��ج��زة  ب��ال��ه��دف  ت�صفها 
امل�����ص��ت��ح��ي��ل، وهذا  ال��ه��دف 
م��ا ف��ع��ل��ه رون���ال���دو عند 
ت�صجيل  م��ن  مت��ك��ن 
ه������������دف م���ق�������ص���ي 
ب����ف����ن  م����رم����ى  يف 
ي�فنت��س  ح�����ار������س 
خالل ذه��اب ن�صف نهائي 

اأبطال اأوروبا الأخري«.
وتابع: “ ذلك الهدف الذي �صجله رونالدو 
الإيطالية  ت�رين�  مبدينة  الي�يف  معقل  يف 
اأبهر اجلميع بعد اأن ارتفع عن الأر�س مل�صافة 
مرتين، وجعل كل من كان يف املعلب ي�صفق 
له ب��ح��رارة.. ل اأ���ص��دق اأن ه��ذا ح��دث، لكنه 

حدث بالفعل«.
ريال  ف�ز  اأن  يرى  ب�ل�  بابل�  ال�صحفي  لكن 
اأهداف  باأربعة  مي�نخ  ب��اي��رن  على  م��دري��د 
اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  2014 يف  ع���ام  يف 
ل��رون��ال��دو لكي ي�صبح  ك��ان فاحتة خ��ري 

الأف�صل يف العامل، ففي تلك املباراة �صجل �صريغي� رام��س 
الذي �صجل هدفني لفريقه يف الدقيقة 16 والدقيقة 20 
ق�صى  رون��ال��دو  كري�صتيان�  ال��ربت��غ��ايل،  لكن  ال��ت���ايل  على 
 34 الدقيقة  بت�صجيله هدفني يف  الأمل��ان  اآم��ال  نهائيا على 

و90 على الت�ايل من عمر املباراة.
خ��صيه  “ماركا” وه���  اإع��الم��ي  اأب���زر  اأح��د  اإىل  وبال��ص�ل 
ل�ي�س كالديرون، فاإن ثالثية كري�صتيان� واأداءه املذهل �صد 
اأتليتيك� مدريد يف ن�صف نهائي دوري اأبطال اأوروبا 2016 
كان لها الف�صل يف و�ص�ل املرينغي اإىل النهائي الذي �صهدته 

العا�صمة ال�يلزية كارديف.

هداف اأ�صطوري
ويف �صياق اآخر يرى فران فيالل�ب��س اأن هاتريك رونالدو 
الدوري  اأبطال  2016 �صد ف�لف�صب�رغ يف ربع نهائي  عام 
اأن��ق��ذ ري��ال م��دري��د م��ن اخل���روج ول�صيما واأن���ه ك��ان خا�صرا 
لكن  ف�لف�صب�رغ.  ملعبه يف  خ��ارج  بهدفني  ال��ذه��اب  م��ب��اراة 
اأج���اء فرح يف  لي�صعل  17 دقيقة فقط  اإىل  احتاج  رونالدو 
ا�صتاد برينابي�، م�صريا اإىل ذلك الهاتريك كان مبثابة ط�ق 

جناة ملدرب الفريق زين الدين زيدان.
اإجن��ازات رونالد  اإىل جممل  األربت� روبي�  من جهته ينظر 
 438 يف  ه��دف��اً   451 �صجل  اأن���ه  ال��ب��الن��ك������س، فيكفي  م��ع 
مباراة ، وفاز بثالث كرات ذهبيات وكان هداف دوري اأبطال 
اأوروبا �صت مرات. وفاز اأي�صا مع ريال مدريد باأربعة األقاب 

يف دوري الأبطال.
وختاما، قال الإعالمي ه�غ� �صرييزو اإن املباراة التي تف�ق 
فيها �صاروخ ماديرا على �صجل الفتى الذهبي للريال راوؤول 
املرينغي،  م��ع  رون��ال��دو  حلظات  اأه��م  م��ن  كانت  غ�نزالي�س 
فراوؤول الذي �صجل 323 هدفاً مع ريال مدريد كان وقتها 
الهداف التاريخ النادي، والآن يرتك رونالدو  ريال مدريد 
امل�صتحيل  م��ن  �صيك�ن  الأه����داف  م��ن  اأ���ص��ط���ري  �صجل  م��ع 
حتطميه ح��ت��ى امل���دى ال��ب��ع��ي��د، ل��ق��د غ���ادر وب��ح���زت��ه 451 

هدفا.

الفيف���ا ي���در�ص زيادة منتخب����ات ك���اأ�ص الع��ال�����م 
اأكد رئي�س الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( جاين اإنفانتين� ام�س 
 2022 اجلمعة ان زيادة عدد املنتخبات امل�صاركة يف م�نديال قطر 
اىل 48، �صتبحث “يف الأ�صهر املقبلة”، وذلك يف م�ؤمتر �صحايف قبل 

ي�مني من ختام م�نديال 2018 يف رو�صيا.
“�صنبحث هذا الأمر يف  ال�ص�ي�صري لالحتاد الدويل  الرئي�س  وقال 
الأ�صهر املقبلة، مع القطريني بالدرجة الأوىل، ولحقا �صيك�ن ثمة 

فر�صة لبحث الأمر مع كل الأطراف املعنية«.
ال�ليات  ت�صت�صيفه  ال��ذي   2026 م�نديال  يك�ن  ان  املقرر  وم��ن 
املتحدة واملك�صيك وكندا، اأول م�نديال ي�صارك فيه 48 منتخبا بدل 

من 32. ال ان احتاد اأمريكا اجلن�بية “ك�منيب�ل” تقدم يف الأ�صهر 
املا�صية باقرتاح لزيادة عدد املنتخبات بدءا من قطر 2022، بدل 
�صابقة  اإنفانتين� يف ت�صريحات  واعترب   .2026 النتظار حتى  من 
اأن  نف�صه على  ال�قت  “مثري لالهتمام”، م�صددا يف  الطرح  اأن هذا 
املربم  التفاق  الأوىل، لأن  بالدرجة  تطبيقه يرتبط مب�افقة قطر 

بينها وبني الفيفا ين�س على تنظيمها م�نديال ب� 32 منتخبا.
انطالق  قبيل  ع��ق��د  ال���ذي  الأخ����ري  م���ؤمت��ره  يف  الفيفا  يبحث  ومل 
امل���ن��دي��ال ال��رو���ص��ي يف ي���ن��ي���، زي����ادة ع���دد امل��ن��ت��خ��ب��ات يف م�نديال 
قرار  لتخاذ  نهائيا  م�عدا  الحت��اد  يحدد  مل  حني  ويف   .2022

بهذا ال�صاأن، اأ�صار اإنفانتين� اإىل اأن هذا الأمر يجب ان يح�صم “قبل 
قبل  تنطلق  ما  ع��ادة  والتي  امل�ؤهلة،  الت�صفيات”  مباريات  انطالق 
القطري  امل�نديال  اأن  اإنفانتين�  واأك��د  البط�لة.  م�عد  من  عامني 
21 ن�فمرب و18 دي�صمرب، بدل من  املمتدة بني  الفرتة  �صيقام يف 
امل�عد املعتاد للبط�لة يف ال�صيف نظرا للظروف املناخية يف الدولة 

اخلليجية.
و�صدد رئي�س الحتاد الدويل على اأن “البط�لت ال�طنية )التي تقام 
القرار، وه�  بهذا  اأبلغت  الربيع(  واأواخ��ر  ال�صيف  اأواخ��ر ف�صل  بني 
قرار جيد لأنه ل ميكن لعب كرة القدم يف قطر يف ي�ني� اأو ي�لي�«.

الدفاع والهجمات املرتدة 
اأكرب الفائزين يف رو�صيا 

دفاعيا  خطا  يتطلب  القدم  ك��رة  يف  العامل  بكاأ�س  الف�ز  اأن  تظهر  ال�ص�رة 
حديديا بدل من خط هج�مي رهيب. امل�نديال الرو�صي اأكد ان املنتخبات 
املنتخبات  على  وا�صح  ب�صكل  تف�قت  املرتدة  الهجمات  على  اعتمدت  التي 

املعروفة بال�صتح�اذ على الكرة.
الفرن�صي عام  ال���دوري  ق��اد م�نبلييه اىل لقب  ال��ذي  امل��درب رينيه ج��ريار 
2012، قال ل�كالة فران�س بر�س خالل دور املجم�عات ان “يجب ان تلعب 
الكرة، تقدم عرو�صا جميلة... لكن من وقت لآخر، يتعني عليك اأن تعرف 
الأم��ر يف  اأك��رث �صحة عندما يتعلق  املفه�م يك�ن  كيف تك�ن ب�صعا!”. هذا 

النهاية بتت�يج عاملي، يف بط�لة تقام مرة واحدة فقط كل اأربع �صن�ات.
با�صنت  ف��ان  م��ارك���  ال�صابق  اله�لندي  النجم  داف��ع  العر�س؟  ح�صاب  على 
ال��ع��امل ث��الث م��رات والذي  ال��ك��رة الذهبية لأف�صل لع��ب يف  احل��ائ��ز على 
ي�صغل من�صبا يف جمم�عة الدرا�صات الفنية التابعة لالحتاد الدويل )فيفا( 
قائال اخلمي�س يف م�ؤمتر �صحايف يف م��صك� “لقد �صاهدنا بع�س املباريات 

الرائعة«.
اأه��داف، فرن�صا  ب��دون  انتهت  “مل تكن هناك �ص�ى مباراة واح��دة  واأ�صاف 
مع الدمنارك، لأن النتيجة كانت مت�قعة. لكن كانت لدينا اأي�صا مباريات 
مثرية حتى النهاية، كانت احلال مرة اأخرى الأربعاء” يف مباراة الدور ن�صف 

النهائي التي فازت فيها كرواتيا على انكلرتا )2-1 بعد التمديد(.
ال�صابق غي لك�مب  الفرن�صي  �صان جرمان  باري�س  كان مدرب  من جهته، 
التي  امل��ب��اري��ات  ببع�س  مت��ي��زت  املناف�صة  ان  املجم�عات  دور  خ��الل  لح��ظ 
امل�صاركة”  +ال�صغرية+  املنتخبات  ذلك  يف  مبا   ... دفاعيا  تنظيما  “�صهدت 
ك��ل هذه  ال��ع��ام  ه��ذا  م��ذه��ل قدمته  “اأمر  ال��رو���ص��ي، م�صيفا  امل���ن��دي��ال  يف 
المم ال�صغرية التي و�صعت احلالة املعن�ية، والت�صحية بالنف�س ف�ق كل 

اعتبار«.
ورو�صيا  واملك�صيك  وامل��غ��رب  اي��ران  ملنتخبات  الدفاعية  التنظيمات  وخلقت 
م�صاكل كثرية ملنتخبات عريقة هي على الت�ايل ا�صبانيا والربتغال والربازيل 

واملانيا. مل ينجح اي منتخب من ه�ؤلء الكبار يف بل�غ املربع الذهبي.
وتابع فان با�صنت “�صهدنا مباريات مبدافعني قريبني جدا من خط ال�صتة 
مهم  “الأمر  انه  اىل  م�صريا  اجلزاء(”،  ملنطقة  ال�صغري  )امل�صتطيل  اأمتار 
للغاية، فخط�ط الدفاع كانت �صيقة جدا، لدرجة اأن لعبني مثل الرجنتيني 

لي�نيل مي�صي اأو الربازيلي نيمار واجه�ا م�صاكل لتخطيها...«.
اأواخر  ال�صابق لنانت رينالد دون�يك�س ل�كالة فران�س بر�س يف  املدرب  قال 
الدفاعي  التنظيم  “بالن�صبة للمنتخبات املحدودة فنيا، فاإن احرتام  ي�ني� 
ميكن اأن ي�صاهم يف حتقيق نتيجة ايجابية”، م�صيفا “بالطبع، يحتاج الأمر 

اإىل ذكاء معني، تقنية معينة اأي�صا، ولكنه يتطلب اي�صا الإرادة، والتفاين«.
هل ثمة منتخب يذل على ذلك؟ يق�ل فان با�صنت “بالتاأكيد كرواتيا التي 
متلك عباقرة يف جمم�عتها مثل القائد ل�كا م�دريت�س، ولكن لديها عقلية 

حديدية”، م�صيفا “انهم مقاتل�ن يلعب�ن بطريقة جماعية«.
كرواتيا  لعب�  ميل�تين�فيت�س،  ب���را  ال�صابق  ال�صربي  للمدرب  وبالن�صبة 
يتمتع�ن “بكل امليزات”. وا�صاف ميل�تين�فيت�س الع�ص� اأي�صا يف جمم�عة 
اعتقدوا  واجل��م��ي��ع  بالتمديد  م��ب��اري��ات  خ��ا���ص���ا  “لقد  اللفيفا  ال��درا���ص��ات 
اأنهم �صيك�ن�ن متعبني ولكن بف�صل روحهم املعن�ية، وحما�صهم، ها هم يف 
املباراة النهائية!«. واأ�صاد فان با�صنت مرة اأخرى بكرواتيا بق�له انه ف�صال 
عن الروح املعن�ية، ثمة اأي�صا ج�دة اللعب، فكل املنتخبات لي�صت حمظ�ظة 
“يق�د  ال��ذي  م�دريت�س  مثل  لع��ب  �صف�فها  يف  ليك�ن  الكفاية  فيه  مب��ا 
“اإن وج�د لعب مثله ياأخذك بعيدا جدا  اللعب”، م�صيفا  فريقه، ويدير 
واملنتخبات  الرو�صي،  امل�نديال  يف  نف�صه  املنطق  يفر�س  مل  البط�لة«.  يف 
التي طبقت املبادئ الأ�صا�صية للعب خرجت مبكرا. اإ�صبانيا التي ودعت من 
ال�صتح�اذ  الذي يعتمد على  لعبها  اأ�صل�ب  ينفعها  النهائي مل  ال��دور ثمن 
على الكرة والذي قادها اىل القاب عدة. كما ان املانيا التي فقدت لقبها من 

الدور الول، دفعت ثمن دفاعها العايل جدا.

�صاوثغابت،  غ��اري��ث  الإنكليزي  للمنتخب  الفني  امل��دي��ر  يقر   
الثالث  املركز  حتديد  مباراة  خ��س  يحبذ  ل  منتخب  اأي  ان 
ال�صبت  الي�م  مباراة منتخبه  اأن  اإل  العامل،  كاأ�س  نهائيات  يف 
مع بلجيكا يف �صان بطر�صب�رغ، ت�صكل فر�صة ل�داع امل�نديال 
يف  التمديد  بعد   2-1 كرواتيا  اأم��ام  اخل�صارة  بف�ز.  الرو�صي 
ب��ل���غ املباراة  ان��ك��ل��رتا ف��ر���ص��ة  ال����دور ن�صف ال��ن��ه��ائ��ي ح��رم��ت 
 1966 منذ  والأوىل  تاريخها  يف  الثانية  للمرة  النهائية 

عندما ت�ج “الأ�ص�د الثالثة” باللقب ال�حيد يف تاريخهم.
بلجيكا  م���اج��ه��ة  يف  اأنف�صهم  النكليز  يجد  ذل���ك،  م��ن  ب��دل 
ومدربها ال�صباين روبرت� مارتينيز، بعد خ�صارتها يف ن�صف 

النهائي اأمام فرن�صا �صفر1-.
الثالثة  اجل�لة  يف  املنتخبني  للقاء  ا�صتعادة  امل��ب��اراة  و�صتك�ن 
الأخرية للمجم�عة ال�صابعة، والذي خا�صه اجلانبان بت�صكيلة 
رديفة اىل حد كبري بعدما كان كل منهما قد �صمن العب�ر اىل 

الدور ثمن النهائي.
بهدف  -1�صفر  بلجيكا  ب��ف���ز  الأول  ال���دور  م��ب��اراة  وان��ت��ه��ت 
وامل�صار  امل��ج��م���ع��ة  ����ص���دارة  بلجيكا  م��ن��ح  ي���ان����زاي،  ل��ع��دن��ان 
النهائي  ثمن  يف  اأق�صت  اذ  النهائية،  امل��ب��اراة  نح�  الأ���ص��ع��ب 
اليابان 3-2 والربازيل يف ربع النهائي 2-1 قبل ان ت�صقط 
اأمام فرن�صا. اأما انكلرتا، فتخطت ك�ل�مبيا بركالت الرتجيح 
ربع  ال���دور  يف  -2�صفر  بنتيجة  وال�ص�يد  النهائي،  ثمن  يف 

النهائي.
وقال �صاوثغيت عن مباراة ال�صبت، والتي يت�قع ان يدفع فيها 
مباراة  انها  “ب�صراحة،  الحتياطيني،  من  بالعبني  املدربان 
على  ذل��ك  ي�ؤثر  ان  دون  من  بخ��صها”،  فريق  اي  يرغب  ل 
م�صعى انكلرتا لتحقيق اأف�صل نتيجة لها يف كاأ�س العامل، منذ 

تت�يجها باللقب يف 1966.
النهائي  ن�صف  ال���دور  يخ��ص�ن  الثالثة”  “الأ�ص�د  وك���ان 
1990، عندما خ�صروا  للمرة الأوىل منذ م�نديال ايطاليا 
يف  البط�لة  واأن��ه���ا  الرتجيح،  ب��رك��الت  الغربية  اأملانيا  اأم���ام 

املركز الرابع بعد خ�صارتهم اأي�صا اأمام البلد امل�صيف.
وق��ال “نريد ان نقدم اأداء نفخر ب��ه، ول ري��ب يف ذل��ك يف كل 
مرة نرتدي فيها قمي�س املنتخب ال�طني نتطلع اىل اللعب 

بكل فخر، و�صنلعب جيدا ونتطلع اىل الف�ز«.
احل���ار����ص���ان الح��ت��ي��اط��ي��ان ج���اك ب��ات��الن��د ون��ي��ك ب�����ب، هما 
لعبا   23 م��ن  امل���ؤل��ف��ة  النكليزية  الت�صكيلة  يف  ال���ح��ي��دان 

�صاوثغايت  اعتماد  منذ  النهائيات،  يف  بعد  ي�صاركا  مل  اللذان 
له  �صبق  الأدوار الق�صائية، بعدما  اعتبارا من  ثابتة  ت�صكيلة 
املباراة  ا�صراك جميع الالعبني يف الدور الول وخ�ص��صا يف 
ان  يت�قع  الذهبي،  وجيلها  بلجيكا  اىل  بالن�صية  بلجيكا.  مع 
يف  للم�صاركة  ال��ع���دة  م��ن  املفاتيح  الالعبني  غالبية  تتمكن 
2022، على رغم ت�قع غياب  نهائيات كاأ�س العامل يف قطر 

كل من فن�صان ك�مباين ويان فريت�نغني بداعي العتزال.
البلجيكي  الحت��اد  مع  ال��ذي مدد عقده  مارتينيز  وي�صتطيع 
لكرة القدم يف ماي� اىل ما بعد نهائيات كاأ�س اأوروبا 2020، 
كاأ�س  نهائيات  لها يف  نتيجة  اأف�صل  بلجيكا اىل حتقيق  قيادة 

العامل، بعدما حلت رابعة يف م�نديال 1986 باملك�صيك.
وقال ال�صباين “نريد اإنهاء البط�لة احلالية مب�صت�ى عال، 
اختبار  حماولة  اىل  نحتاج  ذل��ك  الالعب�ن  ه���ؤلء  وي�صتحق 
فر�صة احراز املركز الثالث يف نهائيات كاأ�س العامل. وهذا ل 

يحدث يف كثري من الأحيان«.
اأقر  انني  ال  امل��ب��اراة مهمة،  ه��ذه  ان  نفهم  ان  “علينا  اأ���ص��اف 
باأنه من ال�صع�بة التح�صري ملباراة كهذه مباراة، بعدما كان 

طم�حنا بل�غ النهائي ومل ن�فق يف ذلك«.
الن�صخ  يف  الثالث  املركز  اإح���راز  الوروب��ي��ة  للمنتخبات  و�صبق 
الت�صع الخرية من النهائيات. وكان اآخرها ف�ز ه�لندا على 
عانت  بعدما   ،2014 يف  -3�صفر  الربازيل  امل�صيفة  الدولة 
الخرية احراجا اثر تلقيها خ�صارة فادحة امام املانيا 1-7 يف 

الدور ن�صف النهائي.
و���ص��ي��ك���ن ق��ائ��د امل��ن��ت��خ��ب الإن��ك��ل��ي��زي ه����اري ك��اي��ن يف م�قع 
يف  ه��داف  لأف�صل  الذهبي  احل���ذاء  ج��ائ��زة  حل�صم  الف�صلية 
م�نديال 2018، اذ يت�صدر الرتتيب حاليا مع �صتة اأهداف، 
اأف�صل م�صجل  اأما  اأربعة.  ل�كاك� مع  البلجيكي روميل�  يليه 
الفرن�صي  فه�  النهائية،  املباراة  يف  امل�صاركني  املنتخبني  لدى 

انط�ان غريزمان الذي �صجل ثالثة اأهداف.
�صاحب  �صي�صبح  ل�صجله،  هدف  اإ�صافة  من  كاين  متكن  واذا 
ال��ر���ص��ي��د الع���ل���ى م���ن ال���ه���داف���ني م��ن��ذ م����ن���دي���ال 2002 
اأه��داف. ومل يتمكن  والربازيلي رونالدو الذي �صجل ثمانية 
اأي هداف منذ ذلك احلني من تخطي حاجز �صتة اأهداف. ويف 
حال تت�جيه، �صي�صبح مهاجم ت�تنهام ه�ت�صرب، ثاين هداف 
انكليزي يف تاريخ كاأ�س العامل، بعد غاري لينيكر )1986 مع 

�صتة اأهداف(.

»تر�صية« بني اإنكلرتا املحبطة وبلجيكا املتوثبة  



كبار تويرت يخ�صرون ماليني املتابعني
ت�صبب تغيري يف �صيا�صة م�قع الت�ا�صل الجتماعي ت�يرت بهدف 
زيادة م�صداقيته يف خ�صارة اأكرب مئة م�صتخدم للم�قع لنح� اثنني 
م�ؤ�ص�صة  اأف��ادت  ح�صبما  وذل��ك  املت��صط  يف  متابعيهم  من  املئة  يف 
التنفيذي  الرئي�س  وق��ال  الت�ا�صل.  م�اقع  بيانات  جلمع  كيه�ل 
لت�يرت جاك دور�صي اإن ت�يرت مل يعد يعترب اأي ح�صابات اأغلقت 
واأخرجت  حت��اي��ل.  اأن���ه  ي�صتبه  م��ا  ب�صبب  متابعني  م���ؤق��ت  ب�صكل 
امل�صتخدمني  اأرق��ام  ح�صابات  من  م�ؤقت  ب�صكل  املغلقة  احل�صابات 
الن�صطني ب�صكل ي�مي و�صهري على ت�يرت. ويغلق احل�صاب ب�صكل 
م�ؤقت اإذا ر�صد ت�يرت اأي �صل�ك غري معتاد مثل الن�صاط املفاجئ 
اأ�صهر من عدم الن�صاط. وقد ت�ؤثر ال�صيا�صة اجلديدة ب�صكل  بعد 
ميثل  املتابعني  ع��دد  لأن  ت�يرت  م�صتخدمي  بع�س  على  حقيقي 
اأ�صا�صيا عندما يتفاو�س امل�صاهري ومن ي�صم�ن بامل�ؤثرين  عن�صرا 
بالن�صبة  لكن  معلنني.  م��ع  �صفقات  على  الت�ا�صل  م���اق��ع  على 

مل�صتخدمني اآخرين ميثل عدد املتابعني م�صدر فخر.
ووفقا لبيانات كيه�ل فمع بدء �صريان التغريات خ�صر ح�صاب ت�يرت 
اخلا�س نح� 12.4 يف املئة من متابعيه مقارنة بي�م الأربعاء وه� 

اأعلى انخفا�س بني اأكرب مئة ح�صاب على امل�قع.

ترامب الر�صيع يف �صماء لندن
ام�س منطادا  دونالد ترامب  الأمريكي  للرئي�س  اأطلق معار�ص�ن 
على  ترامب  ي�ص�ر  الربيطاين  ال��ربمل��ان  خ��ارج  اأم��ت��ار  �صتة  ط�له 

هيئة ر�صيع برتقايل غا�صب يرتدي حفا�صا.
وقال ترامب، الذي و�صل بريطانيا ل�صحيفة �صن اإن الحتجاجات 
باأنه  اأخ��رى جعلته ي�صعر  املزمعة �صده يف لندن ومدن بريطانية 
بقدر  العا�صمة  ال��ت���اج��د يف  �صيتجنب  ف��اإن��ه  ل��ذا  ب��ه  غ��ري مرحب 
يطلق�ن  عندما  اأن��ه  "اأعتقد  لل�صحيفة  ترامب  وق��ال  امل�صتطاع. 
امل��ن��اط��ي��د ل��ي�����ص��ع��روين ب��اأن��ن��ي غ���ري م��رح��ب ب���ي ف���ال ���ص��ب��ب لدي 
اأزرها  مل  كمدينة.  لندن  اأح��ب  "كنت  واأ���ص��اف  للندن".  للذهاب 
الرتحيب  بعدم  اأ�صعر  يجعل�نني  عندما  لكن  ط�يلة.  م��دة  منذ 
بال�ليات  ال�ثيقة  عالقتها  بريطانيا  وتعترب  اأزورها؟".  فلماذا 
املتحدة اأحد اأعمدة �صيا�صتها اخلارجية وت�صفها بالعالقة املميزة. 
وحتر�س رئي�صة ال�زراء ترييزا ماي على التقرب من ترامب قبل 
خروج بلدها من الحتاد الأوروبي. لكن بع�س الربيطانيني يرون 
ترامب �صخ�صا فظا متقلبا غري جدير بالثقة ومعار�س لقيمهم 
األف �صخ�س التظاهر   64 اأكرث من  يف العديد من امل�صائل. وقرر 
يف لندن احتجاجا على زيارة ترامب كما ُيت�قع خروج احتجاجات 
اأخ��رى يف مناطق خمتلفة يف بريطانيا. وجتمع ب�صعة مئات من 
وارتدى  ال��ربمل��ان،  �صاحة  يف  املنطاد  اإط���الق  مل�صاهدة  الأ�صخا�س 
منظم� احلدث مالب�س حمراء من قطعة واحدة وقبعات مكت�ب 

عليها "جلي�س ترامب الر�صيع".

وزير بريطاين لرتامب: اأين اللياقة يا �صيادة الرئي�ص؟
�صام  والبحث،  والعل�م  للجامعات  الربيطاين  الدولة  وزي��ر  وجه 
ت�يرت  ت��رام��ب، عرب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي،  للرئي�س  ت�صاوؤل  جييما، 
قائال "اأين اللياقة يا �صيادة الرئي�س؟" وذلك بعد انتقادات وجهها 
ترامب لرئي�صة ال�زراء ترييزا ماي ب�صبب ا�صرتاتيجيتها للخروج 
من الحتاد الأوروبي خالل مقابلة ُن�صرت اأثناء زيارته لربيطانيا. 
وقال ترامب ل�صحيفة "�صن" الربيطانية، اإن خطة ماي للخروج 
م��ن الحت����اد رمب���ا تق�صي ع��ل��ى اأي ف��ر���ص��ة لت��ف��اق جت����اري بني 
البلدين، م�صيفا اأنه يرى اأن غرمي ماي، وزير اخلارجية ب�ري�س 

ج�ن�ص�ن �صيك�ن "رئي�س وزراء عظيما".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طرق طبيعية لتبيي�ص االأ�صنان
هذا  لتخفيف  اأو  لتبيي�صها  ا�صرتاتيجيات  ع��دة  ت�جد  لكن  العمر،  يف  التقدم  مع  ال�صفرار  اإىل  الأ�صنان  متيل 
اأن هناك عدة  اأثر جانبي �صلبي على مينا الأ�صنان نف�صها. كما  ا�صتخدام م�اد كيميائية يك�ن لها  ال�صفرار دون 
ع�امل تزيد ا�صفرار الأ�صنان ميكنك جتّنبها مثل: كرثة تناول القه�ة وبع�س امل�صروبات والأطعمة، واأمرا�س اللثة، 
والتدخني، وتناول بع�س امل�صادات احلي�ية. الأغذية. اأول خط�ة لتقليل ا�صفرار الأ�صنان هي اإجراء تعديالت يف 
الطعام وال�صراب الذي يزيد تاآكل الأ�صنان، واإذا كنت ل ت�صتطيع تقليل القه�ة وال�صاي مثاًل اح�صر على امل�صم�صة 
اأو تقليله. الزيت. من طرق التبيي�س التي  بعد النتهاء من قه�تك. ويدخل يف هذ الباب الإق��الع عن التدخني 
اأو ال�صم�صم بعد غ�صل الأ�صنان  اأو عباد ال�صم�س  تقرها رابطة اأطباء الأ�صنان الأمريكية ا�صتخدام زيت ج�ز الهند 
بالفر�صاة وتنظيف ما بينها باخليط. لعمل ذلك �صع الزيت على الفر�صاة وقم بتبيي�س الأ�صنان برفق. الف�اكه. 
يحت�ي البابايا على اإنزميات البابني والربوميلني التي تق�م بتبيي�س الأ�صنان. وعلى الرغم من اأن درا�صة ن�صرت 
عام 2012 قد وجدت التنظيف بالبابايا فّعال اإل اأن الأمر يتطلب املزيد من البحث للتاأكد من اأن هذه الإنزميات 
هي التي تق�م بالتبيي�س، لكن ميكنك ا�صتخدام البابايا باأمان لهذا الهدف. طرق اأخرى. ميكنك ا�صتخدام القليل 
اأخرى  الأ�صنان، كما ت�جد طرق  ملينا  الأ�صنان بها برفق �صديد حتى ل يحدث �صرر  البيكني �ص�دا وتنظيف  من 
للتبيي�س با�صتخدام الليم�ن )احلام�س( والربتقال لكن قد تنط�ي على خماطر الإ�صرار مبينا الأ�صنان، لذلك 
لبد اأن تك�ن خمّففة ويتم التنظيف برفق. وب�صكل عام ي�صاعد تنظيف الأ�صنان ي�مياً بالفر�صاة واملعج�ن، وتنظيف 

ما بني الأ�صنان باخليط على اإزالة البقع با�صتمرار، مع زيارة الطبيب كل 6 اأ�صهر للعناية.
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»جون�صون« تدفع تعوي�صات خيالية
اأند  ج�ن�ص�ن  �صركة  الأمريكية  م��ي��زوري  ولي��ة  يف  حملفني  هيئة  اأم���رت 
اأ�صنب  �صيدة   22 اإىل  4.69 مليار دولر  ج�ن�ص�ن بدفع تع�ي�صات قدرها 
ب�صرطان املبي�س بعد ا�صتخدام منتجات لل�صركة اأ�صا�صها مادة التلك ومن 

بينها ب�درة الأطفال.
واحلكم ال�صادر �صد ج�ن�ص�ن اأند ج�ن�ص�ن ه� الأكرب منذ ظه�ر املزاعم 

بت�صبب منتجات لل�صركة اأ�صا�صها مادة التلك يف الإ�صابة بال�صرطان.
مبادة  جميعها  تتعلق  ق�صائية  دع���ى  اآلف  ت�صعة  نح�  ال�صركة  وت���اج��ه 
التلك. وتنفي ال�صركة اأن منتجاتها املك�نة من مادة التلك ت�صبب ال�صرطان 

اأو اأن تك�ن قد احت�ت على مادة ال�صب�صت��س اأو احلرير ال�صخري.
التي  التلك  م��ادة  اأن  اأظ��ه��رت  لعق�د  ا�صتمرت  درا���ص��ات  اإن  ال�صركة  وتق�ل 
باملادة  املتعلقة  الأح��ك��ام  بع�س  اإ���ص��ق��اط  يف  جنحت  وق��د  اآم��ن��ة  ت�صتخدمها 

لأ�صباب قان�نية تقنية.
�صتطعن  اإنها  وقالت  جائر  باأنه  احلكم  ج�ن�ص�ن  اأن��د  ج�ن�ص�ن  وو�صفت 

عليه.
وجاء احلكم بعد ما يزيد على خم�صة اأ�صابيع من ال�صتماع اإىل �صهادات نح� 

12 خبريا من اأطراف الدع�ى.

ف�صيحة مدوية ت�صرب ماكدونالدز 
قالت ال�صلطات ال�صحية يف وليتي اأي�ا واإيلين�ي الأمريكيتني اإنها حتقق 
يف انت�صار عدوى ال�صيكل��صب�را ب�صبب تناول ال�صلطة التي تقدمها مطاعم 
من  �صاعات  بعد  املئة  يف   1.4 ماكدونالدز  �صهم  وانخف�س  م��اك��دون��ال��دز. 
الإعالن. وقالت اإدارة ال�صحة العامة يف اإيلين�ي اأم�س اإنها ر�صدت نح� 90 

حالة بينما قالت اإدارة ال�صحة العامة يف اأي�ا اإنه مت ت�صجيل 15 حالة.
بال�صيكل��صب�را  اإ�صابتهم  ت�صخي�س  مت  الذين  الأ�صخا�س  ربع  نح�  وق��ال 
اأعرا�س  لظه�ر  ال�صابقة  الأي���ام  يف  ماكدونالدز  من  �صلطة  تناول�ا  اإنهم 

املر�س عليهم.
وقالت �صركة ماكدونالدز، وهي اأكرب �صل�صلة مطاعم يف العامل، يف بيان اإنها 

على ات�صال ب�صلطات ال�صحة العامة يف ال�ليتني.
ال�ليات  ف��رع يف   3000 نح�  ال�صلطات يف  بيع  اأوقفت ط�عا  اأنها  واأك��دت 

املتحدة حلني العتماد على مزود اآخر للخ�س.
"نراقب عن كثب ال��صع ونتعاون مع ال�ليتني و�صلطات  وقالت ال�صركة 

ال�صحة العامة الحتادية مع م�صيهم قدما يف التحقيق".
�صديدا  اإ�صهال  وي�صبب  الدقيقة  الأم��ع��اء  ال�صيكل��صب�را  طفيل  وي�صيب 
وينتقل عن طريق الطعام اأو ال�صراب املل�ث بالف�صالت ولي�س ب�صكل مبا�صر 

من �صخ�س اإىل اآخر.

نتفليك�ص تطيح 
باإت�ص.بي.اأو يف  اإميي 
ث���رون���ز،  اأوف  ج���ي���م  م�����ص��ل�����ص��ل  ق�����اد 
ع�ص�ر  يف  اأح������داث������ه  ت�������دور  ال�������ذي 
ج�ائز  تر�صيحات  خيالية،  و�صطى 
ل���ك���ن خدمة  ال��ت��ل��ف��زي���ن��ي��ة  اإمي������ي 
ب���ث امل�����ص��ل�����ص��الت ال��ت��ل��ف��زي���ن��ي��ة على 
ب�صبكة  اأطاحت  نتفليك�س  الإن��رتن��ت 
)اإت�س.بي.اأو( من على العر�س الذي 
جل�صت عليه ملدة 17 عاما كاأكرث �صبكة 
اإميي.  تر�صيحات  ن��ال��ت  تلفزي�نية 
للمرة  للجائزة  املر�صحني  بني  ومن 
اأول  اأ�صبحت  التي  اأو  الأوىل �صاندرا 
اأمريكية من اأ�صل اآ�صي�ي ترت�صح يف 
فئة اأف�صل ممثلة يف م�صل�صل درامي 
اإيف  كيلينج  م�صل�صل  يف  دوره���ا  ع��ن 
فئة  املر�صحة يف  بروزناهان  وريت�صل 
ك�ميدي  م�صل�صل  يف  ممثلة  اأف�صل 
مارفل��س  ذا  م�صل�صل  يف  دوره��ا  عن 
امل�صل�صالت  واأب���ل���ت  م���اي���زل.  م��ي�����س 
دور  الن�صاء  تلعب  ال��ت��ي  والق�ص�س 
ال��ب��ط���ل��ة ف��ي��ه��ا ب����الء ح�����ص��ن��ا فيما 
اإبراز  يف  التلفزي�ن  �صدارة  ا�صتمرت 
ت�صدر  بينما  الجتماعية  التغريات 
ممثل�ن مثل دونالد جل�فر وتري�صي 
اإلي�س رو�س وبينيل�بي كروز واأنت�ني� 
وريجينا  راي  واإي�������ص���ا  ب���ان���دي���را����س 
متن�عا  �صباقا  ليجند  وج����ن  كينج 
ال��ت��م��ث��ي��ل. وح�صل  ف��ئ��ات  ع��رق��ي��ا يف 
الذي  ث���رون���ز،  اأوف  ج��ي��م  م�صل�صل 
ح��ق��ق جن��اح��ا م��دوي��ا ع��ل��ى م�صت�ى 
عاملي، على 22 تر�صيحا منها اأف�صل 
م�صل�صل درام��ي. وجاء بعده برنامج 
�صاترداي  الك�ميدية  ال�صتعرا�صات 
نايت ليف وم�صل�صل اخليال العلمي 
اإت�س. �صبكة  تنتجه  ال��ذي  و�صت�رلد 

بي.اأو ب�احد وع�صرين تر�صيحا لكل 
منهما. 

مرمي اأوزريل تثري اجلدل 
حول حياتها ال�صخ�صية

اأوزريل   ال��رتك��ي��ة  مرمي  امل��م��ث��ل��ة  اأث�����ارت 
اجلدل ح�ل حياتها ال�صخ�صية وحتديداً 

العاطفية.
وج����اء ذل����ك م���ن خ����الل ن�����ص��ره��ا �ص�رة 
عرب �صفحتها اخلا�صة على اأحد م�اقع 
ت�صع  فيها  ب��دت  الجتماعي،  الت�ا�صل 

خامت خط�بة يف اإ�صبعها.
فيها  اأرادت  التي  الطريقة  لفتة  وكانت 
اأوزريل اإبراز اخلامت يف ال�ص�رة، مما دفع 
بالكثريين اإىل الق�ل اإنها اأرادت الإعالن 

عن خط�بتها بطريقة غري مبا�صرة.
اإىل  البع�س  اأ���ص��ار  اأخ����رى  ن��اح��ي��ة  وم���ن 
مب��ص�ع  ل��ه��ا  ع���الق���ة  ل  ال�������ص����رة  اأن 
بعف�ية،  ت�����ص��ّرف��ْت  واأن���ه���ا  خ��ط���ب��ت��ه��ا، 
مّرة،  م��ن  ولأك����رث  ن��ف��ت  اأّن��ه��ا  ا  خ�ص��صً
وج�د اأّية عالقة جدّية يف حياتها خالل 

هذه الفرتة.

نزف دمًا من املاء املثلج
عادة ما ي�صعر املرء بحاجة ما�صة ل�صرب املاء يف الأج�اء 
ال�صيفية احلارة فيلجاأ اإىل �صرب كميات كبرية من املاء 
البارد بنهم �صديد، وهذا ما حدث مع رجل اأمريكي وجنم 
وجه  احمر  بعدما  �صديدة.   �صحية  ب�عكة  اإ�صابته  عنه 
هي��صنت  مدينة  من  اأط��ف��ال  لثالثة  اأب  وه���  �ص�اب  اآدم 
الأمريكية، بينما كان يعمل خارج املنزل يف تقطيع جذوع 
املاء  و�صرب  ا�صرتاحة  ياأخذ  اأن  وال��ده، قرر  الأ�صجار مع 
فادحاً،  ارتكب خطاأً  اأن��ه  اأدرك  ما  �صرعان  ولكنه  البارد.  
اأن ي�صرب  عندما ت�جه اإىل ال�صيارة و�صغل مكيفها، قبل 

زجاجتني كاملتني من املاء املثلج.
�ص�اب:  ق��ال  اأون��الي��ن،  م��ريور  م��ع �صحيفة  ويف حديثة 
املاء البارد، �صعرت بالإعياء  �صرب  على  اأقدمت  اأن  "بعد 

والغثيان، اإ�صافة اإىل �صع�ر بال�هن يف اأطرايف".
واأ�صاف: "خرجت من ال�صيارة وحاولت ال�ق�ف اإل اأنني 
وعيي،  وفقدت  الأر���س  على  و�صقطت  نف�صي  اأمتالك  مل 
لحظ  بعدما  امل�صت�صفى،  اإىل  ونقلني  اإيل  وال��دي  فهرع 
وج�د دماء تنزف من اأنفي". ول يزال اآدم يتلقى العالج 
م�اقع  ع��ل��ى  حت��ذي��راً  ه��ن��اك  م��ن  واأط��ل��ق  امل�صت�صفى،  يف 
الت�ا�صل الجتماعي من مغبة �صرب كمية كبرية من املاء 
البارد ب�صرعة، لأن الربودة يف �صقف الفم حتفز الأع�صاب 
امل�ج�دة وت�ؤدي اإىل انكما�س �صريع فيه وت��صع الأوعية 

الدم�ية امل�ج�دة يف اجلي�ب الأنفية. 

فتية الكهف.. اأ�صرار مثرية عن املحنة
يف  الط�يلة  حمنتهم  م��ن  يتعاف�ن  ال��ذي��ن  الفتية  ب���داأ 
الكهف ورجال الإنقاذ الذين نقل�هم اإىل اأماكن اآمنة يف 

ق�س ق�ص�س عن الأخطار، التي اأحدقت بهم وجناتهم.
و�صع  والتي  تايالند  �صمايل  ال�اقعة  امل�صت�صفى،  وذك��رت 
فيها 12 �صبيا من فريق وايلد ب�رز لكرة القدم يف حجر 
با�صتثناء  ع��ام��ة،  ب�صفة  اأ���ص��ح��اء  اأن��ه��م  اجلمعة،  �صحي، 
حتدث�ا  الذين  الآب��اء،  وق��ال  الطفيفة.  الإ�صابات  بع�س 
اإن  اإنهم قال�ا  التايالندية،  الإع��الم  ل��صائل  الأولد  مع 
رحلتهم يف الكهف يف 23 ي�ني� كان من املفرت�س اأن تدوم 

�صاعة واحدة فقط حتى حا�صرتهم الفي�صانات.
كانت  حياتهم  لإن��ق��اذ  �صرب�ها  ال��ت��ي  امل���اء،  اأن  واأ���ص��اف���ا 
ت��ت�����ص��اق��ط م���ن ال�����ص��ق��ف. وك����ان ق��ائ��د ال���ق����ات اخلا�صة 
بالبحرية التايالندية قد �صرح يف وقت �صابق باأن املهمة 
كانت اأكرث �صع�بة مما يبدو، حيث مت عالج العديد من 

رجال الإنقاذ بعد انتهاءها.

» ويدوز « يفتتح لندن ال�صينمائي 
روائي  فيلم  ب��اأول  مك�ين  �صتيف  الربيطاين  املخرج  يع�د 
بجائزة  �صليف(  اأ  ي���ريز   12( فيلمه  ف���از  م��ن��ذ  ل��ه  ط���ي��ل 
الأو�صكار عام 2013، ولكن هذه املرة بفيلم الإثارة ويدوز 
يف  ال�صينمائي  لندن  مهرجان  افتتاح  يف  �صيعر�س  ال��ذي 
اأكت�بر ت�صرين الأول. والفيلم من بط�لة املمثلة احلائزة 
على جائزة الأو�صكار في�ل ديفيز ومي�صيل رودريجيز بطلة 
�صل�صلة اأفالم فا�صت اأند في�ري�س واملمثلة اإليزابيث ديبيكي. 
الذي تدور  الفيلم  الإنرتنت  املهرجان على  وي�صف م�قع 
اإثارة  "فيلم  ب��اأن��ه  الأمريكية  �صيكاج�  مدينة  يف  اأح��داث��ه 
دي�ن  �ص�ى  يربطهن  ل  الن�صاء  من  جمم�عة  عن  مركب 

خلفتها الأن�صطة الإجرامية لأزواجهن الراحلني".
الفنانة االأ�صرتالية نايكي �صافافا�ص تعد قطعة فنية با�صتخدام اأكرث من 50,000 كرة من البولي�صتريين بعنوان  

'Atomic: full of love full of wonder' يف �صيدين , اأ�صرتاليا. )رويرتز(

زياد الرحباين يف 
افتتاح » بيت الدين« 
ق����ط����ع ال����ف����ن����ان ال����ل����ب����ن����اين زي�����اد 
ال��رح��ب��اين ع��زل��ة ا���ص��ت��م��رت لأكرث 
واعتلى  ال��ع��ام  ون�صف  عامني  م��ن 
م�����ص��رح ب��ي��ت ال��دي��ن ب��رف��ق��ة فرقة 
املهرجانات  تاريخ  الأ�صخم يف  هي 
الرحباين  واف���ت���ت���ح  ال�����ص��ي��ف��ي��ة. 
م������ص��م ب��ي��ت ال���دي���ن ب��ح��ف��ل حمل 
اأم�����ام  الدين"  ب���ي���ت  "ع  ع����ن�����ان 
جمه�ر قارب الع�صرة اآلف �صخ�س 
يف  �صن�يا  تقام  مهرجانات  �صمن 
يف  ال�����ص��ه��اب��ي  ب�صري  الأم����ري  ق�صر 
جن�ب  اجلبلية  ال��دي��ن  بيت  ب��ل��دة 
وام��ت��الأت مدرجات  ب���ريوت.  �صرق 
امل�صرح بجمه�ر ت�اق اىل م�صاهدة 
الأ�صطح  غ�صت  فيما  ال��رح��ب��اين 
للم�صرح  امل�����ج�����اورة  وال�������ص���رف���ات 
ل��ه��م قطع  ي��ت�����ص��ن  مب��ت��اب��ع��ني مل 

التذاكر التي نفذت من الأ�ص�اق.
بع�س  ت���ق���دم���ه  ح�������ص����ر  واأم����������ام 
ال���������ص����خ���������ص����ي����ات ال���������ص����ي����ا�����ص����ي����ة 
والج��ت��م��اع��ي��ة والع��الم��ي��ة جل�س 
وليقدم  ليعزف  البيان�  وراء  زي��اد 
رغم  ال�صاخرة  ال�صيا�صية  الأغ��اين 
ا�صراره على ترديد عبارة "ممن�ع 

ال�صيا�صة".
متعددة  م��صيقية  فرقة  وراف��ق��ت 
و�ص�ريا  م�����ص��ر  م���ن  اجل��ن�����ص��ي��ات 
والأرجنتني  وه���ل��ن��دا  واأرم��ي��ن��ي��ا 
اأع�صاء  اإ���ص��اف��ة اىل  زي���اد  ورو���ص��ي��ا 
من فرقة املعهد ال�طني اللبناين 
باإدارة  الك�ن�صرفت�ار  للم��صيقى 

نيك�لي بابايان.
وقدم زياد م��صيقى من م�صرحيته 
�صي فا�صل بالإ�صافة اىل املقدمات 
امل��صيقية مل�صرحيتي والدته فريوز 

مي�س الرمي و �صح الن�م.

ملاذا يقل الذكاء يف احلر؟
ت�صعف  قد  احل��ارة  امل�جات  اأن  علمية  درا�صة  اأف��ادت 
وذلك حتى  اأبطاأ،  تفكريه  باأن جتعل  الفرد  اإنتاجية 
ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل�����ص��غ��ار ال�����ص��ن ال���ذي���ن ي��ت��م��ت��ع���ن ب�صحة 

جيدة.
ووج���د ب��اح��ث���ن م��ن ج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد، اأن الطالب 
الذين يقيم�ن يف م�صاكن غري مزودة باأجهزة لتكييف 
اله�اء اأثناء م�جة �صيفية حارة حقق�ا نتائج اأقل يف 
اأ�صب�ع  مدار  على  اأجريت  الإدراك  ملهارات  اختبارات 

تقريبا، مقارنة بطالب مقيمني يف مبان مكيفة.
ونقلت "رويرتز" عن ج�زيه جيريم� �صيدين� ل�رون 
كلية  يف  يبيلدينجز  هيلث  لربنامج  امل�صاعد  املدير 
التابعة  ب��صطن  يف  العامة  لل�صحة  ت�صان  تي.اإت�س 
لهارفارد وكبري الباحثني يف الدرا�صة ق�له: "متكنا 
لأول مرة من ر�صد تاأثري �صار للم�جات احلارة على 

الأ�صحاء يف مرحلة ال�صباب".
واأ�صاف: "وجدنا رد فعل اأط�ل وتراجعا يف الإتقان 
تكييف  اأج��ه��زة  ت�صتخدم  ل  التي  املجم�عة  تلك  يف 
ت�صتخدم  ال��ط��الب  م��ن  مماثلة  مبجم�عة  م��ق��ارن��ة 

هذه الأجهزة".

�صمتا  ال��ل��ت��ني  املجم�عتني  ح��ال��ة  ال��ب��اح��ث���ن  وت��اب��ع 
واأوائل  املراهقة  �صن  اأواخ���ر  يف  وخريجا  طالبا   44

الع�صرينات على مدى 12 ي�ما على الت�ايل.
وحر�س الباحث�ن على اإجراء التجربة بحيث ت�صمل 
م�جة حارة ت�صتمر خم�صة اأيام، يليها خم�صة اأخرى 
اأك��رث اع��ت��دال، ويعقبها  تك�ن درج��ات احل���رارة فيها 

ي�مان من الطق�س اللطيف.
وخ�����ص��ع ال��ط��الب يف ك��ل ���ص��ب��اح لخ��ت��ب��اري��ن ملهارات 
الذي  الأول،  يقي�س  الذكية،  ه�اتفهم  على  الإدراك 
يتطلب التعرف على ل�ن كلمات معرو�صة، �صرعة رد 
الفعل لدى الطالب وقدرتهم على الرتكيز وجتاهل 
ت�صمن  الذي  الثاين،  يقي�س  بينما  الت�صتيت،  اأ�صباب 
العقلية  امل��ه��ارات  �صرعة  اأ�صا�صية،  ح�صابية  م�صائل 

والذاكرة.
وت��صل الباحث�ن اإىل اأن رد فعل الطالب املحرومني 
املئة  يف   13.4 بن�صبة  اأبطاأ  كان  التكييف  اأجهزة  من 
بالختبار الأول، واأحرزوا نتائج اأقل بن�صبة 13.3 يف 
املئة بالختبار الثاين، مقارنة بالطالب املقيمني يف 

م�صاكن مكيفة.

اأجنلينا جويل و�صميث
 معًا على البحر

التي  ال�ص�ر  م��ن  ع���دداً  الجتماعي  الت�ا�صل  م���اق��ع  ومتابع�  رواد  ت���داول 
�صميث   العاملي  ويل  واملمثل  ج�يل   العاملية  اأجنلينا  املمثلة  من  كل  فيها  بدا 
�صعيدين  ال�ص�ر  يف  وظهرا   ، البحر  على  �ص�يا  ممتعاً  وقتاً  مُي�صيان  وهما 

ومرحني.
واأثارت هذه ال�ص�ر جمدداً الأقاويل التي حتدثت م�ؤخراً عن وج�د عالقة 
بني ج�يل و�صميث ، ول�صيما بعد انف�صال اأجنلينا عن زوجها املمثل العاملي  

براد بيت  .
�صميث  بني  م�صاكل  وج���د  عن  كذلك  احلديث   ، العتقاد  ه��ذا  من  زاد  وم��ا 

وزوجته املمثلة جادا بينكت، ونيتهما النف�صال.


