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ك�شوة الكعبة امل�شرفة .. تاريخ من التقليد 
الإ�شالمي لك�شاء اأطهر بقعة فى العامل

•• مكة املكرمة-وام:

تبداأ اليوم بعد �شالة الفجر مرا�شم ا�شتبدال ك�شوة الكعبة امل�شرفة على 
يد 160 فنياً و�شانعاً حيث ت�شتبدل الكعبة ك�شوتها مرة واحدة كل عام 
جرًيا على عادة الرئا�شة العامة ل�شوؤون امل�شجد احلرام وامل�شجد النبوي 

يف مثل هذا اليوم من كل عام اأثناء فري�شة احلج.
فبعد اأن يتوجه احلجاج اإىل �شعيد عرفات، تقوم الرئا�شة العامة ل�شوؤون 
امل�شجدين مبتابعة تغيري ك�شوة الكعبة امل�شرفة وا�شدال الثوب اجلديد 
عيد  ي��وم  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  �شباح  يف  احل��ج��اج  ال�شتقبال  ا���ش��ت��ع��داًدا  عليها، 
االأ�شحى املبارك. و�شيتم ا�شتبدال ك�شوة الكعبة امل�شرفة القدمية بك�شوة 
جديدة مكون من اأربعة جوانب مفرقة و�شتارة الباب، حيث يتم رفع كل 
امل�شرفة  الكعبة  اأعلى  اإىل   ، على حدة  االأربعة  الكعبة  جنب من جوانب 
متهيداً لفردها على اجلنب القدمي يف عملية التخلو من مهارة وحركية 
وو�شع  احل���زام  وزن  عملية  بعدها  لتبدا  ال��ث��وب  يكتمل  اأن  اإىل  وات��ق��ان 
اأحد  امل�شرفة  الكعبة  ك�شوة  م�شنع  ويعترب  االأط���راف.  وتثبيت  ال�شتارة 
زي��ارات منتظمة من معتمرين وحجاج وزوار مكة  التي ت�شهد  االأماكن 
امل�شلمني حيث تربز يف  ِقبلة  املكرمة للتعرف على طريقة �شناعة رداء 
ردهات م�شنع ك�شوة الكعبة امل�شرفة وعرب مراحل االإنتاج االإجابات عن 
ت�شاوؤالت ظلت ترافق الكثري من زوار البيت العتيق حول كيفية �شناعة 
رداء الكعبة ال�شريفة ومراحل انتاجه. فمن ق�شم خياطة وجتميع الك�شوة 
مبجمع امللك عبد العزيز لك�شوة الكعبة امل�شرفة يبدا مل�س املميزات حيث 
ي�شم اأكرب مكينة خياطة يف العامل من ناحية الطول اذ يبلغ طولها 16 
مرتاً وتعمل بنظام احلا�شب االآيل. وتبداأ ف�شول �شناعة ك�شوة الكعبة 
العامل على هيئة �شلل  اأن��واع احلرير الطبيعي يف  اأج��ود  امل�شرفة بجلب 
اختبارات  من  العديد  اإج��راء  يف  املخترب  وي�شرع  لل�شفرة  مائلة  بي�شاَء 
ك�شوة  ت�شتهلك  متانة احلرير وجودته حيث  للتاأكد من  عليها  املحاكاة 
�شباغته  يتم  ال��ذي  احلرير  من  كجم   700 من  اأك��ر  امل�شرفة  الكعبة 

ون�شجه وحياكته مب�شنع ك�شوة الكعبة امل�شرفة.      )التفا�شيل �س7(

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:32            
الظهر.......    12:12  
الع�رص........   03:57   
املغرب.....   07:04  
الع�صاء......   08:23

عززت دعمها ال�سخي للقطاع ال�سحي بتقدمي الأدوية وامل�ستلزمات الطبية 
جهود اإماراتية متوا�شلة للحد من انت�شار وباء الكولريا يف اليمن 

•• عدن-وام:

توا�شل دولة االمارات جهودها للحد من انت�شار وباء 
للقطاع  ال�شخي  دعمها  ع��رب   .. اليمن  يف  ال��ك��ول��ريا 
الطبية  وامل�شتلزمات  االأدوي��ة  بتقدمي  �شواء  ال�شحي 
من  اأو  ال�شحية  وال��وح��دات  وامل��راك��ز  للم�شت�شفيات 
اىل  باال�شافة  والتوعوية،  الوقائية  احلمالت  خالل 
توفري املياه النظيفة لل�شكان وخا�شة للفئات االأكر 

ت�شررا وخا�شة االأطفال.
ال��وب��اء يف  التخفيف من ح��دة  الدعم يف  و�شاهم ه��ذا 
واحلديدة  تعز  مبحافظتي  الغربي  ال�شاحل  مناطق 
وبقية حمافظات اليمن وهو مانتج عنه تقليل ن�شبة 
االإن�شانية  ذراعها  عرب  االم��ارات  واأطلقت  اال�شابات. 

ال���ه���الل االأح���م���ر ح��م��الت ع��الج��ي��ة ووقائية  ه��ي��ئ��ة 
وتوعوية ملكافحة وباء الكولريا ، يف عدد من مديريات 

ال�شاحل الغربي اليمني.
اإن احلمالت  الغربي  ال�شاحل  الهالل يف  وقال ممثل 
االأدوية  من  بكميات  ال�شحية  امل��راك��ز  تزويد  �شملت 
من  وغريها  حيوية،  وامل�شادات  الوريدية  وال�شوائل 

امل�شتلزمات الطبية الالزمة.
واأكد الدكتور ربا�س اأحمد �شالح مدير مكتب ال�شحة 
االأحمر  ال��ه��الل  اأن  ال��وازع��ي��ة،  وال�����ش��ك��ان مب��دي��ري��ة 
االإماراتي، وفر االأدوية وامل�شتلزمات الطبية الالزمة 
اإنقاذ  اأ�شهم يف  باملديرية، مما  ال�شحية  املراكز  لكافة 

حياة النا�س، من خطر وباء الكولريا القاتل .
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امل�شاعدات االإماراتية الطبية تتوا�شل لتح�شني االأ�شقاء اليمنيني �شد االأمرا�س )وام(

ت�شاعد اال�شطرابات بعد انهيار الهدنة يف عدن 

ال�شاهد يقدم تر�شحه و�شط ان�شاره

اكتمال و�شول احلجيج اإىل منى لق�شاء يوم الرتوية 
•• منى-وام:

اكتمل و�شول حجاج بيت اهلل احلرام اأم�س اجلمعة 
اإىل م�شعر منى لق�شاء يوم الرتوية ومن ثم التوجه 
نحو  ن�����ش��ب  ومت  ب���ه.  ل��ل��وق��وف  ع��رف��ات  م�شعر  اإىل 
350 األف خيمة مزودة باأجهزة تكييف ال�شتقبالهم 
رجال  م��ن  االآالف   ، منى  م�شعر  اإىل  رافقهم  فيما 
ال�شعودية  ح�شدت  اإذ  قطاعاتهم  مبختلف  االأم���ن 
اأك��ر من  بينهم  االأم���ن  رج��ال  م��ن  االآالف  ع�شرات 
اآالف  املدين ومت ن�شب  الدفاع  األف موظف يف   17
للم�شاعدة  املختلفة..  امل�شاعر  يف  املراقبة  كامريات 
يف تاأمني احلجاج بينما مت ح�شد اأكر من 30 األف 

�شخ�س يعملون يف جمال ال�شحة لتاأمني اخلدمات 
ال�شحية. 

اأداء منا�شك  �شخ�س يف  2،5 مليون  ي�شارك نحو  و 
�شخ�س  مليون   2،37 ب  مقارنة  ال��ع��ام  ه��ذا  احل��ج 
العام املا�شي ومليون و 860 األفا يف العام 2016 
1941..فيما �شارك نحو  األفا فقط يف العام  و24 
االأع����وام  يف  احل���ج  منا�شك  يف  م�شلم  م��ل��ي��ون   96
تخطط  ر�شمية..و  الأرق���ام  وفقا  املا�شية  اخلم�شني 
كل  ومعتمر  ح��اج  مليون   30 ال�شتقبال  ال�شعودية 
عام بحلول العام 2030. وجتهزت 25 م�شت�شفى، 
156 مركزا طبيا ..فيما يعمل 4 اآالف عامل نظافة 
مب�شاعدة 400 اآلة تنظيف يف تنظيف احلرم املكي.            

اأفواج احلجيج يف م�شعر منى لق�شاء يوم الرتوية )وام( 

مقتل �سقيق زعيم املتمردين احلوثيني

جتدد ال�شتباكات والق�شف يف عدن بعد انهيار الهدنة
الرئا�شية التون�شية: اكتمل الن�شاب...وانطلق ال�شباق...!

انفجارات مب�شتودع ذخرية تركي قرب احلدود ال�شورية
•• عوا�صم-وكاالت:

هزت �شل�شلة انفجارات م�شتودع ذخرية يف بلدة الريحانية الرتكية على 
احلدود ال�شورية، فجر اأم�س اجلمعة، وفقا ملا نقلت رويرتز عن تلفزيون 
االنفجارات،  ج��راء  ب�شرية  اإ�شابات  عن  اأنباء  ترد  ومل  املحلي.   NTV
تلك  وراء  ال�شبب  االآن  اإىل  يت�شح  مل  كما  القريبة.  امل��ن��ازل  اإخ���الء  ومت 
احلدود  على  ق��وات��ه  اأ�شهر  منذ  ال��رتك��ي  اجلي�س  ويح�شد  االن��ف��ج��ارات. 
اجلنوبية مع �شوريا، مع تهديدات متوا�شلة ب�شن عملية ع�شكرية �شرقي 
نهر الفرات �شد وحدات احلماية الكردية التي تعتربها اأنقرة “اإرهابية«.  
عمليات  غرفة  الإق��ام��ة  وا�شنطن  مع  اتفاق  اإىل  م��وؤخ��را  تركيا  وتو�شلت 
بهدف  �شوريا  داخل  تركية  اآمنة  منطقة  اإقامة  ب�شاأن  للتن�شيق  م�شرتكة 
عملية   2013 يف  الريحانية  بلدة  و�شهدت  ال�شوريني.  النازحني  اإع��ادة 
ذلك  ويف  �شخ�شا،   53 �شحيته  راح  مفخختني  ب�شيارتني  دامية  تفجري 
الوقت اتهمت تركيا جماعة موالية للرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد بتنفيذ 
الهجوم. وكان قد انتقد وزير اخلارجية الربيطاين دومينيك راب رئي�س 
النظام ال�شوري ب�شار االأ�شد ال�شتئنافه العمليات الع�شكرية يف اإطار حملة 
تقودها رو�شيا يف �شمال غرب �شوريا، وو�شف الو�شع هناك باأنه “مرّوع«.

االأ�شد  اإدل��ب.  يف  الو�شع  “روعني  “تويرت”:  يف  ح�شابه  على  راب  وكتب 
األغى بدعم من رو�شيا وقفاً “م�شروطاً” الإطالق النار بعد اأيام فقط من 

اإعالنه. اإنه منط �شلوك متكرر«.
واأ�شاف راب: “الهجمات على اأهداف مدنية متثل انتهاكا للقانون الدويل 

االإن�شاين. هذا االأمر يجب اأن يتوقف«.
وا�شتوؤنفت عمليات جي�س النظام املدعومة من رو�شيا االثنني بعد اتهام 

االأ�شد لرتكيا بعدم الوفاء بالتزاماتها مبوجب الهدنة.
وكانت االأمم املتحدة قد اأعلنت �شابقاً اأن مئات االآالف نزحوا ولقي 450 
مدنيا على االأقل حتفهم منذ اأواخر اأبريل ني�شان ب�شبب ال�شربات اجلوية 
والق�شف الذي نفذته قوات النظام ال�شوري والقوات والرو�شية باملنطقة 

التي ت�شيطر عليها ف�شائل معار�شة.

متويل  واج��ه��ة  على  احل��ك��م 
حزب اهلل يف الوليات املتحدة

•• وا�صنطن-وكاالت:

حكمت حمكمة اأمريكية على رجل 
الدين  تاج  اللبناين قا�شم  االأعمال 
باالإ�شافة  ���ش��ن��وات    5 ب��ال�����ش��ج��ن 
مليون   50 ق���دره���ا  غ���رام���ة  اإىل 
غ�شل  ب��ت��ه��م  اع���رتاف���ه  ب��ع��د  دوالر، 
اهلل.  ح��زب  ملي�شيا  ل�شالح  اأم���وال 
ال��ع��ام بريان  امل��دع��ي  وق��ال م�شاعد 
ال�شادر  احل��ك��م  اإنَّ  ب��ن��زك��وف�����ش��ك��ي 
مليون   50 ال  وغ����رام����ة  ب��ح��ق��ه 
هما  م���ا  ال��ق�����ش��ّي��ة،  ه����ذه  يف  دوالر 
وزارة  االأمثلة جلهود  اأح��دث  �شوى 
العدل املتوا�شلة من اأج��ل  تعطيل 
وال�شبكات  اهلل  ح�����زب  وت���ف���ك���ي���ك 
الداعمة له. ويعترب البيت االأبي�س 
����ش���رك���ات ت����اج ال���دي���ن ب���اأن���ه���ا جزء 
م���ن ���ش��ب��ك��ة ع��امل��ي��ة ت���ق���دم ماليني 
ال��دوالرات ل�حزب اهلل، كما يعتربه 
من اأخطر املجموعات االإرهابية يف 
اأمريكية  عقوبات  ووجهت  العامل، 
�شبكة  اإىل   2010 االأول  يف كانون 
تاج  ي���دي���ره���ا  اأو  مم��ل��وك��ة  اأع����م����ال 
ولبنان  غامبيا  يف  واأ�شقاوؤه  الدين 
الكونغو  وج��م��ه��وري��ة  و���ش��ريال��ي��ون 
ال���دمي���وق���راط���ي���ة وج�����زر ال���ع���ذراء 

خ��ط��ب ه��ت��ل��ر ت���ع���ود من 
قلق وال���ب���اب���ا  ج���دي���د.. 

•• الفاتيكان-وكاالت:

هاجم البابا فرن�شي�س االجتاهات 
ال�شيادية املتطرفة، التي تنم عن 
ت�����ش��رف ان���غ���الق���ي.. ي���ق���ود اإىل 
احلرب، معربا عن القلق لوجود 
ت�شبه  احلا�شر  الوقت  يف  خطب 

خطب هتلر عام 1943.
جاءت ت�شريحات البابا يف مقابلة 
ن�شرتها اأم�س �شحيفة ال �شتامبا 
فجرها  �شيا�شية  اأزم���ة  خ�شم  يف 
اليميني  االإي������ط������ايل  ال����زع����ي����م 

املتطرف ماتيو �شالفيني.
وقال البابا فرن�شي�س يف ال�شحيفة 
تورينو،  التي ت�شدر يف  اليومية، 
بلدان  اأو  �شيا�شيني  ذكر  من دون 
ال�شيادية  االجت��اه��ات  اإن  بعينها، 
اأ�شعر  انغالقي.  ت�شرف  عن  تنم 
ت�شبه  خطبا  ن�شمع  الأننا  بالقلق 
نحن   .1934 يف  ه��ت��ل��ر  خ��ط��ب 
اأوال... نحن... نحن... هذه اأفكار 

خميفة. )التفا�شيل �س11(

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

اأم�س اجلمعة باب الرت�شح  اأغلق 
ال�شابقة  الرئا�شية  لالنتخابات 
الأوان���ه���ا ح�����ش��ب ال���رزن���ام���ة التي 
العليا  ال��ه��ي��ئ��ة  ���ش��اب��ق��ا  ن�����ش��رت��ه��ا 

امل�شتقلة لالنتخابات.
وقد اأودع رئي�س احلكومة يو�شف 
اجلمعة،  اأم�����س  ر�شميا  ال�����ش��اه��د 
مّلف تر�ّشحه لدى الهيئة العليا 
بتزكيات  ل��الن��ت��خ��اب��ات  امل�شتقلة 
م��ن ن���واب ح���زب حت��ي��ا ت��ون�����س يف 

الربملان.
�شيوا�شل  اأن����ه  ال�����ش��اه��د  واأع���ل���ن 
ولن  راأ���س احلكومة  على  مهامه 
من  ان  م���وؤك���دا  ا�شتقالته  ي��ق��دم 
تاأجيل  يعني  لال�شتقالة  يدعوه 

االنتخابات.
ت�شريح  يف  ال�������ش���اه���د  واأب�����������رز 
اي��داع ملف تر�شحه  اإثر  اعالمي 
ال�شابقة  الرئا�شية  لالنتخابات 
تعني  ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه  ان  الأوان�����ه�����ا، 
مذكرا  كاملة  احلكومة  ا�شتقالة 
ب�����ان ال����ب����الد يف ح���ال���ة ط�����وارئ 
مو�شم  ويف  االره��������اب  وحت�������ارب 
����ش���ي���اح���ي وع����ل����ى اأب����������واب ع����ودة 
اال�شتقالة  ان  معتربا  مدر�شية 

يف ه���ذا ال��ظ��رف ه��و ه����روب من 
امل�شوؤولية.

االنتخابات هي حمطة  اإن  وق��ال 
�شيخو�س  وانه  اخرى  كمحطات 
غمارها ككل املرت�شحني االخرين 
موؤكدا على عدم وج��ود اي مانع 
قانوين يحول دون تر�شحه وهو 

رئي�س للحكومة. 
وع�������ن م����وا�����ش����ف����ات ال���رئ���ي�������س، 
رئي�س  اإن  ال�����ش��اه��د  ي��و���ش��ف  ق���ال 
يكون  اأن  ي���ج���ب  اجل���م���ه���وري���ة 
وفق  والتفكري”  ال��ي��د  “نظيف 
ت����ع����ب����ريه، م�����ا اع�����ت�����ربه ع���دي���د 

قلب  مل��ر���ّش��ح  تلميحا  ال��ن�����ش��ط��اء 
القروي  ن��ب��ي��ل  ل��ل��رئ��ا���ش��ة  ت��ون�����س 

امل�شتبه به يف تبيي�س االأموال.
عقب  ت�������ش���ري���ح���ه،  يف  واأ������ش�����اف 
يكون  اأن  يجب  تر�ّشحه،  تقدمي 
مت�شّبعا مبفهوم الدولة و�شامنا 
الحرتام الد�شتور وي�شعى الإعادة 
وله  للتون�شيني  واالأم�����ل  ال��ث��ق��ة 
اعتباره  مت  م���ا  ات�����ش��ال��ي��ة  ق����درة 
للرئا�شة  للمر�ّشح  اآخ���ر  تلميحا 
ع��ب��د ال���ك���رمي ال���زب���ي���دي يف ظل 
“�شعفه  ل���  الوا�شعة  االن��ت��ق��ادات 
االت�شايل«. )التفا�شيل �س12(

•• اليمن-وكاالت:

اأع����ل����ن����ت م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات احل���وث���ي 
املتمردة يف اليمن، اأم�س اجلمعة، 
م���ق���ت���ل اإب����راه����ي����م ب������در ال���دي���ن 
اجلماعة  زعيم  �شقيق  احل��وث��ي، 

املتطرفة عبد امللك احلوثي.
الدين  ب����در  اإب���راه���ي���م  وي��ع��ت��رب 
زعيم  �شقيقه  اأذرع  اأح��د  احلوثي 
امل��ل��ك احلوثي،  ع��ب��د  امل��ت��م��ردي��ن 
حيث كان يعتمد عليه يف العديد 
م����ن ال���ع���م���ل���ي���ات ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف 
التي  العمليات  �شيما  ال  امل��ي��دان، 
تقع حول �شعدة باجتاه احلدود 

ال�شعودية.
عملية  ق�������ادة  اأب��������رز  م����ن  وك�������ان 
 21 العا�شمة �شنعاء يف  اقتحام 
���ش��ب��ت��م��رب ال���ع���ام امل���ا����ش���ي، حيث 
يف  كبري  وب�شكل  بفاعلية  ���ش��ارك 
ال�شرعية  على  االن��ق��الب  عملية 
واقتحام دار الرئا�شة وحما�شرة 
هادي  من�شور  ربه  عبد  الرئي�س 

يف منزله اآنذاك.
بتجدد  اأف���ادت م�شادر  ذل��ك،  اإىل 
ق���وات املجل�س  ب��ني  اال���ش��ت��ب��اك��ات 
احلماية  واأل������وي������ة  االن����ت����ق����ايل 
الرئا�شية والقوات املوالية لها، يف 
حميط ق�شر معا�شيق ومديرية 
املوؤقتة  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  امل��ن�����ش��ورة 

وم�������ش���روع اإي�������ران ال��ط��ائ��ف��ي يف 
امل���ن���ط���ق���ة، ب��ح�����ش��ب م����ا ج�����اء يف 

البيان.
منذ  ت�������ش���ه���د  ع������دن  اأن  ي����ذك����ر 
متقطعة  م���واج���ه���ات  االأرب����ع����اء، 
الرئا�شية  احل��م��اي��ة  ق����وات  ب���ني 
تابعة  م�����ش��ل��ح��ة  وجم����م����وع����ات 
اجلنوبي،  االن��ت��ق��ايل  للمجل�س 
من  وج��رح��ى  قتلى  فيها  �شقط 

اجلانبني.
من جهتها، كانت األوية العمالقة 
نددت باال�شتباكات التي ت�شهدها 
ع������دن ب����ني م�����ش��ل��ح��ني م���وال���ني 
ل��ل��م��ج��ل�����س االن����ت����ق����ايل وق������وات 

احلر�س الرئا�شي.
كما اأ�شدرت قوات العمالقة بياناً 
مطالبة  موقفها،  فيه  اأو�شحت 
التحالف  وق��������وات  ال�������ش���رع���ي���ة 
و�شرح  ه��ذا  احل��ا���ش��م.  بالتدخل 
امل��ت��ح��دث ال��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م قوات 
التحالف )حتالف دعم ال�شرعية 
تركي  الركن  العقيد  اليمن(  يف 
التحالف  ق�����وات  ب�����اأن  امل���ال���ك���ي، 
مت��ك��ن��ت، م�����ش��اء اخل��م��ي�����س، من 
بدون  طائرة  واإ�شقاط  اعرتا�س 
طيار م�شرّية اأطلقتها امليلي�شيات 
املدعومة  االإره���اب���ي���ة  احل��وث��ي��ة 
�شنعاء  حمافظة  من  اإي���ران  من 

باجتاه اأبها.

عدن.
جت����دد  اإن  امل�����������ش�����ادر  وق������ال������ت 
انهيار  ع��ق��ب  ج���اء  اال���ش��ت��ب��اك��ات 
ممثلي  ب�����ني  ال���ت���ه���دئ���ة  ات�����ف�����اق 
يف  االنتقايل  واملجل�س  ال�شرعية 

عدن.
اال�شتباكات  اأ����ش���وات  ه���زت  ك��م��ا 
ح�شب  املدينة،  ومديريات  اأحياء 

ما اأفاد �شكان حمليون.
من جهة اأخرى، حّملت احلكومة 
االنتقايل  امل��ج��ل�����س  ال���ي���م���ن���ي���ة، 

يف  امل�����ش��ل��ح  الت�شعيد  م�����ش��وؤول��ي��ة 
عدن.

�شدر  بيان  يف  احلكومة،  واأك���دت 
باحلفاظ  ال��ت��زام��ه��ا  اخل��م��ي�����س، 
و�شالمة  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  على 
الت�شدي  والعمل على  املواطنني 
لكل حماوالت امل�شا�س باملوؤ�ش�شات 

واالأفراد.
ال��ب��ي��ان: احلكومة  ت��اب��ع  ك��ذل��ك 
تعمل مع االأ�شقاء بقيادة حتالف 
دعم ال�شرعية على ت�شكيل جلنة 

التي  االأح����������داث  يف  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ت�شهدها مدينة عدن.

ودع��ت احلكومة االأح��زاب وكافة 
التمرد  دع��وات  الإدان��ة  الفعاليات 

يف عدن.
مدينة  جتنيب  على  حثت  اأي�شا 
امل���ح���ررة تبعات  وامل��ن��اط��ق  ع���دن 
وتداعيات  فو�شى  اأو  اقتتال  اأي 
واملمتلكات،  النا�س  تطال  كارثية 
�شوى  اأح��د  ت�شب يف م�شلحة  ال 
االنقالبية  احل��وث��ي  ميلي�شيات 

البنتاغون يحمل ترامب م�شوؤولية عودة داع�ش 
•• وا�صنطن-وكاالت:

حّمل تقرير �شادر عن وزارة الدفاع االأمريكية )بنتاغون(، الرئي�س دونالد ترامب، 
م�شوؤولية اإعادة انت�شار م�شلحي تنظيم داع�س يف مناطق عدة من �شوريا والعراق.

واعترب التقرير الربع �شنوي للبنتاغون، الذي عر�س على الكونغر�س االأمريكي، 
اإه��م��ال العمل  ���ش��وري��ا، ف�شال ع��ن  اأم��ريك��ي��ة م��ن  ق���وات  ت��رام��ب ب�شحب  ق���رار  اأن 
الدبلوما�شي مع حكومة بغداد، �شاعدا داع�س دون ق�شد على تنظيم �شفوفه مرة 

اأخرى يف البلدين.
واأو�شح التقرير اأن تنظيم داع�س وا�شل حتوله من قوة مالكة لالأرا�شي اإىل مترد 
ق��ال ل�شحيفة وول �شرتيت  ت��رام��ب  اأن  رغ��م  ال��ع��راق،  �شوريا، وكثف مت��رده يف  يف 

جورنال اإن التنظيم ُهزم واخلالفة انهارت.
االن�شحاب  اأن  م��رارا من  ح��ذروا  وع�شكريون،  �شيا�شيون  وخ��رباء  م�شوؤولون  وك��ان 
االأمريكي ال�شريع من �شوريا �شيمكن داع�س من اإعادة تنظيم �شفوفه، بعد تلقيه 
هزائم ع�شكرية واقت�شادية �شاحقة من قبل التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة. 
يف  االأمريكية  القوات  عدد  تخفي�س  اأن  �شريح،  ب�شكل  البنتاغون  تقرير  ذكر  كما 
عدم  من  حالة  خلق  يف  �شاهم  املا�شي،  العام  نهاية  يف  ترامب  اأعلنه  ال��ذي  �شوريا، 

اال�شتقرار يف املنطقة.

�ص 07

�ص 09

�ص 18

10 اإماراتيني ي�ستكملون برناجماً تدريبياً 

يف الطاقة النووية بكوريا اجلنوبية

حمليات

الهجوم املحتمل على املقاتلني 

الأكراد.. ملاذا يحمل تعقيدات لأردوغان؟ 

عربي ودويل

5 اأن�سطة ريا�سية ميكنك ال�ستمتاع بها 

خالل عيد الأ�سحى يف عامل دبي للريا�سة

الفجر الريا�سي

مناورات ع�سكرية بحرية رباعية قبالة حيفا 
دعوة لإغالق م�شاجد القد�ش.. و�شالة العيد يف الأق�شى

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

العليا،  االإ���ش��الم��ي��ة  الهيئة  دع��ت 
وجم���ل�������س االأوق���������اف وال�������ش���وؤون 
االإ�شالمية، ودار االإفتاء بالقد�س، 
القد�س  م�����ش��اج��د  اأئ���م���ة  ج��م��ي��ع 
العيد يف  الإغالقها وتاأدية �شالة 
على  ردا  فقط،  االأق�شى  امل�شجد 
قالت  االحتالل  �شرطة  بيان من 
اإنها قد ت�شمح للم�شتوطنني  فيه 
تقييم  على  بناء  امل�شجد  بدخول 
الثالث  الهيئات  اأم��ن��ي.و���ش��ددت 
اجلمعة،  �شدر،  م�شرتك  بيان  يف 
على �شرورة الزحف اأول اأيام عيد 
ال��ق��د���س، موؤكدة  ن��ح��و  االأ���ش��ح��ى 
جواز تاأجيل ذبح االأ�شاحي لليوم 
ال���ث���اين م���ن ال��ع��ي��د ح��ت��ى يعمر 

االأق�شى، بح�شب البيان.
اال�شالمية،  ال��ه��ي��ئ��ات  وط��ال��ب��ت 
باإعالن هذا  امل�شاجد  اأئمة  جميع 

منظمات ما ي�شمى الهيكل املزعوم 
واجلمعيات اال�شتيطانية دعت اأن 
اأيام  اأول  املقبل  االأح��د  ي��وم  يكون 
يتزامن  ال�����ذي  االأ����ش���ح���ى  ع��ي��د 
م�����ع ذك�������رى م�����ا ي�������ش���م���ى خ�����راب 
جمهور  مل�����ش��ارك��ة  الهيكل”يوما 
االقتحامات  يف  امل�����ش��ت��وط��ن��ني 
االأق�شى،  للم�شجد  اجل��م��اع��ي��ة 

الفتة  اجلمعة،  خطبة  يف  ال��ق��رار 
واأه�����ايل  رب������اط،  ع��ي��دن��ا  اإن  اإىل 
�شيقفون  واأك��ن��اف��ه  امل��ق��د���س  ب��ي��ت 
على قلب رجل واحد اأمام اأطماع 
قطعان امل�شتوطنني، كما و�شتقف 
ال��ه��ي��ئ��ات ال���ث���الث ���ش��ف��ا واح����دا 
اأو  مكاين  تق�شيم  اأي  فر�س  �شد 
االأق�شى.وكانت  للم�شجد  زماين 

وامل�شاركة بامل�شرية التي �شتنطلق 
من باب اخلليل باجتاه االأق�شى. 
بل�شان  ال��ن��اط��ق  ذك����ر  ذل����ك،  اإىل 
االإ�شرائيلي،  االإح���ت���الل  ج��ي�����س 
زالت  قوات ع�شكرية ال  اأن  اأم�س، 
ت��وا���ش��ل م��الح��ق��ة م��ن��ف��ذ عملية 
بيت فجار التي اأدت ملقتل جندي 
طعنا فجر اأم�س.وقال الناطق اإن 
جهاز  م��ن  وعنا�شر  امل�شاة  ق���وات 
املنفذ  مالحقة  توا�شل  ال�شاباك 
���ش��ارك��وا يف  اأك���ر م��ن �شخ�س  اأو 
كوخايف  اأف��ي��ف  ال��ع��م��ل��ي��ة.وي��ت��اب��ع 
اجلي�س  يف  االأرك��������������ان  رئ����ي���������س 
عملية  ت��ف��ا���ش��ي��ل  االإ����ش���رائ���ي���ل���ي 
امل��الح��ق��ة م��ن م��ق��ر م��رك��ز قيادة 

اجلي�س يف ال�شفة الغربية.
امل�شتوطنني  م���ن  امل���ئ���ات  و���ش��ي��ع 
اجلندي  جثمان  املا�شية  الليلة 
ال����ق����ت����ي����ل دف���������ري ������ش�����وري�����ك يف 

م�شتوطنة عوفرا.
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اأخبـار الإمـارات
جهود اإماراتية متوا�شلة للحد من انت�شار وباء الكولريا يف اليمن 

•• عدن-وام:

توا�شل دولة االمارات جهودها للحد من انت�شار وباء الكولريا 
يف اليمن .. عرب دعمها ال�شخي للقطاع ال�شحي �شواء بتقدمي 
االأدوية وامل�شتلزمات الطبية للم�شت�شفيات واملراكز والوحدات 
والتوعوية،  ال��وق��ائ��ي��ة  احل���م���الت  خ���الل  م���ن  اأو  ال�����ش��ح��ي��ة 
للفئات  لل�شكان وخا�شة  النظيفة  املياه  توفري  اىل  باال�شافة 

االأكر ت�شررا وخا�شة االأطفال.
مناطق  الوباء يف  ح��دة  التخفيف من  الدعم يف  ه��ذا  و�شاهم 
ال�شاحل الغربي مبحافظتي تعز واحلديدة وبقية حمافظات 

اليمن وهو مانتج عنه تقليل ن�شبة اال�شابات .

“هيئة الهالل  واأط��ل��ق��ت االم�����ارات ع��رب ذراع��ه��ا االإن�����ش��ان��ي��ة 
وباء  ملكافحة  وتوعوية  ووقائية  عالجية  حمالت  االأحمر” 

الكولريا ، يف عدد من مديريات ال�شاحل الغربي اليمني.
�شملت  احلمالت  اإن  الغربي  ال�شاحل  يف  الهالل  ممثل  وق��ال 
ب��ك��م��ي��ات م���ن االأدوي������ة وال�شوائل  ال�����ش��ح��ي��ة  امل���راك���ز  ت���زوي���د 
الوريدية وامل�شادات حيوية، وغريها من امل�شتلزمات الطبية 
ال��الزم��ة. واأك���د ال��دك��ت��ور رب��ا���س اأح��م��د �شالح م��دي��ر مكتب 
االأحمر  ال��ه��الل  اأن  ال��وازع��ي��ة،  وال�����ش��ك��ان مب��دي��ري��ة  ال�شحة 
لكافة  الالزمة  الطبية  وامل�شتلزمات  االأدوي��ة  وفر  االإماراتي، 
النا�س،  حياة  اإنقاذ  يف  اأ�شهم  مما  باملديرية،  ال�شحية  املراكز 
من خطر وباء الكولريا القاتل . ونوه اإىل اأن الهالل يوا�شل 

جهوده للق�شاء على وباء الكولريا من خالل تنفيذ الثالث 
اجلهد  هذا  واأن   ، والوقائية   ، والتوعية   ، العالجية  املراحل 
الكبري هو حمل تقدير ال�شلطة املحلية، وجميع ابناء مديرية 

الوازعية.
الغربي،  ال�شاحل  االإم��ارات��ي، يف  االأحمر  الهالل  وذك��ر ممثل 
امل�شابة  الكولريا ومعاجلة احلاالت  وباء  باأن حملة مكافحة 
16 يوماً، تاأتي يف  اأ�شتمرت على مدى  “ التي  “الوازعية  يف 
اإطار الدعم املتوا�شل الذي تقدمه االإمارات للقطاع ال�شحي 
،يف  واالإجتماعية  والتنموية  اخلدمية  القطاعات  وخمتلف 
الغربي  وال�شاحل  تعز  حمافظة  م��دي��ري��ات  وبقية  امل��دي��ري��ة 

لليمن.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�شة �شنغافورة باليوم الوطني لبالدها

•• ابوظبي-وام:

 بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة 
الرئي�شة حليمة يعقوب رئي�شة جمهورية �شنغافورة، وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني لبالدها.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

االأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اىل فخامة الرئي�شة حليمة يعقوب.
اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اآل مكتوم و�شاحب  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  وبعث �شاحب 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل يل �شيان لونغ رئي�س وزراء جمهورية �شنغافورة.

�سمن ا�ستعداداتها لعيد الأ�سحى املبارك

الزراعة وال�شالمة الغذائية تطلق حملة تفتي�شية على من�شاآت احللويات واملطابخ ال�شعبية
اإنذار وتنبيه 72 من�ساأة غري ملتزمة با�سرتاطات ال�سالمة الغذائية

مواعيد زيارة نزلء اإ�شالحية �شرطة اأبوظبي خالل العيد

•• اأبوظبي –الفجر:

اأطلقت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية، اأم�س االأول )اخلمي�س( 
ال�شعبية  وامل��ط��اب��خ  احل��ل��وي��ات  وبيع  حت�شري  من�شاآت  على  تفتي�شية  حملة 
وحمالت بيع اخل�شار والفواكه، يف مدينة اأبوظبي والعني ومنطقة الظفرة، 
وذلك �شمن ا�شتعداداتها اخلا�شة با�شتقبال عيد االأ�شحى املبارك، ويف اإطار 

حر�س الهيئة على �شمان �شالمة الغذاء املتداول يف اإمارة اأبوظبي.
وتركز احلملة التي ت�شتمر طوال اأيام العيد على التاأكد من �شحة املمار�شات 
املن�شاآت الغذائية، والوقوف على �شالمة و�شالحيه  ال�شحية للعمال داخل 
امل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ف��ي��ه��ا، وال��ت��ح��ق��ق م��ن ف��اع��ل��ي��ة ط���رق وو���ش��ائ��ل احلفظ 

املتبعة فيها خالل  االإج��راءات  الغذائية، و�شمان �شالمة  للمواد  والتخزين 
عمليات التح�شري والتقدمي، والتاأكد من ا�شتيفاء العاملني فيها ملتطلبات 
ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب ع��ل��ى اأ���ش��ا���ش��ي��ات ال�����ش��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة، وم���دى التزامهم 
من  والتاأكد  املن�شاأة،  يف  امل�شتخدمة  واالأدوات  للمعدات  ال�شيانة  ب��اإج��راءات 
جاهزية املن�شاآت ال�شتقبال اجلمهور خالل فرتة العيد نظراً ملا ت�شهده هذه 

الفرتة من زيادة يف االإقبال على هذه املن�شاآت.
واأ�شفرت احلملة يف يومها االأول عن اتخاذ الهيئة 72 اإجراًء اإدارياً متثلت 
كافة  بتطبيق  امللتزمة  غ��ري  للمن�شاآت  تنبيهات  و9  اإن����ذاراً   63 توجيه  يف 
اأعمال  اأ�شحابها الإجراء بع�س  اال�شرتاطات ال�شحية املطلوبة، ومت توجيه 
ال�شيانة واإزالة االأ�شباب التي اأدت اإىل اتخاذ هذه االإجراءات ل�شمان �شالمة 

التي  املمار�شات  باأف�شل  الغذاء  املتداول فيها، وتعزيز وعي متداويل  الغذاء 
توعية  �شهدت احلملة  الغذائية. كما  ال�شالمة  االرتقاء م�شتوى  �شانها  من 
اال�شرتاطات  تطبيق  ت�شمن  ال��ت��ي  امل��م��ار���ش��ات  ب��اأف�����ش��ل  ال��غ��ذاء  م��ت��داويل 
التخزين،  وعملية  الغذائية  للمادة  احل��راري��ة  املعاملة  حيث  من  ال�شحية 
ال�شحيحة  ال��ط��رق  اإىل  اإ���ش��اف��ة  املن�شاآت،  لهذه  واال���ش��رتداد  التتبع  ون��ظ��ام 
باحلفاظ  التزامهم  اأهمية  على  والتاأكيد  والعر�س،  والتح�شري  ل��الإع��داد 
وعك�شها  الغذاء  متداويل  دليل  باإر�شادات  والتقيد  ال�شخ�شية  النظافة  على 
على جميع العمليات واملمار�شات داخل املن�شاأة. وجت�شد احلملة حر�س هيئة 
ال�شليمة  االأغذية  الغذائية على �شمان و�شول  وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي 
اإىل كافة امل�شتهلكني، من تنفيذها جلملة من االإجراءات والتدابري الوقائية 

التي تتخذها يف هذا ال�شدد، والتي ت�شمل زيارات ميدانية ور�شد التجاوزات 
�شواء  واالإر���ش��ادي��ة  التوعوية  الن�شرات  وتقدمي  املن�شاآت،  بع�س  يف  املرتكبة 
للم�شتهلكني اأو اأ�شحاب املن�شاآت الغذائية والعاملني فيها، وذلك لتوجيههم 
الغذائية. ودعت هيئة  ال�شالمة  تعزيز  �شاأنها  التي من  االأمثل  ال�شبل  نحو 
التوا�شل  اإىل �شرورة  الغذائية عامة اجلمهور  وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي 
غذائية  من�شاأة  اأي  يف  ر�شدها  يتم  خمالفات  اأي��ة  ع��ن  واالإب���الغ  الهيئة  م��ع 
اأو ال�شك يف حمتويات املادة الغذائية من خالل االت�شال  من عدم االلتزام 
على الرقم املجاين حلكومة اأبوظبي 800555 حتى يقوم مفت�شو الهيئة 
باتخاذ االإجراء الالزم، واحلد من املمار�شات الغذائية اخلاطئة و�شوال اإىل 

غذاء اآمن و�شليم جلميع اأفراد املجتمع يف اإمارة اأبوظبي. 

•• اأبوظبي-الفجر:

 حددت �شرطة اأبوظبي، مواعيد زيارات نزالء مديرية املوؤ�ش�شات العقابية 
واالإ�شالحية يف قطاع اأمن املجتمع، خالل عطلة عيد االأ�شحى املبارك.

 2019 اأغ�شط�س   9 اجلمعة  ي��وم  الوثبة  اإدارة  يف  ال��زي��ارات  و�شتكون  
لفئة الزوار من الرجال االأجانب، وخ�ش�شت جلميع الق�شايا، يف الفرتة 
ال�شباحية من الثامنة �شباحاً وحتى الثانية ع�شرة ظهرا، وامل�شائية من 
الثالثة ع�شراً وحتى اخلام�شة م�شاء وخ�ش�شت لق�شايا املخدرات، ويكون 
يوم ال�شبت الذي ي�شادف وقفة عرفة لفئة املواطنني والرجال العرب من 
الزوار وخ�ش�شت الفرتة ال�شباحية لق�شايا املخدرات من الثامنة وحتى 
عدا  الق�شايا  ملختلف  امل�شائية  الفرتة  تكون  فيما  الظهر،  بعد  ال��واح��دة 

املخدرات من الثالثة  ع�شراً وحتى اخلام�شة م�شاء.
والنيابة  والن�شاء،  الرجال  لفئة  االأ�شحى  عيد  اأي��ام  اأول  االأح��د  وح��ددت 
الثامنة  النزالء، من  والن�شاء من  الرجال  ولفئة  ال��زوار،  واملحامني من 

�شباحا وحتى الواحدة و الن�شف بعد الظهر، و ثاين اأيام عيد االأ�شحى 
ا)الثنني( خ�ش�س  لفئة الن�شاء من ال��زوار، ولفئة الرجال من النزالء، 
الثامنة �شباحا  وحتى الواحدة بعد الظهر، ومن  لفرتتني  االأوىل من 
الثالثة ع�شرا وحتى اخلام�شة م�شاء وتخ�ش�س جلميع الق�شايا با�شتثناء 
ال��زي��ارة لفئة  الثالثاء تكون  اأي��ام عيد االأ�شحى  اأم��ا يف  ثالث  امل��خ��درات 
الن�شاء من ال��زوار، وفئة الرجال من النزالء، وذلك من الثامنة �شباحاً 
وح��ت��ى ال���واح���دة ظ��ه��راً، وم���ن ال�����ش��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة وح��ت��ى اخل��ام�����ش��ة م�شاء 

وتخ�ش�س الفرتتني لق�شايا املخدرات.
يوم  بالعني  واالإ���ش��الح��ي��ة  العقابية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  يف  ال��زي��ارة  وت��ك��ون 
ع�شرة  الثانية  وحتى  �شباحاً  الثامنة  من   ،2019 اأغ�شط�س   9 اجلمعة 
ظهرا لزيارة الرجال من فئة النزالء والرجال االأجانب من فئة الزوار 
حتى  الثالثة  وم��ن   ، التاأهيل  ق�شايا  ماعدا  الق�شايا  جلميع  وتخ�ش�س 
اخلام�شة م�شاء، وتخ�ش�س لق�شايا التاأهيل، وتكون الزيارة يوم ال�شبت، 
الذي ي�شادف وقفة عرفة، لفئة الرجال العرب من الزوار وفئة الرجال 

الثانية ع�شرة  الثامنة �شباحا وحتى  التاأهيل من  النزالء يف ق�شايا  من 
الثالثة  ال�شاعة  من  الفئتني  لنف�س  امل�شائية  الفرتة  تكون  فيما  ظهرا، 
تكون  و  التاأهيل،  ق�شايا  ماعدا  الق�شايا  جلميع  م�شاء  اخلام�شة  وحتى 
اأغ�شط�س   11 االأح���د  ي�����ش��ادف  ال���ذي  االأ���ش��ح��ى  اأي���ام عيد  اأول  ال��زي��ارة 
فئة الن�شاء من النزالء يف  و  الزوار  من  الن�شاء  و  الرجال  لفئة   2019
ق�شايا التاأهيل من الثامنة �شباحا وحتى الثانية ع�شرة ظهرا، اأما ثاين 
اأيام العيد االثنني تكون الزيارة لفئة الزوار من الن�شاء وفئة الرجال من 
الثانية ع�شرة ظهرا  الثامنة �شباحا وحتى  النزالء لفرتتني االأوىل من 
الق�شايا  جميع  وتخ�ش�س  م�شاء  اخلام�شة  وحتى  الثالثة  من  والثانية 
الزوار  من  الن�شاء  لفئة  العيد  اأي��ام  ثالثا  ويكون  التاأهيل،  ق�شايا  ماعدا 
وحتى  �شباحا  الثامنة  من  االأوىل  لفرتتني  ال��ن��زالء  من  ال��رج��ال  وفئة 
الثانية ع�شرة ظهرا والثانية من الثالثة وحتى اخلام�شة م�شاء وتخ�ش�س 

لق�شايا التاأهيل.
وحدد ق�شم احلب�س االحتياطي الزيارة اأول اأيام عيد االأ�شحى االأحد لفئة 

الثامنة  ال�شاعة  من  النزالء  من  اجلن�شيات  وجميع  ال��زوار  من  الرجال 
لفئة  االثنني  االأ�شحى  عيد  اأي��ام  وث��اين  م�شاء،  ال��واح��دة  وحتى  �شباحا 
الثامنة  ال�شاعة  من  ال��ن��زالء  من  اجلن�شيات  وجميع  ال���زوار  من  الن�شاء 

�شباحا وحتى الواحدة ظهرا.
االأ�شحى  اأي��ام عيد  اأول  الزيارات  االأح��داث مواعيد  اإدارة رعاية  وح��ددت 
والقا�شرات  االأح���داث  ولفئة  ال��زائ��ري��ن،  من  اجلن�شيات  جلميع  االأح���د، 
اإىل الثانية ع�شرة ظهرا، ومن ال�شاعة  واحلا�شنات، من الثامنة �شباحا 
الثالثة وحتى ال�شاد�شة م�شاء، ويخ�ش�س االثنني ثاين اأيام عيد االأ�شحى 
للمواطنني من فئة الزوار واالأحداث والقا�شرات واحلا�شنات يف فرتتني 
تكون االأوىل من الثامنة �شباحاً وحتى الثانية ع�شرة ظهراً ومن الثالثة 
وحتى ال�شاد�شة م�شاء، اأما ثالث اأيام العيد الثالثاء يخ�ش�س لفئة املقيمني 
من الزوار وفئة االأحداث  والقا�شرات واحلا�شنات يف فرتتني االأوىل من 
الثالثة  ال�شاعة  والثانية من  الثانية ع�شرة ظهراً  وحتى  الثامنة �شباحاً 

وحتى ال�شاد�شة م�شاء.

�شرطة العا�شمة تكرم الفائزين بجوائز التناف�شية
•• اأبوظبي-الفجر:

العا�شمة  �شرطة  مديرية  كرمت 
بقطاع االأم��ن اجلنائي يف �شرطة 
اأب����وظ����ب����ي، امل�����راك�����ز واالأق���������ش����ام 
بجوائز  ال���ف���ائ���زي���ن  وال�������ش���ب���اط 
التناف�شية للربع الثاين من العام 

اجلاري 2019.
واأك��������د ال���ع���ق���ي���د ح���م���د ع���ب���د اهلل 
اهتمام  املديرية،  مدير  النيادي، 
بتحفيز  ال�������ش���رط���ي���ة  ال����ق����ي����ادة 

ق�����ش��م امل��ع��ل��وم��ات االأم���ن���ي���ة، على 
ج���ائ���زة اأف�����ش��ل االأق�������ش���ام ل����الأداء 

املتميز.
الكعبي،  ط��ار���س  امل��ق��دم  وح�����ش��ل 
الرو�شة،  ���ش��رط��ة  م��رك��ز  م��دي��ر 
“اأف�شل مدير مركز  على جائزة 
“اأف�شل  ج��ائ��زة  ون���ال  �شرطة”، 
ن����ائ����ب م����دي����ر م����رك����ز ل���������ش����وؤون 
عي�شى  �شعيد  الرائد  العمليات”، 
�شرطة  م����رك����ز  م�����ن  ال����ي����ا�����ش����ي، 
ال�شعبية، اأما جائزة “اأف�شل نائب 

اآلية  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  امل��ن��ت�����ش��ب��ني 
التناف�شية،  القدرة  وزي��ادة  العمل 
و�شيلة  واالإب���داع  التميز  باعتبار  
اأف�شل  وتقدمي  ب��االأداء  لالرتقاء 
العاملية،  املعايري  وف��ق  اخل��دم��ات 
املتميزة  املكرمني  بجهود  م�شيداً 
اأ�شهمت يف حتقيق موؤ�شرات  التي 

الريادة �شمن العمل ال�شرطي. 
ال�شعبية  ����ش���رط���ة  م���رك���ز  وف������از 
املراكز  لفئة  التناف�شية  بجائزة 
ح�شل  بينما  ال�شاملة،  ال�شرطية 

اجلرمية”،  ل�شوؤون  مركز  مدير 
ال���رائ���د عبد  ن�شيب  م��ن  ف��ك��ان��ت 
مركز  من  الرا�شدي،  حممد  اهلل 
تكرمي  مت  كما  ال�شعبية.  �شرطة 
يف  املتميزين  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��زي��ن 

جمال البحث والتحري. 
العقيد  ال���ت���ك���رمي،  ح��ف��ل  ح�����ش��ر 
حم��م��د ح�����ش��ني اخل�������وري، نائب 
االإدارية  لل�شوؤون  املديرية  مدير 
والعمليات، وروؤ�شاء االأق�شام وعدد 

من ال�شباط.

جمل�ش ل�شرطة اأبوظبي ي�شلط ال�شوء على املوروث ال�شرطي
•• اأبوظبي-الفجر:

بالتعاون مع  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  نظمت 
مكتب �شوؤون املجال�س بديوان ويل العهد حما�شرة يف 
جمل�س مفلح عاي�س االأحبابي مبنطقة العني بعنوان 

تاريخ �شرطة اأبوظبي.
واأ�شاد مفلح عاي�س االحبابي �شاحب املجل�س ، بجهود 
االأم���ن واالأم���ان  اأب��وظ��ب��ي يف تعزيز م�شرية  ���ش��رط��ة  
ال��رائ��د يف خدمة  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة  يف املجتمع ودوره����ا 
املجتمع م�شرياً  اإىل االجنازات املتميزة التي حققتها 

يف م�شريتها الرائدة. 
الفتاً  العريق  مبا�شينا  االع��ت��زاز  اأهمية  عن  وحت��دث 
بن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  للمغفور  ال��ك��ب��ري  االه��ت��م��ام  اإىل 
���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل ث���راه ب���رتاث االآب�����اء و 
ال�شهرية  الدولة  موؤ�ش�س  مقولة  م�شتذكراً   االأج��داد 

اإن من ال ما�شي له ال حا�شر له وال م�شتقبل.
على  باملحافظة  اأو���ش��ى  اخل���ري  زاي���د  اإن   : واأ����ش���اف   
يعد  وال��������ذي  ابوظبي  ل�شرطة  الت���اريخي  امل����وروث 
بامل����ا�شي  اع��ت�����������زازاً  االإم�����ارات،  ت���راث  يف  مهماً  ج���زءاً 

اأجيال  اأذه��ان  يف  ال�شرطة  ملفهوم  وتر�شيخاً   ، العريق 
امل�شتقبل.

املزيني  ع��ب��داهلل  حميد  االإع��الم��ي  املحا�شرة  ح�شر 
من ق�شم املوروث يف اإدارة املرا�شم و العالقات العامة 

ب�شرطة اأبوظبي وعدد من اأهايل واأعيان املنطقة.
بداية  املزيني   االإعالمي  حميد عبداهلل  وا�شتعر�س 
 1957 ع��ام  منذ  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  ن�����ش��اأة  و  تاأ�شي�س 
ومراحل التطور التي جعلت من اأبوظبي اأكر املدن 
التي  االجن���ازات  وم�شرية  ال��ع��امل  م�شتوى  على  اأم��ن��اً 

حققتها.
ال�شرطي يف احل��ف��اظ على  امل���وروث  وت��ط��رق اىل دور 
هوية وتاريخ  �شرطة اأبوظبي الفتاً اإىل اأهمية الدور 
ال��ذي يقوم  به متحف �شرطة املربعة  من خالل ما 
تاريخ  حت��ك��ي  مهمة  واأدوات  حم��ت��وي��ات  م��ن  ي�شمه 

ال�شرطة يف خمتلف مراحلها  .
ا�شتخدام  م��راح��ل  ع��ن   ���ش��رح  اإىل  احل�شور  وا�شتمع 
اأب��وظ��ب��ي ل��دوري��ات��ه��ا ال��ع�����ش��ك��ري��ة  القدمية  ���ش��رط��ة 
وعر�س الزي ال�شرطي القدمي واالدوات امل�شتخدمة 

يف جمال ال�شرطة يف املا�شي .
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اأخبـار الإمـارات

احتفالت الألعاب النارية وتخفي�سات وعرو�ض ترفيهية عاملية  

وجه��ات الإم�ارات ت�ش�تقبل عي�د الأ�ش�حى بع�رو�ش ع�ائلي�ة

حت��ف��ل ب��امل��غ��ام��رة واحل���رك���ة، حيث 
يحظى االأطفال من حمبي برامج 
التليفزيونية  نيكلوديون  حمطة 
اأحداث  عي�س  بفر�شة  ل��الأط��ف��ال، 
اأفالم الر�شوم املتحركة على اأر�س 
الفتى  م��ع  يلتقون  ح��ي��ث  ال���واق���ع، 
املكّون  وف��ري��ق��ه  “رايدر”  امل���اه���ر 
���ش��ت��ة ج�����راء خ����الل مهمتهم  م���ن 
باي”،  “اأدفنت�شر  حلماية جمتمع 
ومركباتهم  اأدواتهم  برفقة  وذلك 
اخل����ا�����ش����ة ال����ت����ي ت�������ش���اع���ده���م يف 
العر�س  وي�����ش��م��ل  االإن���ق���اذ،  م��ه��م��ة 
ال����رتف����ي����ه����ي ال����ع����امل����ي م�����وؤث�����رات 
ورق�شات  تفاعلية  واأغ��اين  خا�شة 
مما  اجلمهور،  مب�شاركة  جماعية 
اأوق�����ات�����اً مم��ت��ع��ة جلميع  ي�����ش��م��ن 
تقدمي  يتم  و�شوف  العائلة،  اأف��راد 
ال�شاعة  ثالثة عرو�س يومياً عند 
الرابعة وال�شاد�شة والثامنة م�شاًء، 
متنوعة  فقرات  تقدمي  جانب  اإىل 
م�شاحة  يف  لالأطفال  االأل��ع��اب  من 
املخالب  “دوريات  عرو�س  تقدمي 
اأدفنت�شر باي”، وذلك من ال�شاعة 

ولغاية 8 م�شاًء. م�شاًء   3
بارك  فندق  عرو�س  على  وتعليقاً 
االأ�شحى،  ع��ي��د  دب���ي خ���الل  ح��ي��اة 
ري���ر، م��دي��رة فندق  ق��ال��ت �شابني 
ب����ارك ح��ي��اة دب����ي: “ ي�����ش��ع��دن��ا اأن 
العيد  خ�����الل  ل�����ش��ي��وف��ن��ا  ن����ق����دم 
اإىل  ت�شل  االإق��ام��ة  على  ح�شومات 
الغرف،  اأ�شعار  اأف�شل  %40 على 
���ش��ام��ل��ة وج���ب���ة اإف���ط���ار ف���اخ���رة يف 
 ، بارك”  دو  “برا�شريي  م��ط��ع��م 
بفر�شة  ال�شيوف  يتمتع  و���ش��وف 
“الجون”  ب��ح��رية  اإىل  ال���دخ���ول 
توؤدي  وال��ت��ي  م���رت،   100 ب��ط��ول 
دبي،  خ��ور  على  خا�س  �شاطئ  اإىل 
دو  “برا�شريي  م��ط��اع��م  وت���ق���دم 
بالنكهات  ي���زخ���ر  ال�����ذي  بارك” 
و”تاي  ال��ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة،  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
التايالندي  امل���ط���ب���خ  كيت�شن” 
و”نويبيه”  االأ���ش��ي��ل،  التقليدي 
كيب  ج��زي��رة  �شبه  م��ن  امل�شتوحى 
كود االأمريكية، جملة من االأن�شطة 
االأطعمة اخلا�شة خالل  واأ�شناف 

العيد«.
وتعليقاً على عرو�س عيد االأ�شحى 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ف���ن���ادق اأ���ش��ك��وت يف 
املرابطي،  حفيظ  ق��ال  االإم�����ارات، 

“ وخ���الل ف���رتة العيد  واأ����ش���اف: 
ي�شرنا ا�شتقبال االأطفال يف املخيم 
يفّي اال�شتثنائي يف نادي مغارة  ال�شّ
املنتجع  يقدم  ال��ّدي��ن، حيث  ع��الء 
ن�شاطاٍت  وال��ي��اف��ع��ني  ل���الأط���ف���ال 
اأجواء  �شمن  وتثقيفية  تعليمية 
و�شوف  واحل��ي��وّي��ة،  ب��امل��رح  مفعمة 
يتمكن االأط��ف��ال م��ن امل�����ش��ارك��ة يف 
الريا�شية،  ال��ن�����ش��اط��ات  خم��ت��ل��ف 
وال������ت������ي ت���ت�������ش���م���ن امل�������ش���اب���ق���ات 
ال�شاطئية واالألعاب التي تقوم على 
باالإ�شافة  واح����د،  ك��ف��ري��ق  ال��ع��م��ل 
ولعبة  امل���ائ���ي���ة  ال���ري���ا����ش���ات  اإىل 
امل�شرب  وك����رة  امل�����ش��غ��ر  اجل���ول���ف 
اإىل  ال��ط��ائ��رة،  وال��ك��رة  ال�شاطئية 
البيئية  الّثقافية  االأن�شطة  جانب 
االأطفال  ت��ع��ّرف  التي  والتعليمية 
على  تعي�س  التي  احل��ي��وان��ات  على 
ج���زي���رة ال�����ّش��ع��دي��ات، وت��ت��ي��ح لهم 
بالطبيعة  يتعّلق  ما  كل  ا�شتك�شاف 

واحلياة الربية على اجلزيرة«. 
يف  م����ول  اجل��ي��م��ي  اإدارة  واأع���ل���ن���ت 
لالحتفال  ا�شتعدادها  ع��ن  ال��ع��ني 
ب��ع��ي��د االأ����ش���ح���ى امل����ب����ارك، وذل���ك 
من  جلملة  تنظيمها  خ���الل   م��ن 
الرتفيهية  وال���ربام���ج  امل�����ش��اب��ق��ات 
واالألعاب التي ت�شتقطب العائالت، 
مبهجًة  اأوق������ات������اً  ت����ق����دم  وال����ت����ي 
ال��ع��ي��د، وتنطلق  ل��الأط��ف��ال خ��الل 
امل�����ش��اب��ق��ات اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ 8 
 ،  2019 اأغ�����ش��ط�����س    17 ح��ت��ى 
امل�شابقات  م���ول  اجل��ي��م��ي  وي��ن��ظ��م 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة يف منطقة  واالأل���ع���اب 
و�شوف  امل��ول،  يف  الرئي�شي  املدخل 
ي��ت��م��ك��ن ال���������زّوار وامل���ق���ي���م���ون من 
الت�شجيل لالن�شمام اإىل امل�شابقات 
للفوز  ف��ر���ش��ة  ع��ل��ى  واحل�������ش���ول 
ب��ق�����ش��ائ��م ال��ت�����ش��وق وج���وائ���ز ت�شل 

قيمتها اإىل 10،000 درهم.
طوال  ي��وم��ًي��ا  امل�����ش��اب��ق��ات  وتنطلق 
ع�����ش��رة اأي�����ام م���ن االح���ت���ف���ال عند 
ب����داي����ة ك����ل ����ش���اع���ة، ح���ي���ث ميكن 
�شمن  التناف�س  مت�شابقني  الأربعة 
ثالث جوالت لكل لعبة، وتت�شمن 
اأ�شعار  تخمني  ف��ق��رات  امل�شابقات 
اأقل”  اأو  “اأعلى  املنتجات وحتديد 
و�شوف   املعرو�س،  املنتج  على  �شعر 
الذي  املحظوظ  املت�شابق   يتمكن 
ينجح يف جت��اوز اجل���والت الثالث 

ويعترب  امل����ج����م����وع����ة،  حم���ف���ظ���ة 
فندقها الثاين يف منطقة الرب�شاء 
واخل���ام�������س ع��ل��ى م�����ش��ت��وى دول���ة 
االفتتاح  ه����ذا  وي���اأت���ي  االإم��������ارات، 
لفندق  ال���ن���اج���ح  االف���ت���ت���اح  ع��ق��ب 
اخليمة”  راأ�����س  م��اك�����س  “�شيتي 
املا�شي،  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  ن��وف��م��رب  يف 
ل���ي���ري حم��ف��ظ��ة ال���ع���الم���ة اإىل 
اخلليج  منطقة  يف  ف��ن��ادق  خم�شة 
فندق  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  ال���ع���رب���ي، 
العالمة ال�شاد�س يف مدينة اأ�شوان 

امل�شرية. 
من جهته، قال اأحمد طاهر املدير 
راأ�س  ماك�س  “�شيتي  لفندق  العام 
تخ�شي�س  ي�شعدنا   “ اخليمة”: 
ع��رو���س ج��ذاب��ة ل��ل��ع��ائ��الت خالل 
وذلك  املبارك،  االأ�شحى  عيد  اأي��ام 
 99 من  تبداأ  غ��رف  الأ�شعار  وفقاً 
درهماً اإماراتياً، وكما �شوف يحظى 
ع�شاء  وج���ب���ة  ب���ت���ن���اول  ال�����ش��ي��وف 
���ش��ي��ت��ي كافيه  جم��ان��ي��ة يف م��ط��ع��م 
ك��ل وج��ب��ة م��دف��وع��ة، ومن  مقابل 
االإ�شغال  ن�شبة  ت�شل  اأن  امل��ت��وق��ع 
 ،80% اإىل  ال��ع��ي��د  اأي������ام  خ����الل 
ون���ح���ن ن�����ش��ت��ق��ب��ل ال�������ش���ي���وف من 
العامل،  اأن��ح��اء  االإم���ارات وخمتلف 
املقيمني  ال�شيوف  ن�شبة  وت�شكل 
اإجمايل  م��ن   50% االإم�����ارات  يف 
يعترب  ح���ي���ث  االإ������ش�����غ�����ال،  ن�����ش��ب��ة 
الفندق وجهة اأ�شا�شية لزّوار اإمارة 
ال�����ش��ه��رية مبعاملها  راأ�����س اخل��ي��م��ة 

ال�شياحية وطبيعتها اجلذابة« 
فندق  “جاء  اأح�����م�����د:  واأ������ش�����اف 
اخليمة”  راأ�����س  م��اك�����س  “�شيتي 
ت�شنيف  �شمن  الثانية  املرتبة  يف 
وهو  ك������وم،  دوت  ب��وك��ي��ن��ع  م���وق���ع 
غرفاً  تت�شمن  غرفة   204 ي�شم 
قيا�س  من  واأ���ش��ّرة  مت�شلة  عائليًة 
باإطاللة  كّل غرفة  كوين، وتتمتع 
اإّما على اخلور اأو على اجلبل، كما 
ي�شم ال��ف��ن��دق م��راف��ق مم��ي��زة من 
ال�شطح  على  �شباحة  حو�س  بينها 
وناٍد للياقة البدنية و�شاطئ خا�س 

بالقرب من الفندق«. 
االأ�شحى  ع���ي���د  ع����رو�����س  وح������ول 
قال  دبي”،  اإت�������س  “ذا  ف���ن���دق  يف 
ج��ون��زال��و رودري���غ���ي���ز، م��دي��ر عام 
“�شوف  دبي”:  اإت�������س  “ذا  ف��ن��دق 
يح�شل ال�شيوف لدى اإقامتهم يف 

وبعدها تناول ع�شاء اإيطايل مميز 
واال�شتمتاع  ت�شيربياين  مطعم  يف 
وذلك  ال��ن��اري��ة  االأل��ع��اب  مب�شاهدة 
بقيمة  للعائالت  تقريبية  بتكلفة 
مع  االح���ت���ف���ال  اأو  دره������م،   550
ال��ع��ائ��ل��ة ب��ت��ن��اول وج��ب��ة ال��ع��ي��د يف 
مطعم “�شتارز اأند بارز” اأو مطعم 
“ذا �شني”، ويتبعها وقت خم�ش�س 
اأو  ال��ل��ع��ب  ���ش��اح��ات  ل���الأط���ف���ال يف 
ف��رتة ا���ش��رتاح��ة وا���ش��رتخ��اء قرب 
ال����ن����واف����ري، وم�������ش���اه���دة االأل����ع����اب 
بتكلفة  وذل��ك  املم�شى  من  النارية 
تناول  اأو  دره��م��اً،   150 تقريبية 
�شاعات  اأوىل  يف  ال��ع�����ش��اء  وج���ب���ة 
اأم�شية العيد يف مطعم “ديابليتو” 
ويتبعها  “اأكواريوم”،  مطعم   اأو 
“الكابنت  مركب  منت  على  رحلة 
الثامنة  ال�����ش��اع��ة  ع��ن��د  طوين” 
باأ�شناف  ال��ت��ل��ذذ  وث���م  وال��ن�����ش��ف، 
“م�شرت مياجي” اأو  امل�شاريب يف  
بتكلفة  وذل��ك  بارز”  اأن��د  “�شتارز 

درهماً«.   400
ال�شعديات  وف��ي��ل��ل  منتجع  ك�شف 
فئة  م��ن  ال��ف��اخ��ر  املنتجع  روت���ان���ا، 
اخل���م�������س جن������وم، وال�����واق�����ع على 
عن  اأبوظبي  يف  ال�ّشعديات  جزيرة 
ال�شيوف  ال���ش��ت��ق��ب��ال  ا���ش��ت��ع��داده 
خ�����الل ع���ي���د االأ����ش���ح���ى امل����ب����ارك، 
قال  العيد،  ع��رو���س  على  وتعليقاً 
م��ارك دي بيري مدير عام منتجع 
وفيلل ال�شعديات روتانا: “ يعترب 
املنا�شبات  اأه��م  من  االأ�شحى  عيد 
العائلة  جت���م���ع  ال���ت���ي  ال�����ش��ع��ي��دة 
ل��ق�����ش��اء وق���ت مم��ي��ز م���ن الراحة 
واال����ش���ت���ج���م���ام، وه������ذا مت����ام����اً ما 
ن�شتقبل  ونحن  ل�شيوفنا،  نقدمه 
واخلليج  االإم�����ارات  م��ن  ال�شيوف 
ون�شهد  ال����ع����امل،  اأن����ح����اء  وك����اف����ة 
رو�شيا  مواطني  من  كبرياً  اإق��ب��ااًل 
واأملانيا وبريطانيا، ومبنا�شبة عيد 
���ش��وف يح�شل  امل���ب���ارك  االأ���ش��ح��ى 
مكون  جناح  حجز  عند  ال�شيوف 
من غرفة نوم واح��دة على ر�شيد 
هدية  بقيمة 800 درهماً اإمارتياً 
1000 دره��م عند  ، وعلى ر�شيد 
ح���ج���زه���م ف���ي���ال م����ن غ���رف���ة نوم 
ال�شيوف  يتمكن  و���ش��وف  واح���دة، 
من  اأي  يف  الر�شيد  ا�شتخدام  من 

مطاعم املنتجع  ومرافقه«. 

االأعمال  لتطوير  االإقليمي  املدير 
العاملية  اأ�����ش����ك����وت  جم���م���وع���ة  يف 
ل��ل��ف��ن��ادق: “ ي�����ش��رن��ا ط���رح حزمة 
اخل���ا����ش���ة �شمن  ال���ع���رو����س  م����ن 
دبي”  بالي�س  بارك  فندق’اأ�شكوت 
�شنرتال  م���ي���رتو  و’�شيتادين�س 
دبي‘ خالل اأيام العيد، حيث تقدم 
املجموعة عر�س ’الليلة املجانية‘، 
يقيمون  ال��ذي��ن  لل�شيوف  وذل���ك 

ملدة ليلتني اأو اأربع لياٍل.
املبارك  االأ�شحى  عيد  اأي��ام  خ��الل 
ال��ع��ائ��الت بتجربة  ���ش��وف حت��ظ��ى 
منتجع  يف  مم����ي����زة  ا����ش���ت���ج���م���ام 
و���ش��اط��ئ ري��ف��ا دب����ي، ح��ي��ث ميكن 
املنتجع  ���ش��اط��ئ  ل��ل��ع��ائ��الت دخ���ول 
دره���م   100 م��ق��اب��ل  وال�����ش��ب��اح��ة 
اإم��ارات��ي ل����الأزواج، وي��ق��دم املنتجع 
وامل�شروبات  االأ�شناف  من  ت�شكيلة 
املتو�شطي،  املطبخ  من  واحللويات 
ح���ي���ث مي���ك���ن ل��ع�����ش��اق امل����اأك����والت 
باأطباق  اال����ش���ت���م���ت���اع  ال���ب���ح���ري���ة 
واجلمربي”  ال��ت��ون��ة  “كروكيت 
 ،“ م��ارب��ي��ال  ب��ي��ل  ب��ي��ل  و”روبيان 
واأما ملّتبعي احلميات الغذائية فقد 
خ�ش�س لهم املنتجع اأطباق مبتكرة 
ال�����ش��ح��ي��ة مثل  ال�������ش���ل���ط���ات  م����ن 
وال�شمندر”  االأف���وك���ادو  “�شلطة 

و”�شلطة ريفا اليونانية«.
و�����ش����وف ي�����ش��ت��م��ت��ع االأط�����ف�����ال مع 
بيتزا  مثل  البيتزا  اأطباق  خيارات 
وبيتزا  املدخن”  “ال�شلمون 
وبيتزا  االأربعة”  “الف�شول 
اأطلق  وموؤخراً  والكماأ”،  “الفطر 
“ريزوتو  اجل��دي��د  طبقه  املنتجع 
مزيج  م��ن  ر  املح�شّ البحر”  ثمار 
من ت�شكيلة من املاأكوالت البحرية 
والزعفران، كما يقدم منتجع ريفا 
اإىل  مميزة  اإ���ش��اف��ات  العيد  خ��الل 
ق��ائ��م��ة االأط���ب���اق ال��رئ��ي�����ش��ي��ة مثل 
و”حلم  بريي”  ب����ريي  “دجاج 
املقلية،  ال��ب��ط��اط�����س  م���ع  البقر” 
واأ����ش���اب���ع ال��ب��ط��اط�����س احل���ل���وة اأو 
جانب  اإىل  ال�����ش��وت��ي��ه،  اخل�������ش���ار 
“البانا  م��ث��ل  احل���ل���وي���ات  اأط���ب���اق 
و”اجليالتو”  باملاجنو”  ك���وت���ا 

و”الت�شورو�س” املقرم�س.
فندق  م��وؤخ��راً  املجموعة  افتتحت 
الذي  الرب�شاء”،  ماك�س  “�شيتي 
ي�����ش��ك��ل االإ�����ش����اف����ة االأح��������دث اإىل 

باأرباحه،  م��ن  اخ��ت��ي��ار االح��ت��ف��اظ 
لفر�شة  احل�����ظ  ع��ج��ل��ة  ل���ع���ب  اأو 
الفوز بجوائز وق�شائم هدايا ت�شل 
،و  دره���م   10،000 اىل  قيمتها 
هدايا  ق�����ش��ائ��م  ا����ش���ت���ب���دال  مي��ك��ن 
200 متجر  اأكر من  الت�شوق يف 
يف اجليمي مول، وتت�شمن الهدايا 
من  املجوهرات  اأرق��ى  من  ت�شكيلة 
من  وق�����ش��ائ��م  داميوندز”  “زين 
“اليف �شتايل فاين” للمجوهرات 
متجر االأملا�س وال�شاعات الفخمة”، 
اأتا�شاي �شل�شة املجوهرات الرتكية، 
التجميل”  ملنتجات  “فلورمار” 
ال�شهري  “موجي”  وم���ت���ج���ر   ،

بتقدمي امل�شغوالت اليابانية. 

املركز التجاري العاملي اأبوظبي 
اأعلنت اإدارة املركز التجاري العاملي 
املركز  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ع���ن  اأب���وظ���ب���ي 
واالأن�شطة  ال��ع��رو���س  م��ن  جلملة 
8 ولغاية  العائلية من  الرتفيهية 
وذل���ك   ،2019 اأغ�����ش��ط�����س   16
االأ�شحى  ع��ي��د  ب���ق���دوم  اح���ت���ف���ااًل 
املبارك، حيث ي�شهد املركز اعتباراً 
من تاريخ 8 ولغاية 16 اأغ�شط�س 
العرو�س  م����ن  ج��م��ل��ة   2019
املبهجة  واالأن�����ش��ط��ة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
ت�شتقطب  وال�����ت�����ي  ل����ل����ع����ائ����الت، 
العا�شمة  و�����ش����ي����وف  امل���ق���ي���م���ني 
اأجواء  �شمن  لالحتفال  اأب��وظ��ب��ي 
املدينة، وتت�شمن  مميزة يف و�شط 
ال��ع��رو���س ال��رتف��ي��ه��ي��ة م��ن تاريخ 
فقرات  اأغ�شط�س   11 ولغاية   8
ا�شتعرا�شية تفاعلية لفرقة العزف 
على الطبول القادمة من اأفريقيا 
باملنا�شبة،  ل��الح��ت��ف��ال  خ�����ش��ي�����ش��اً 
البهلوانية  الفرقة  وتليها عرو�س 
ال�شتعرا�س مهارات الرق�س داخل 
اإىل  ال�شفافة،  احللقات والفقاعات 
الهوال هوب  رق�س  جانب عرو�س 
وغريها من العرو�س ذات امل�شتوى 

العاملي التي �شتبهر اجلمهور. 
املدينة،  و����ش���ط  يف  م�����رة  والأول 
العاملي  التجاري  املركز  ي�شت�شيف 
اأب��وظ��ب��ي اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ 11 
عر�س  اأغ�����ش��ط�����س،   16 ول���غ���اي���ة 
“باو باترول” “دوريات املخالب” 
العرو�س  اأروع  اأح��د  وهو  ال�شهري، 
الرتفيهية العاملية لالأطفال والتي 

•• حتقيق- رم�صان عطا ... 

الوجهات  م����ن  ال���ع���دي���د  اأع���ل���ن���ت 
وال���ف���ن���ادق وامل��ن��ت��ج��ع��ات يف دول���ة 
االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة عن 
عيد  ال�شتقبال  الكامل  ا�شتعدادها 
االأ�شحى املبارك، وذلك من خالل 
العائلية  ال��ع��رو���س  ل�شعار  رفعها 
اجلذابة يف خمتلف اأنحاء الدولة، 
اأداء  م��ن  ال��ع��رو���س  ه���ذه  وتن�شط 
على  وتعمل  ال��داخ��ل��ي��ة،  ال�شياحة 
ال�����ش��ي��وف م���ن كافة  ا���ش��ت��ق��ط��اب 

اأنحاء العامل، 
مر�شى  اإدارة  اأعلنت  جانبها  وم��ن 
الرتفيه  وج���ه���ة  م����اري����ن����ا،  ي���ا����س 
اأبوظبي،  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
ع���ن ا���ش��ت��ع��داده��ا ال���ش��ت��ق��ب��ال عيد 
االأ����ش���ح���ى امل����ب����ارك ب���ح���زم���ة من 
التي  االح����ت����ف����ال����ي����ة  ال�����ع�����رو������س 
واملقيمني،  امل��واط��ن��ني  ت�شتقطب 
اأنحاء  كافة  من  اأبوظبي  و�شيوف 

العامل. 
وتعليقاً على العرو�س االحتفالية 
يا�س  مر�شى  اإدارة  رتها  ح�شّ التي 
بيلي  ق��ال  العيد،  مبنا�شبة  مارينا 
كانيال�س، مدير اإدارة مر�شى يا�س 
مارينا: “خالل اأيام عيد االأ�شحى 
���ش��وف حت��ف��ل ���ش��م��اء م��ر���ش��ى يا�س 
النارية  باالألعاب  اأبوظبي  مارينا 
م�شاًء،  التا�شعة  ال�شاعة  من  بداية 
من  امل��ر���ش��ى  زوار  يتمكن  و���ش��وف 
النارية من على  االألعاب  م�شاهدة 
ال�شور،  اأج��م��ل  وال��ت��ق��اط  املم�شى 
ت�شيربياين  م��ط��ع��م  ي���ق���دم  ك���م���ا 
االإي���ط���ايل خ�����ش��م ب��ق��م��ي��ة 20% 
بطاقات  حلاملي  العيد  مبنا�شبة 
ب��ري��ف��ل��ي��ج واإك�����ش��ي��ل��ن�����ش��ي م���ن بنك 
اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري، ح��ي��ث يتمكن 
احتفاالت  م�شاهدة  من  ال�شيوف 
االأل���ع���اب ال��ن��اري��ة م��ن ع��ل��ى �شرفة 

املطعم«.
واأ�شاف: “ كما ميكن للزّوار اأي�شاً 
ا�شتعرا�س  مب�شاهدة  اال�شتمتاع 
االأل����ع����اب ال���ن���اري���ة م���ن ع��ل��ى منت 
والذي  طوين”،  “كابنت  م��رك��ب 
ينطلق خالل اأيام العيد كل م�شاء 
والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  متام  يف 
مياه  ���ش��اع��ة يف  م��ّدت��ه��ا  رح���ل���ة  يف 
مقابل  وذلك  مارينا،  يا�س  مر�شى 
درهم  و50  للكبار،  دره��م   100
لل�شغار الذين ترتاوح اأعمارهم ما 
من  ع�شرة  والثانية  ال�شاد�شة  بني 
العمر”.وختم كانيال�س: “ي�شعدنا 
تناول  خيارات  من  العديد  تقدمي 
ال��ط��ع��ام خ���ارج امل��ن��زل خ��الل فرتة 
مطاعمنا  ���ش��م��ن  وذل�����ك  ال���ع���ي���د، 
الت�شعة التي تتوزع يف مر�شى يا�س 
م��اري��ن��ا، ول��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى جتربة 
االختيار  للجمهور  ميكن  مم��ي��زة 
من بني احلزم التالية، وهي التلذذ 
والع�شائر  امل�����ش��روب��ات  ب��اأ���ش��ن��اف 
“ديابليتو”،  مقهى  يقدمها  التي 

فندقنا خالل اأ�شبوع عيد االأ�شحى 
بقيمة  خ�����ش��وم��ات  ع��ل��ى  امل����ب����ارك 
الغرف  اأ�شعار  اأف�شل  على   10%
ح�شم  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  امل���ت���وف���رة، 
كافة عالجات  %20 على  بقيمة 
�شبا‘،  ’ماندارا  ال�شحي  املنتجع 
الإقامة مبدة  وذل��ك عند حجزهم 
ي�شعدنا  اأدن���ى، كما  كحد  ل��ي��اٍل   3
ترقية  تقدمي  العيد  ف��رتة  خ��الل 
اإىل  باالإ�شافة  للعائالت،  جمانية 
مبكر،  و���ش��ول  ت�شجيل  اإم��ك��ان��ي��ة 

وت�شجيل مغادرة بوقت متاأخر«. 
اإيه  بامل  ذا  “ديوك�س  ي�شكل فندق 
مثالياً  م����الذاً  هايدواي”  روي����ال 
م��ن ف��ئ��ة 5 جن���وم ل��ل��ب��اح��ث��ني عن 
اإجازة  خالل  واال�شتجمام  الراحة 
عيد االأ�شحى املبارك،حيث ميتلك 
نخلة  ج��زي��رة  يف  اخل��ا���س  �شاطئه 
’دبي مارينا‘،  دبي واإطالالت على 
وي�شم الفندق 279 وحدة فندقية 
ت�شم 64 جناحاً، اإ�شافًة اإىل 287 
���ش��ق��ًة ���ش��ك��ن��ي��ًة ت��ت��ك��ون م���ن غرفة 
 6 الفندق  ويحت�شن  واح���دة،  ن��وم 
مطاعم.  ومبنا�شبة عيد االأ�شحى 
ال��ف��ن��دق عن  اإدارة  اأع��ل��ن��ت  امل��ب��ارك 
اإط����الق ع��رو���ش��ه اخل��ا���ش��ة، حيث 
خالل  امل��ق��ي��م��ني  لل�شيوف  مي��ك��ن 
اال�شتمتاع  االأ���ش��ح��ى  ع��ي��د  اإج����ازة 
لكل  مثالية  اإق��ام��ة  م��ع  ب���االإج���ازة 
فقط  دره��م   650 مقابل  العائلة 
الفطور  وجبة  وت�شمل  الليلة،  يف 
و�شوف  ع�شاء،  اأو  غ��داء  وجبة  م��ع 
يكون دخولهم متاحاً لكافة مرافق 
الفندق مثل مركز اللياقة البدنية 
املفتوح  وامل�شبح  الداخلي،  وامل�شبح 
اخلارجي والنهر ال�شناعي ومركز 
الريا�شات املائية ونادي “ديوك�شي 
ل���الأط���ف���ال،  ال���رتف���ي���ه���ي  كيدز” 
ال���ع���ائ���الت التي  و����ش���وف حت�����ش��ل 
اأك����ر على  اأو  ل��ي��ل��ت��ني  مل����دة  ت��ق��ي��م 
على   10% بن�شبة  اإ���ش��ايف  ح�شم 
ال  التي  وللعائالت  الغرف،  اأ�شعار 
ترغب باالإقامة ميكنهم  اال�شتمتاع 
باأجواء ال�شاطئ وحو�س ال�شباحة 
درهماً   100 مقابل  النهار  ط��وال 
اإم�����ارات�����ي�����اً ل��ل�����ش��خ�����س ال����واح����د، 
بن�شبة  ح�شماً  ال��ع��ر���س  ويت�شمن 
%20 على االأطعمة وامل�شروبات، 
على  اللعب  ل��الأط��ف��ال  ميكن  كما 
ال�شاطئ اخلا�س اأو الذهاب بجولة 
درهماً   50 م��ق��اب��ل  ه��ادئ��ة  م��ائ��ي��ة 

اإماراتياً للطفل الواحد. 
خ���الل اإج����ازة ال��ع��ي��د ت��ق��دم فنادق 
جمريا  م�شاكن  �شاطئ  يف  هيلتون 
ق�شاء  ي��ت�����ش��م��ن  خ���ا����ش���اً  ع���ر����ش���اً 
البحر مع  وقت مميز على �شاطئ 
بتكلفة  وذلك  واالأ�شدقاء،  العائلة 
اإىل  ال��دخ��ول  تت�شمن  دره���م   99
ال�شاطئ وتناول الطعام يف مطعم 
“بيت�شه”  اأو  فيك�س”  “تريدر 

بقيمة 99 درهم. 

ار�����ش����الن  امل����دع����و /  ف���ق���د 
باك�شتان     ، رم�شان  حممد 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )ct1911382( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

 0561553497

فقدان جواز �شفر
�شعيد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اجلن�شية  املغرب   ، طويرى 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )WR0979813 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

 0547494170

فقدان جواز �شفر
�شبى   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
فيكتوريا موكي�شا ، اوغندا   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )B1468779( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0555880221

فقدان جواز �شفر
بينجامني   / امل���دع���و  ف��ق��د 
اول����و�����ش����ى اوب����ي����اج����ول����و ، 
ن�����ي�����ج�����ريي�����ا   اجل���ن�������ش���ي���ة  
ج�����������������واز ��������ش�������ف�������ره رق�������م 
)1 0 1 9 0 1 0 6 A (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������ش����ال 

 0521205683

فقدان جواز �شفر
�����ش����وزان   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
الفلبني     ، ب��ات��اد  ارك���ون���ادو 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )A3049292P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0503190603

فقدان جواز �شفر
فقد امل��دع��و / راج��ي��م خان 
باك�شتان    ، خ�����ان  داداك 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )KJ4117113( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

 0557201993

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل��دع��و / رغ���د احمد 
م����و�����ش����ى اح����م����د امل����ل����ي����ح ، 
اجلن�شية  ال���������������ش�������ودان   
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)C848422( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم  

0551729335

فقدان جواز �شفر
ح����ن����اه   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
عبدال�شالم �شريف ، الفلبني   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )A2619601P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

 0564484028

فقدان جواز �شفر



السبت    10   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12704  
Saturday   10   August   2019  -  Issue No   12704

04

اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

توؤجل...توا�شل  ال  ���ش��ع��ار  حت���ت 
االأول  اأم���������س  ان���ط���ل���ق���ت  ال�����ي�����وم، 
)اخل��م��ي�����س( يف م��رك��ز م��ي��غ��ا مول 
 2019 ال�شيف  حملة  ال�شارقة، 
االإلكرتونية، التي تنظمها جمعية 
املفا�شل  التهاب  مر�شى  اأ�شدقاء 
ال�شحي  التثقيف  الإدارة  التابعة 
االأ�شرة  ل�����ش��وؤون  االأع��ل��ى  باملجل�س 
وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ب��ال�����ش��ارق��ة، 
وهيئة  املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�شحة 
الهالل االأحمر، وت�شتهدف احلملة 
على مدى �شهر كامل، توعية اأكرب 
اجلمهور  م����ن  مم��ك��ن��ة  ����ش���ري���ح���ة 
باأمرا�س التهاب املفا�شل وه�شا�شة 
العظام، وتقدمي الن�شائح لالأفراد 
للحد من املر�س وتعريفهم بطرق 
خالل  م��ن  منه،  وال��ع��الج  الوقاية 
االجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  م����واق����ع 
وتوزيع لوحات اإر�شادية ومن�شورات 
توعوية اإىل جانب اإجراء فحو�شات 

جمانية لرواد املركز.
احلملة  انطالق  فعاليات  وح�شر 
وحيدة عبد العزيز، رئي�س جمعية 
املفا�شل  التهاب  مر�شى  اأ�شدقاء 

اأع�������ش���اء  م�����ن  ع������دد  ج����ان����ب  اإىل 
اجلمعية واملتطوعني يف احلملة.

رفع م�ستوى الوعي
واأك�����دت وح���ي���دة ع��ب��د ال��ع��زي��ز، اأن 
تنظيم  ع���ل���ى  حت���ر����س  اجل��م��ع��ي��ة 
احلملة �شنويا تنفيذا لروؤية قرينة 
ال�شارقة،  ح��اك��م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو 
االأعلى  املجل�س  رئي�س  القا�شمي، 
ل�����ش��وؤون االأ�����ش����رة، م��ث��م��ن��ة حر�س 
املبادرات  ك��اف��ة  دع��م  على  �شموها 
التي من �شاأنها توعية جميع اأفراد 
املفا�شل  اأم���را����س  ح���ول  امل��ج��ت��م��ع 
تبذلها  ال��ت��ي  احل��ث��ي��ث��ة  واجل���ه���ود 
منه  والوقاية  املر�س  هذا  ملكافحة 

م���ن خ����الل ت��وف��ري ال���دع���م امل����ادي 
املحتاجني،  جل���م���ي���ع  وامل����ع����ن����وي 
والتخفيف من معاناتهم وحتقيق 

ال�شحة امل�شتدامة وال�شعادة.
واأ�شارت رئي�شة اجلمعية اإىل اأهمية 
للتحفيز  ال�����ش��ي��ف  ح��م��ل��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
املنا�شبة  الريا�شات  ممار�شة  على 
ل���ه���ذا امل����ر�����س، واحل�������ش���ول على 

من  للوقاية  واالإر�شادات  الن�شائح 
اأمرا�س املفا�شل، مبا يدعم جهود 
اجلمعية واإمارة ال�شارقة يف تعزيز 
كممار�شة  ال�����ش��ح��ي  احل��ي��اة  من��ط 
يومية للوقاية من التهاب املفا�شل 
و���ش��ائ��ر االأم���را����س امل��زم��ن��ة، الفتة 
اإىل اأن احلملة تندرج �شمن جهود 
اجلمعية الرامية اإىل رفع م�شتوى 

املفا�شل،  ال��ت��ه��اب  ال��وع��ي مب��ر���س 
االأمرا�س  اأك���ر  م��ن  ُيعترب  ال���ذي 
االأمرا�س  واأح��د  العامل  يف  �شيوعاً 
املُ�شببة لالإعاقة احلركية، م�شرية 
اإىل اأنه مت ت�شكيل فريق متخ�ش�س 
ي��ق��وم ب���اإج���راء ال��ف��ح��و���ش��ات لزوار 
احلاالت  لر�شد  م��ول  ميغا  مركز 
املر�شية، ف�شال عن توفري الدعم 

التعامل  على  امل��ر���ش��ى  وم�����ش��اع��دة 
التهاب  اآث������ار  م���ع  اأف�������ش���ل  ب�����ش��ك��ل 
امل���ف���ا����ش���ل ع���ل���ى ح���ي���ات���ه���م، حيث 
�شاركت اجلمعية بتقدمي فحو�شات 
للحجاج يف مطار دبي، ف�شال عن 
نادي  توعوية يف  تقدمي حما�شرة 
امل����دام ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ش��ي يف اإطار 

فعاليات احلملة.

العزيز  ع���ب���د  وح����ي����دة  وت���وج���ه���ت 
ووقاية  ال�شحة  وزارة  اإىل  بال�شكر 
ال��ه��الل االأحمر  امل��ج��ت��م��ع، وه��ي��ئ��ة 
املتوا�شل  ودعمهم  جهودهم  على 
ل��ك��اف��ة م����ب����ادرات اجل��م��ع��ي��ة، كما 
ثمنت الدور املتميز لكافة االأع�شاء 
الذين  وامل��ت��ط��وع��ات  وامل��ت��ط��وع��ني 
يحر�شون على التواجد وامل�شاركة 
الفاعلة يف كافة املبادرات انطالقا 
م���ن ح��ر���ش��ه��م ال���دائ���م ع��ل��ى ن�شر 

ال�شعادة واالإيجابية بني النا�س.
الإط������الق  االأول  ال�����ي�����وم  و����ش���ه���د 
كبريا  جماهرييا  تفاعال  احلملة 
م����ع م��ن�����ش��ة اجل���م���ع���ي���ة ال����ت����ي مت 
مول،  ميغا  م��رك��ز  يف  تخ�شي�شها 
وامل�شورة  ال��ف��ح��و���ش��ات  الإج�������راء 
وال�����دع�����م ل��ل��م�����ش��اب��ني ب���امل���ر����س، 
ف�����ش��ال ع���ن ال��ت��ف��اع��ل ال��ك��ب��ري مع 
اإطالقه  ال����ذي مت  احل��م��ل��ة  ���ش��ع��ار 
التوا�شل  م���واق���ع  م��ن�����ش��ات  ع���رب 
باجلمعية  اخل��ا���ش��ة  االج��ت��م��اع��ي 
من يوم الثالثاء الفائت، للرد على 
يطرحها  التي  اال�شتف�شارات  كافة 
امل���ت���اب���ع���ون م���ن خ����الل ن��خ��ب��ة من 
التهاب  ب���اأم���را����س  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني 

املفا�شل وه�شا�شة العظام.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

اأكد خلف �شامل بن عنرب مدير عام جمعية االإمارات للتنمية االجتماعية يف 
تلبية  الثامن »�شيفك على كيفك« يف  ال�شيفي  املع�شكر  راأ�س اخليمة، جناح 
احتياجات امل�شاركني مبختلف اأعمارهم العمرية من خالل الربامج والدورات 
والتكنولوجية  العلمية  امل��ج��االت  �شتى  يف  التطورات  تواكب  التي  اجل��دي��دة 
بناء  على  والفعاليات  ال��ربام��ج  رك��زت  كما  وغ��ريه��ا  والريا�شية  والوطنية 
�شاعة   264 ب��اإج��م��ايل  وق��درات��ه��م  م��ه��ارات��ه��م  وت��ع��زي��ز  امل�����ش��ارك��ني  �شخ�شية 

تدريبية منها 62 برنامج تدريبي و 28 زيارة علمية ورحالت ترفيهيه .
اأن املع�شكر ال�شيفي الثامن »�شيفك على كيفك« الذي  اإىل  واأ�شار بن عنرب 

العمرية  الفئة  من  وطالبة  طالباً   278 مب�شاركة  موؤخرا،  فعالياته  اختتم 
كبرية لتدريب وتاأهيل امل�شاركني الكت�شاف  فر�شاً  وفر  �شنة،   13 لغاية   8
وتنمية مهاراتهم ومواهبهم ال�شتثمارها ب�شكل علمي، وحتويل هواياتهم اإىل 

اأعمال اإبداعية حقيقية من خالل الور�س املتخ�ش�شة.
نظراً  ك��ربى  اأه��م��ي��ة  ال�شيفي  املع�شكر  اجلمعية  ت��ويل  ع��ن��رب:  ب��ن  واأ���ش��اف 
اأوقات الطالب خالل العطلة ال�شيفية وملء  مل�شاهمته الكبرية يف ا�شتثمار 

اأوقات فراغهم يف اأمور مفيدة.
القدم، ف�شاًل  الرماية،  وكرة  ال�شيفي فعاليات عديدة مثل  املع�شكر  و�شهد 
ورحالت  للف�شاء  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  موؤ�ش�شة  اإىل  امل��ي��دان��ي��ة  ال���زي���ارات  ع��ن 
ترفيهية مثل مربى ال�شارقة لالأحياء البحرية ومنتزة ال�شارقة ال�شحراوي 

واإىل عامل ورنر برذرز ومدينة الثلج يف مول االإمارات واألعاب IMG عامل 
“اأبطال  ور���ش��ة  ع��دة مثل  تثقيفية  ع��الوة على حما�شرات   ، امل��غ��ام��رات  م��ن 
الرت�شيد” بالتعاون مع الهيئة االإحتادية للمياء و الكهرباء - اإدارة الرت�شيد 
ال�شحي  “ وور�شة الطبق  زاي��د  “حلم  اإىل جانب ور�شة   ، وذل��ك ملدة يومني 
للتناف�شية  االحت��ادي��ة  الهيئة  ونفذتها  امل�شتدامة  التنمية  اأه���داف  وور���ش��ة 
مبادئ  يف  ور���س  جانب  اإىل  امل�شتدامة،  التنمية  اأه���داف  –جلنة  واالإح�����ش��اء 
االإم��ارات نحو  اإىل جل�شة ع�شف ذهني ق�شة  باالإ�شافة  االدخ��ار واال�شتثمار 
توزيع  وحملة  �شقر  م�شت�شفى  يف  املر�شى  لزيارة  توعوية  وحمالت  التميز 
اخليمة  راأ����س  ل�شرطة  العامة  القيادة  م��ع  التعريفية  ال�شارة  ال��ربو���ش��ورات 
“ ك�شوة العيد” اليتام موؤ�ش�شة �شقر بن حممد القا�شمي لالعمال  وحملة 

“ رحلة  بعنوان  اأوبريت  بعمل  ال�شيفي  املع�شكر  واالن�شانية. ختتم  اخلريية 
“  من تاأليف واخ��راج  اال�شتاذ حممود ح�شن القطان وتنفيذ طالب  وطن 
اإىل تقدمي لوحات  امل�شاركني من خالله  ال�شيفي و�شعى  املع�شكر  وطالبات  
وطنية تروي رحلة زايد بن �شلطان على مر ال�شنني وكيف حول ال�شحراء 
ونه�س بدولة االإمارات وماهي االحالم التي كان يدخرها وذلك لك يتخذة 

الطالب قدوة لهم ويبقى خالدا يف قلوب االجيال القادمة .
املع�شكر  واإب���راز  اجن��اح  يف  وامل�شاركة  الداعمة  اجلهات  تكرمي  مت  جانب  اإىل 

ال�شيفي اإىل جانب امل�شرفني واملتطوعني. 
واأعرب خلف �شامل بن عنرب نائب رئي�س جمل�س االدارة مدير جمعية االإمارات  

عن �شعادتة بالعر�س الذي قدمة الطلبة يف احلفل اخلتام

اخليمة راأ�ش  يف  الثامن  كيفك(  على  )�شيفك  مع�شكر  يختتمون  طالبا   278

حاكم اأم القيوين يوؤدى �شالة عيد ال�شحى فى 
م�شجد ال�شيخ زايد باأم القيوين

•• اأم القيوين-وام:

يوؤدى �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س االأعلى حاكم اأم القيوين �شالة عيد االأ�شحى 
املبارك يف م�شجد ال�شيخ زايد مبدينة اأم القيوين.

ويوؤدى ال�شالة اإىل جانب �شموه ...�شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال ويل عهد اأم القيوين و ال�شيوخ 
وروؤ�شاء ومدراء الدوائر املحلية واالحتادية واملواطنون واأبناء القبائل واجلاليات العربية واالإ�شالمية يف اأم 

القيوين .
وي�شتقبل �شاحب ال�شمو حاكم اأم القيوين عقب ال�شالة مبا�شرة بق�شر �شموه جموع املهنئني بهذه املنا�شبة 
الدبلوما�شية  البعثات  واأع�شاء  وروؤ���ش��اء  بالدولة  امل�شوؤولني  كبار  وال�شعادة  وامل��ع��ايل  ال�شيوخ  من  املباركة 

املعتمدين يف الدولة وجموع املواطنني واأبناء اجلاليات العربية واالإ�شالمية املقيمة بالدولة.

ويل عهد ال�شارقة يوؤدي �شالة عيد الأ�شحى يف م�شلى 
البديع وي�شتقبل املهنئني بق�شر البديع العامر

•• ال�صارقة-وام:

حاكم  ونائب  عهد  ويل  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ي��وؤدي 
البديع يف مدينة  املبارك مب�شلى  االأ�شحى  تعاىل �شالة عيد  ال�شارقة مب�شيئة اهلل 

ال�شارقة.
ويوؤدي ال�شالة اإىل جانب �شموه عدد من ال�شيوخ وكبار امل�شوؤولني يف ال�شارقة وجموع 

امل�شلني من املواطنني واملقيمني.
املهنئني  جموع  العامر،  البديع  بق�شر  مبا�شرة  ال�شالة  اأداء  عقب  �شموه  وي�شتقبل 
بهذه املنا�شبة املباركة من ال�شيوخ واملعايل وال�شعادة كبار امل�شوؤولني يف الدولة وروؤ�شاء 
البالد وجموع  واأعيان  ووجهاء  الدولة  املعتمدين يف  الدبلوما�شية  البعثات  واأع�شاء 

املواطنني واأبناء اجلاليات العربية واالإ�شالمية املقيمة وعلى مدار يومني.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

 فاجاأ االأطفال واأه��ايل قبيلة النقبيني يف منطقة الفحلني يف راأ�س اخليمة 
التي  العيد  االإن�شاءات والطرق  احلكومية قيد االن�شاء،بتوزيع هدايا  عمال 

ت�شمنت “ عيدية “ للعمال ووجبة وقبعات حماية من اأ�شعة ال�شم�س.  
وقال ح�شن النقبي م�شوؤول منطقة الفحلني اأن اأهايل املنطقة جمعوا مبالغ 

مالية ل�شراء هدايا العيد لعمال املرافق احلكومية قيد االن�شاء يف املنطقة، 
ليدخلوا الفرحة وال�شعادة يف قلوب العمال الذين ي�شاركون يف اإن�شاء الطرق 
واملرافق العامة، مو�شًحا اأن االأهايل حر�شوا على م�شاركة اأبنائهم االأطفال 
يف املبادرة وذلك لغر�س حب التطوع والعطاء يف نفو�شهم وتقدير عمل العمال 

وجهودهم.  
واأو�شح  النقبي اأن املبادرة �شملت اأكر من ٥٠ عاماًل يف املنطقة، وتعود اأهايل 

املنطقة اإطالق مثل تلك املبادرات التي متيزت فيها “ الفحلني “ والهادفة 
لتعميق االن�شجام والتناغم والتعاون بني االأفراد واالأ�شر يف املنطقة، كما اأنها 
الر�شيدة على  قيادتنا  فيه  توجه  الذي  الت�شامح  عام  مبادرات  اأحد  تعد من 
اإطالق مثل تلك املبادرات واإ�شراك خمتلف �شرائح املجتمع لالإ�شتفادة منها . 
الفحلني على  اأه��ايل منطقة  اإط��ار حر�س  امل��ب��ادرة يف  تاأتي  النقبي  واأ���ش��اف 
االإن�شانية  االإن�شاين يف املجتمع، وجت�شيد قيم ومبادئ  التكافل  تكري�س قيم 

املتمثلة يف البذل والعطاء  الرا�شخة يف ديننا احلنيف وجمتمعنا االإماراتي، 
النبيلة  وامل�شاعر  العالقات  اأوا���ش��ر  واحل��ر���س على مد  االآخ��ري��ن،  اأج��ل  من 

معهم.
ويعترب هذا النوع من املبادرات ينطلق من النهج الذي يتبناه اأهايل املنطقة، 
الهادف اإىل تعزيز مفهوم امل�شوؤولية االجتماعية، من خالل تبني الن�شاطات 

واملبادرات التي تعنى بثقافة العمل التطوعي وخدمة املجتمع.

حاكم عجمان يوؤدي �شالة عيد الأ�شحى يف 
جامع ال�شيخ را�شد بن حميد

•• عجمان-وام:

عيد  �شالة  عجمان  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ي��وؤدي   
االأ�شحى املبارك يف جامع ال�شيخ را�شد بن حميد مبدينة عجمان.

من  وع��دد  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو   .. �شموه  جانب  اإىل  ال�شالة  وي���وؤدي 
ال�شيوخ واأعيان ووجهاء البالد ومديري الدوائر احلكومية واملواطنني واأبناء القبائل واجلاليات العربية 
بق�شر  مبا�شرة  العيد  ���ش��الة  عقب  عجمان  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  وي�شتقبل  ع��ج��م��ان.  يف  واالإ���ش��الم��ي��ة 
الزاهر جموع املهنئني بهذه املنا�شبة املباركة من �شمو ال�شيوخ والوزراء وكبار امل�شوؤولني واأع�شاء البعثات 
واأبناء  واملواطنني  البالد  واأعيان  الدولة  لدى  املعتمدين  واالأجنبية  واالإ�شالمية  العربية  الدبلوما�شية 

اجلاليات العربية واالإ�شالمية املقيمة بالدولة.

اأهايل »الفحلني« يعيدون عمال املرافق قيد الإن�شاء 

حتت �سعار لتوؤجل...توا�سل اليوم وت�ستمر على مدى �سهر كامل �سمن حملة ال�سيف 2019

اأ�شدقاء التهاب املفا�شل توعي اجلماهري بطرق الوقاية من ه�شا�شة العظام واأمرا�ش املفا�شل
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ص اخليمة –الفجر 

بن  �شعود  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شهد 
ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س جمل�س  ���ش��ق��ر 
للرماية  اخليمة  راأ���س  ن��ادي  اإدارة 
الذي  ال�����ش��رط��ة   اأ���ش��دق��اء  ملتقى 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  نظمته 
اإدارة  يف  م��ت��م��ث��ل��ة  اخل��ي��م��ة  راأ�������س 
وق�شم  العامة  والعالقات  االإع��الم 
واالجتماعية  الريا�شية  االأن�شطة 
و�شارك فيه )200( طالباً، خالل 
 7 ولغاية  يوليو   14 م��ن  ال��ف��رتة 
اأغ�شط�س 2019 كما ح�شر ختام  
خمي�س  اهلل  ع��ب��د  العميد  امللتقى 
راأ�س  �شرطة  ع��ام  قائد  احل��دي��دي 
دكتور  والعميد  ب��االإن��اب��ة  اخليمة 
حممد �شعيد احلميدي مدير عام 
العمليات املركزية والعقيد ق�شيب 
اإدارة  م���دي���ر  ال���زع���اب���ي  اهلل  ع��ب��د 
االإعالم والعالقات العامة باالإنابة 

وعدد من كبار ال�شباط .

 ت�شمنت فعاليات االحفتال بختام 
امل��ل��ت��ق��ى  اأ���ش��دق��اء ال�����ش��رط��ة كلمة 
ترحيبة باحل�شور وكلمة �شكر من 
ل�شرطة  العامة  للقيادة  ال��ط��الب 
راأ�������س اخل��ي��م��ة ع��ل��ى رع���اي���ة هذا 
العديد  احل��ف��ل  تخلل  ث��م  امللتقى 
من الفقرات التي قدمها الطالب 
الدفاع  يف  تدريبهم  ف��رتة  ح�شاد 
تكرمي  اإىل  باالإ�شافة  النف�س  عن 

الطلبة املميزين يف الرماية واأخذ 
قائد  بعدها  قام  التذكارية  ال�شور 
باالإنابة  اخليمة  راأ���س  �شرطة  ع��ام 
ل�شمو  ت���ذك���اري���ة  ه���دي���ة  ب��ت��ق��دمي 
�شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ 
القا�شمي على رعاية الدائمة الأبناء 
الوطن . ومن جانبه اأعرب ال�شيخ 
اأحمد بن �شعود بن �شقر القا�شمي 
عن �شعادته بالطالب واأهمية تلك 

زي���ادة  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اأوقات  با�شتغالل  الأبنائنا  ال��وع��ي 
ا���ش��ت��غ��الل وخلق  اأف�����ش��ل  ال���ف���راغ 
ا�شتثمار  باأهمية  واٍع ومدرك  جيل 
وتقدمه  املجتمع  لتطوير  ال��وق��ت 

الإعالء رفعة الوطن وخدمته .
كما اأ�شاد �شموه بجهود �شرطة راأ�س 
اخل��ي��م��ة يف ه���ذا اجل��ان��ب ودوره����ا 
املجتمعي املتميز الذي يدل على اأن 

ال�شرطة دائماً يف خدمة ال�شعب.
اأك���د العميد ع��ب��د اهلل  م��ن ج��ان��ب��ه 
ال��ه��دف من  اأن  خمي�س احل��دي��دي 
حتقيق  هو  الفعاليات  ه��ذه  اإق��ام��ة 
ال����دم����ج وال����ت����وا�����ش����ل االإي���ج���اب���ي 
ال���ط���ل���ب���ة ، وخ����ل����ق ج�����و من  ب�����ني 
لبناء  �شعياً  بينهم  واالأل��ف��ة  املحبة 
للطلبة  امل���ت���ك���ام���ل���ة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
والوالء  االنتماء  م��ب��ادئ  وتر�شيخ 

�شلوكياتهم  وت����وج����ي����ه  ل���دي���ه���م 
وط��اق��ات��ه��م ل��ل��وج��ه��ة االإي���ج���اب���ي ، 
القيادة  دائ��م��اً  ل��ه  ت�شعى  م��ا  وه���ذا 
ب����ح����ر�����ش����ه����ا ع����ل����ى دع��������م ج���ه���ود 
والرتبية  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن�����ش��ئ��ة 
الثقافية  ال��ق��ي��م  وب��ن��اء  ال��ف��ك��ري��ة، 
خالل  من  والن�سء  االأطفال  لدى 
والتوا�شل  االأم��ن��ي��ة  الثقافة  ن�شر 
والطالب،  ال�����ش��ب��اب  م���ع  امل�����ش��ت��م��ر 

ودع��م اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف حماية 
واالبتعاد  واملجتمع  االأ���ش��رة،  كيان 
�شلبيات  ع��ن  وال���ط���الب  ب��ال�����ش��ب��اب 

الفراغ خالل العطلة ال�شيفية .
ع���ب���د اهلل بن  ال�����رائ�����د  اأك�������د  ك���م���ا 
ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س ق�شم  ���ش��ل��ط��ان 
واالجتماعية  الريا�شية  االأن�شطة 
اأه��م��ي��ة االه��ت��م��ام باجلانب  ع��ل��ى   ،
ق�شم  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  امل��ج��ت��م��ع��ي، 

واالجتماعية  الريا�شية  االأن�شطة 
ب�����ش��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، ع��ل��ى اأمت 
االأن�شطة  ك��اف��ة  ل��دع��م  اال���ش��ت��ع��داد 
والفعاليات املرتبطة باأبناء املجتمع 
من  الريا�شية  قدراتهم  وتطوير 
وامللتقيات  ال��ربام��ج  تنظيم  خ��الل 
ال��ت��ي حت��ق��ق ال��ف��ائ��دة ل��ه��م  بهدف 
بناء عنا�شر قادرة ومتمكنة ذهنياً 

وعقلياً ونف�شياً على اأكمل وجه.

بح�سور اأحمد بن �سعود القا�سمي 

ملتقى اأ�شدقاء �شرطة راأ�ش اخليمة ال�شيفي يختتم اأعماله 

نهيان بن مبارك يح�شر اأفراح 
الرواحي وال�شوايف

•• العني-وام:

الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل  بن مبارك  نهيان  ال�شيخ   ح�شر معايل 
الرواحي  �شعيد  ���ش��امل  �شليمان  اأق��ام��ه  ال���ذي  اال���ش��ت��ق��ب��ال  ح��ف��ل 
ال�شبع  مبنا�شبة زفاف جنله  من�شور على كرمية �شرحان عامر 

ال�شوايف.
الظاهر لالفراح مبدينة  قاعة  اأقيم يف  ال��ذي  كما ح�شر احلفل 
من  ولفيف  القبائل  واأعيان  وامل�شوؤولني  ال�شيوخ  من  عدد  العني 
الرتاث  من  متنوعة  فقرات  احلفل  وت�شمن  واالأ�شدقاء.  االأه��ل 

ال�شعبي.

دفاع مدين عجمان يوؤكد جاهزيته 
لعيد الأ�شحى املبارك

•• عجمان-وام:

 اأكدت االإدارة العامة للدفاع املدين يف عجمان، جاهزيتها ال�شتقبال عيد االأ�شحى 
الوقاية  يف  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  لتطبيق  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  خطتها  �شمن  امل���ب���ارك، 
وال�����ش��الم��ة، االإط��ف��اء واالإن���ق���اذ، وم��واج��ه��ة االأزم����ات وال���ك���وارث، وح��م��اي��ة االأرواح 

واملمتلكات العامة واخلا�شة.
املدين  للدفاع  العامة  االإدارة  ع��ام  مدير  نائب  جم��الد  جا�شم  را�شد  العميد  وق��ال 
بعجمان، ان االإدارة اأعدت خطة لتعزيز ا�شرتاطات الوقاية وال�شالمة من احلريق، 

ورفع درجة اال�شتعداد للتعامل مع اأي طارئ.

 68 مفت�شا يف بلدية ال�شارقة ل�شبط 
الق�شابني املتجولني يف العيد

•• ال�صارقة-وام:

الق�شابني اجلائلني خالل  التعامل مع  ال�شارقة من  حذرت بلدية مدينة 
عيد االأ�شحى املبارك ملا ي�شكلوه من خطر على ال�شحة .

الرقابة  اإدارة  يف  املدينة  نظافة  مراقبة  ق�شم  رئي�س  الكعبي  حممد  واأك��د 
املفت�شني  ع��دد  زي��ادة  متت  اأن��ه  ال�شارقة  مدينة  ببلدية  البلدي  والتفتي�س 
اإىل اأكر من 68 مفت�شاً يف مدينة ال�شارقة ملتابعة ومراقبة جميع املناطق 

و�شبط الق�شابني اجلائلني واتخاذ االإجراءات الالزمة بحقهم.

ختام بوتكامب حياة القادة
•• ال�صارقة-وام:

اختتم اأم�س مبقر موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة برنامج 
الريا�شي  ال�شارقة  بتنظيم جمل�س  القادة  بوتكامب حياة 
اأي�����ام مب�����ش��ارك��ة حواىل30 من   9 مل����دة  اإ���ش��ت��م��ر  وال�����ذي 
املنت�شبات للربنامج الذي ي�شتهدف اإكت�شاب �شفة القيادة 
اإدارة  مدير  �شعيد  الفعالية  ختام  ح�شر  القدرات  وتعزيز 
اأن  اأو�شح  االأن�شطة املجتمعية االأمني العام باالإنابة الذي 
الربنامج ركز على متكني امل�شاركني على مفاهيم ومهارات 
وعادات القادة يف بيئة ملهمة وحمفزة ويعزز لديهم قيم 

امل�شووؤلية واملبادرة يف تنمية املجتمع.

•• ال�صارقة-الفجر

احتفاًء باليوم العاملي لل�شباب، الذي 
�شنوياً،  اأغ�شط�س  من   12 ي�شادف 
نّظم مكتب ال�شارقة العا�شمة العاملية 
“نوت  مع  بالتعاون   2019 للكتاب 
 ،)Not a space(»شبي�س� اأي 
حوارية  جل�شة  ال�����ش��ب��اب،  وجم��ال�����س 
مع الكاتبة االإماراتية �شاحلة عبيد، 
اخلا�شة  جتربتها  عن  حتدثت  التي 
اأم��ام جمهور  االإب��داع��ي��ة،  الكتابة  يف 
من ال�شباب، وذلك يف املقهى الثقايف 
“نوت اأي �شبي�س”، يف ال�شارقة، يوم 

اأم�س االأول )اخلمي�س(. 
موؤلفة  ع��ب��ي��د  ���ش��احل��ة  وت���ط���رق���ت 
“�شاعي ال�شعادة”، و”خ�شلة بي�شاء 
مزحة”،  و”لعلها  �شمني”،  ب�شكل 
بداياتها يف جمال  اإىل احلديث عن 
بال�شخ�شيات،  وع��الق��ت��ه��ا  ال��ك��ت��اب��ة 

والعوامل التي ت�شّكلت منها كتاباتها، 
اإىل جانب اخل�شو�شية التي تتجلى 
عنها  يغيب  ال  وال��ت��ي  ن�شو�شها  يف 
املجتمع االإماراتي مبكوناته املتنوعة 

واملت�شابكة. 
ولفتت الكاتبة االإماراتية اإىل الدور 
ت�شكيل  يف  ال�����ش��ح��ف  ل��ع��ب��ت��ه  ال�����ذي 
ه��وي��ت��ه��ا ال��ل��غ��وي��ة، وال�����ش��غ��ف الذي 
متّلكها حني بداأت تن�شج من اأخبارها 
عمرها  �شنني  منذ  وع���وامل  ق�ش�شاً 
ال�شحيفة  قالت:”  ح��ي��ث  االأوىل، 
زائ����ر ال��ب��ي��ت ال���ي���وم���ي، ت���درب���ت من 
خ��الل��ه��ا ع��ل��ى ال��ك��ت��اب��ة، ك��ن��ت اأعيد 
ق�ش�شها  ول��ف��ت��ت��ن��ي  االأخ���ب���ار،  ن�����ش��خ 
واعتدت على قراءتها  و�شخ�شياتها، 
وتعّجبت  االإب��ت��دائ��ي��ة،  امل��رح��ل��ة  منذ 
تت�شكل  ب���داأت  م��ن هنا  بها،  مم��ا ورد 
يف داخ��ل��ي م��الم��ح ���ش��ردي��ة، ووجدت 
�شياغتها  اأ�شتطيع  ع���وامل  ل��دي  اأن 

على  ق��درت��ي  واكت�شفت  ق�ش�س،  يف 
كتابتها وفعلت«.  واأو�شحت �شاحلة 
بالكاتب  املحيط  املجتمع  اأن  عبيد 
له تاأثري يف دفعه نحو االإب��داع لكن 
يتبناها  �شخ�شية  ت��وج��ه��ات  ه��ن��اك 
عالقة  ه��ن��ال��ك  واأن  لنف�شه،  امل��ب��دع 
قوية تربطها مع �شخ�شياتها، الفتة 
�شّكل  والعاملي  العربي  االأدب  اأن  اإىل 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ه��ا خم���زون���اً ك���ب���رياً من 
وا�شتك�شافه  للذهاب  دفعها  املعرفة 

ومل�شه عن قرب.
ال���ذي تركه  ال��ه��اج�����س  اإىل  واأ����ش���ارت 
يف  دايل  �شلفادور  االإ�شباين  الر�شام 
مدينته  ل��زي��ارة  اأو���ش��ل��ه��ا  م��ا  نف�شها 
واكت�شاف عامله ال�شخ�شية عن قرب، 
اإىل جانب حديثها عن تاأثري روايات 
جن��ي��ب حم��ف��وظ، وف��ي��ك��ت��ور هوغو، 
وفيودور دو�شتويف�شكي على خميلتها 

االإبداعية وم�شروعها االأدبي.

الن�شائح  م��ن  جملة  عبيد  وق��ّدم��ت 
العاملي  اليوم  يف  االإم��ارات��ي  لل�شباب 
اإىل موا�شلة  فيها  تدعوهم  لل�شباب 
االأعمال  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة  ال���ق���راءة 
االأدبية املتنوعة لقدرتها على حتفيز 
اآفاق  نحو  بها  واالرت��ق��اء  خميلتهم 
ا�شتثنائية، كما دعت لتكثيف البحث 
وحتديد  ال���ت���ج���ارب  م����ن  وال���ت���ع���ل���م 
حتقيقها  على  واالإ����ش���رار  االأه����داف 

بثقة وعزمية كبرية.
العقروبي،  م��روة  قالت  جانبها،  من 
العا�شمة  ال�����ش��ارق��ة  م�����ش��روع  م��دي��ر 
اليوم  اأن   ،2019 للكتاب  العاملية 
العاملي لل�شباب فر�شة للوقوف عند 
روؤية ال�شارقة التنموية يف اال�شتثمار 
ب��ال�����ش��ب��اب، واإت����اح����ة ال��ف��ر���س اأم����ام 
االأج��ي��ال اجل��دي��د ل��الإب��داع وحتويل 
اإىل  وتطلعاتهم  واأف��ك��اره��م  روؤاه����م 

منجزات على اأر�س الواقع. 

االإماراتي  ال�شباب  ب��ات  وتابعت:” 
ب���ه عربياً  ي��ح��ت��ذى  ال���ي���وم من���وذج���اً 
وحتمل  ال��ري��ادة  �شعيد  على  وعاملياً 
امل�����ش��وؤول��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ف��وق يف 
يوؤكد  م��ا  املختلفة،  العمل  جم���االت 
العربية  االإم��������ارات  دول�����ة  ���ش��ي��ا���ش��ة 
املتحدة الرامية اإىل بناء االإن�شان على 
خا�شة  واالإب���داع،  املعرفة  من  اأ�ش�س 
ال�شباب ال��روة االأغلى واالأه��ّم، من 
اأهميتها  املنا�شبة  ه��ذه  تكت�شب  هنا 
ال��دور الكبري امللقى  يف التاأكيد على 
وال�شرورات  الفئة،  ه��ذه  عاتق  على 
ليكونوا  اأمامهم  تتاح  اأن  التي يجب 
عنا�شر فاعلة ومثمرة تخدم حا�شر 
قالت  ب��دوره��ا  ال��وط��ن«.   وم�شتقبل 
التنفيذي  املدير  االأن�شاري،  جنالء 
ال�شباب  Not a space:« يوم  ل� 
العاملي منا�شبة مهمة لدعم مواهب 
وط���اق���ات ال�����ش��ب��اب، وال���وق���وف على 

جانب  اإىل  ومتطلباتهم،  حاجاتهم 
تفعيل الربامج الثقافية واالبداعية 
التي تهدف اإىل اال�شتثمار بقدراتهم 
بتحقيق  ج�����دي�����ري�����ن  ل�����ي�����ك�����ون�����وا 
طموحاتهم واأحالمهم ب�شكل مثايل، 
تلك  م��ن  ن��ط��ّور  اأن  مهّمتها  وه����ذه 
من  وندعمها،  والطاقات  االبداعات 
الدعم،  اأن��واع  خ��الل توفري خمتلف 
ال�شابة هم  االأجيال  باأن  نوؤمن  الأننا 

قادة امل�شتقبل وركيزته االأ�شا�شية«. 
الكاتبة  اأه�����دت  اجل��ل�����ش��ة  خ��ت��ام  ويف 
موّقعة  ن�شخاً  احل�شور  االإم��ارات��ي��ة 
من روايتها االأخرية “لعلها مزحة”، 
224 �شفحة من  ج���اءت يف  وال��ت��ي 
القطع املتو�شط، عرّبت من خاللها 
عن عوامل زمنية خمتلفة منذ مطلع 
ثالثينات القرن املا�شي و�شواًل اإىل 
خاللها  من  ت��روي  الثالثة،  االألفية 
�شرية املكان واالإن�شان بقالب �شردّي 

حتاول من خالله فّك غمو�س املكان 
االإن�شان  على  وت��اأث��ريه��م��ا  وال��زم��ان 

االإماراتي وحتوالتهما.
اللجنة  اخ��ت��ي��ار  اأن���ه ج���اء  اإىل  ي�����ش��ار 
يف  العاملية  الكتاب  لعوا�شم  الدولية 
عاملية  عا�شمة  “ال�شارقة  اليون�شكو 
تقديراً   ،”2019 ل���ع���ام  ل��ل��ك��ت��اب 
لدورها البارز يف دعم الكتاب وتعزيز 
ثقافة القراءة، حيث انطلقت فعاليات 
اأبريل   23 االحتفال باللقب بتاريخ 
امل��ا���ش��ي ب��ع��ر���س ه���و االأ����ش���خ���م من 

“األف  املنطقة حمل عنوان  نوعه يف 
ليلة وليلة.. الف�شل االأخري«. ومنذ 
مبادرة  جل��ن��ة  ت��ق��وم   ،2001 ع����ام 
املوؤلفة  ل��ل��ك��ت��اب  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ع��وا���ش��م 
اليون�شكو واالحتاد  من ممثلني عن 
الدويل للنا�شرين، واالحتاد الدويل 
املكتبات،  وم���وؤ����ش�������ش���ات  جل��م��ع��ي��ات 
ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات م�����ش��ارك��ة املدن 
العامل،  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  ���ش��ن��وي��اً 
ثم تقوم بتقييمها الختيار العا�شمة 

العاملية للكتاب.

ا�ست�ساف الكاتبة �ساحلة عبيد

ال�شارقة عا�شمة عاملية للكتاب 2019 يحتفي باليوم العاملي لل�شباب
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

اأكدت االإدارة العامة للدفاع املدين يف اأبو ظبي جاهزيتها 
اأية  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل  امل��ب��ارك،  االأ���ش��ح��ى  عيد  ال�شتقبال 

حاالت طارئة، يف خمتلف مراكز اإمارة اأبو ظبي.
واأو�شح العميد حممد معيوف الكتبي ،مدير عام الدفاع 
يف اأبو ظبي، اأن االإدارة اأنهت ا�شتعداداتها، لتاأمني عطلة 

العيد وتقدمي كل اأ�شكال الراحة والدعم وامل�شاعدة من 
اأجل راحة املواطنني واملقيمني، على مدار ال�شاعة.

 وحث االأ�شر على �شرورة التاأكد من توفر م�شتلزمات 
ال�شالمة اخلا�شة مبواقد الطبخ الغازية والكهربائية 
االألعاب  خماطر  م��ن  حم���ذراً  الكهربائية،  واالأ���ش��الك 
واالأطفال  ال�شباب  بها  يلهو  التي  واملفرقعات  النارية 

خالل االحتفال بالعيد.

•• دبي-الفجر:

دب��ي، حفل  ل�شرطة  العام  القائد  امل��ري،  اللواء عبد اهلل خليفة  �شعادة  �شهد 
حتا،  �شرطة  مبركز  ال�شيفية  االأن�شطة  لطلبة  الع�شكرية  ال���دورة  تخريج 
والبالغ عددهم 87 طالب حتت �شعار �شيفنا اأمن و�شعادة .. ابتكار وقيادة 
ال��ظ��ه��رة للتعليم االأ���ش��ا���ش��ي وال��ث��ان��وي للبنات يف  اأق��ي��م يف م��در���ش��ة  وال���ذي 
اإبراهيم املن�شوري م�شاعد القائد  منطقة حتا، بح�شور اللواء خبري خليل 
هويدي  بن  �شعيد  ال�شالل  الدكتور  واللواء  اجلنائي،  البحث  ل�شوؤون  العام 
االإدارات  مديري  من  وعدد  االإدارة،  ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد  الفال�شي 
من  وجمع  احلكومية  الدوائر  وممثلي  وال�شباط  ال�شرطة  ومراكز  العامة 

اأولياء اأمور الطلبة اخلريجني.

دبي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اه��ت��م��ام  امل���ري  ال��ل��واء عبد اهلل خليفة  واأك���د 
لطلبة  ال�شيفية  واالأن�شطة  الربامج  وتنظيم  دعم  على  امل�شتمر  وحر�شها 
اأن  اإىل  م�شرياً  اأوقاتهم،  ا�شتثمار  بهدف  الدرا�شي  العام  نهاية  يف  امل��دار���س 
احلر�س على الطلبة نابع من كونهم ثروة الوطن وعدته للم�شتقبل ويجب 
واحرتام  الوطنية،  للهوية  باالنتماء  لديهم  ال�شعور  تعميق  على  العمل 
واإع��داد جيل من  الر�شيدة،  للقيادة  ال��والء  االأنظمة والقوانني وغر�س قيم 
ال�شباب على درجة عالية من الوعي والت�شحية يف خدمة الوطن والدفاع 

عنه.
اأثناء  الع�شكري  التدريب  برامج  يف  الطلبة  ان��خ��راط  اأهمية  �شعادته  واأك��د 
املهارات  واكت�شاب  ال�شوء  رفقاء  عن  والبعد  الفراغ  مللىء  ال�شيفية  االإج��ازة 
امل�شاحبة  واالأن�شطة  الربامج  عرب  املختلفة  اجلوانب  يف  القدرات  لتطوير 

للتدريب الع�شكري نظرا النعكا�شاتها االإيجابية على �شخ�شياتهم من حيث 
بالنف�س  والثقة  امل�شوؤولية  وحتمل  الوقت  واإدارة  النظام  وتعلم  االن�شباط 

واالعتماد عليها. 
العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  الوطني  ال�شالم  بعزف  التخريج  وق��ائ��ع  وب���داأت 
اخلريجون  انطلق  احلكيم،  الذكر  من  الآي��ات  عطرة  ت��الوة  وبعد  املتحدة، 
لتقدمي بع�س العرو�س واحلركات الع�شكرية، وت�شكيل كلمة “عام الت�شامح” 

بال�شالح.
اال�شتعرا�س  هيئة  اإىل  خطوة   14 الطلبة  طابور  تقدم  العر�س،  ختام  ويف 
وال�شالم على راعي احلفل، واأداء ق�شم الوالء وامل�شري البطيء والعادي، ثم 

ا�شتاأذن قائد الطابور لالن�شراف واخلروج من اأر�س امليدان.
الذي  الت�شامح  ركن  امل��ري واحل�شور على  اللواء  �شعادة  اطلع  ذلك  بعد  ثم 

نظمه طالب الدورة ال�شيفية من خمتلف اجلاليات العربية، والذي يهدف 
اىل تر�شيخ قيم الت�شامح.

حتا  منطقة  يج�شد  ال���ذي  ال���رتاث  معر�س  على  امل���ري  ال��ل��واء  واط��ل��ع  كما 
القدمية، والذي نفذته طالبات الدورة ال�شيفية، حيث يهدف املعر�س اىل 
الطالبات  تعريف  اىل  باالإ�شافة  عليها،  واملحافظة  الوطنية  الهوية  تعزيز 

باحلرف اليدوية القدمية التي كانت ت�شتخدمنها امهاتنا يف املا�شي. 
تهدف  التي  ال���دورات  بهذه  اإعجابهم  عن  االأم���ور  اأول��ي��اء  عرب  من جانبهم 
اكت�شابهم مهارات جديدة، موؤكدين حر�شهم على تن�شيب اأبنائهم لها كونها 
ترتك اأثراً طيباً يف �شلوكهم ونفو�شهم وحتقق لديهم االن�شباط الع�شكري 
وحفظ النظام و�شقل ال�شخ�شية وت�شجعهم على االعتماد على النف�س وبناء 

الثقة.

مدين اأبوظبي يوؤكد جاهزيته 
لعيد الأ�شحى املبارك

حتت �سعار  �سيفنا اأمن و�سعادة .. ابتكار وقيادة

اللواء املري ي�شهد حفل تخريج طلبة الأن�شطة ال�شيفية يف حتا

دفاع مدين دبي يعلن عن خطته 
ل�شتقبال عيد الأ�شحى املبارك

•• دبي-وام:

عيد  ال�شتقبال  التامة  جاهزيتها  ع��ن  ب��دب��ي  امل���دين  للدفاع  العامة  االإدارة  اأعلنت 
متوزعة يف  23 مركزاً  تبلغ  والتي  املدين  الدفاع  املبارك وجاهزية مراكز  االأ�شحى 
جميع مناطق اإمارة دبي . واأو�شح العميد را�شد خليفة الفال�شي م�شاعد املدير العام 
االإدارة  اأن  باالإنابة  االإطفاء واالإنقاذ  ل�شوؤون  العام  املدير  الذكية وم�شاعد  للخدمات 
التحليلية  للدرا�شات  وفقا  اال�شتباقية  اأع��دت خططها  دبي  املدين يف  للدفاع  العامة 
منطقة  يف  املخاطر  ودرج��ة  ال�شالمة  عوامل  توافر  م��دى  ،واإىل  ال�شكانية  للكثافة 
تعد من  بدبي  امل��دين  الدفاع  مراكز  اأن  اإىل  الفال�شي  واأ�شار   . كل مركز  اخت�شا�س 
اأف�شل مراكز االإطفاء واالإنقاذ، بناًء على جتهيزها وفق املتطلبات واملعايري املعمول 

بها على م�شتوى العامل يف النواحي التكنولوجية احلديثة وتطبيقاتها.

•• دبي-الفجر:

املري،  خليفة  عبداهلل  اللواء  �شعادة  من  بتوجيهات 
القائد العام ل�شرطة دبي، عقدت اللجنة الرئي�شية 
يف   ،2019 للعام  الثاين  اجتماعها  عيون  مل�شروع 
نادي �شباط �شرطة دبي، برئا�شة اللواء خبري خليل 
ل�شوؤون  ال��ع��ام  القائد  م�شاعد  املن�شوري،  اإب��راه��ي��م 
ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي، وح�����ش��ور ال���ل���واء ع���ب���داهلل علي 
الغيثي، مدير االإدارة العامة الأمن الهيئات واملن�شاآت 
وال����ط����وارئ، وع����دد م��ن ال�����ش��ب��اط، وال�����ش��رك��اء من 
ومكتب  بدبي،  التنفيذي  للمجل�س  العامة  االأمانة 
االأمنية،  ال�شناعة  تنظيم  وموؤ�ش�شة  دب��ي،  اك�شبو 
دائرة  االأج��ان��ب،  و���ش��وؤون  لالإقامة  العامة  واالإدارة 
املالية، هيئة تنظيم االت�شاالت، وبلدية دبي، وهيئة 
كهرباء ومياه دبي، و�شركة ات�شاالت، وهيئة الطرق 
التجاري،  والت�شويق  ال�شياحة  ودائ��رة  واملوا�شالت، 
وهيئة  الهند�شية،  الطريان  مل�شاريع  دبي  وموؤ�ش�شة 

االإ�شالمية  ال�شوؤون  ودائ���رة  امل��دين،  للطريان  دب��ي 
ودائرة  دب��ي،  م��ط��ارات  وموؤ�ش�شة  اخل��ريي،  والعمل 
التنمية االقت�شادية، ودبي القاب�شة، و�شركة اإعمار، 
وم���را����س، وجم��م��وع��ة م��اج��د ال��ف��ط��ي��م، وجمموعة 
ال��ع��ام��ة للبرتول،  احل��ب��ت��ور، وم��وؤ���ش�����ش��ة االإم������ارات 
وجمل�س  م��ي��دان،  وجم��م��وع��ة  النخيل،  وجم��م��وع��ة 
وجمموعة  و”ايبكو”  و”اإينوك”،  الريا�شي،  دب��ي 
مل�شروع  االإجن��از  م�شتجدات  ملناق�شة  وذل��ك  الغرير، 

عيون.
املن�شوري  اإب���راه���ي���م  خ��ل��ي��ل  خ��ب��ري  ال���ل���واء  ورح����ب 
االجتماعات  ا����ش���ت���م���رار  اأن  م����وؤك����داً  ب���احل�������ش���ور، 
االأداء  بهذا  عيون  مل�شروع  العليا  للجنة  وال��ل��ق��اءات 
واجليد  البناء  التوا�شل  م�شتوى  يعك�س  واالإجن��از، 
بني كافة ال�شركاء، من اأجل العمل التكاملي الذي 
يحقق اأهداف امل�شروع، منوهاً اإىل اأن م�شروع عيون 
يهدف اإىل جعل املنظومة االأمنية اأكر تكاملية من 
�شرطة  ب��ني  امل�شرتك  اال�شرتاتيجي  العمل  خ��الل 

دبي وال�شركاء املعنيني.
م�شروع  اأن  املن�شوري،  خليل  خبري  اللواء  واأ���ش��اف 
ناحية  م��ن  دب��ي  الإم���ارة  بالغة  اأهمية  ي�شكل  ع��ي��ون 
ت��ع��زي��ز االأم������ن واالأم���������ان، ورف�����ع م�����ش��ت��وى كفاءة 
الذكاء  ا�شتخدام  عرب  للجمهور،  املقدمة  اخلدمات 
مل��ن��ع اجلرمية  ال���ذك���ي���ة،  اال���ش��ط��ن��اع��ي وال����ربام����ج 
و���ش��ب��ط احل��رك��ة امل���روري���ة واأم����ن ال���ط���رق، ور�شد 
والفورية  ال�شريعة  واال�شتجابة  ال�شلبية،  الظواهر 
وا�شت�شراف  والتنبوؤ  ال��ب��الغ،  ورود  قبل  ل��ل��ح��وادث 
امل�شروع عالمة فارقة  امل�شتقبل، ما يجعل من هذا 
والدوائر  املجتمع  تخدم  االإم����ارة  يف  نوعية  ونقلة 

واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة وكافة القطاعات.
وناق�س احل�شور عدد من املوا�شيع، حيث مت االطالع 
ع��ل��ى اأج��ن��دة االج��ت��م��اع ال�����ش��اب��ق وم�����ش��ت��وى حتقيق 
عيون،  م�شروع  م�شتجدات  وا�شتعرا�س  التو�شيات، 
وم�شاهمة  ودع��م  للم�شروع،  العليا  اللجنة  وهيكل 

ال�شركاء اال�شرتاتيجيني يف م�شروع عيون.   

•• دبي-الفجر:

للموؤ�ش�شات  العامة  االإدارة  تتقدم 
�شرطة  يف  واالإ�شالحية  العقابية 
املواطنني  اإىل  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  دب�����ي 
اأنحاء  كافة  يف  وال���زوار  واملقيمني 
االإم��������ارات مب��ن��ا���ش��ب��ة ح��ل��ول عيد 

االأ�شحى املبارك. 
وق��ال العميد م��روان عبد الكرمي 
العامة  االإدارة  م���دي���ر  ج���ل���ف���ار 
للموؤ�ش�شات العقابية واالإ�شالحية 
على  حتر�س  االإدارة  اإن  بالنيابة 
اأهاليهم  م����ع  ال����ن����زالء  ت���وا����ش���ل 
وذويهم يف اأوقات تنا�شب اجلانبني، 
اإ�شافة اإىل تاأمني االأجواء املنا�شبة 
ال���ه���دف املرجو  ل��ه��م مب���ا ي��ح��ق��ق 
م��ن��ه��ا ومب���ا ي���ت���الءم وب��ه��ج��ة عيد 

االأ�شحى املبارك. 
حددت  العامة  االإدارة  اأن  واأو���ش��ح 
مواعيد الزيارة للنزالء والنزيالت 
املبارك  االأ�شحى  اأي��ام عيد  خ��الل 
املركزي،  ال�شجن  اإدارة  من  كل  يف 
واملخالفات  اجل��ن��ح  �شجن  واإدارة 

و�شجن الن�شاء واالأحداث.
اليوم االأول من عيد االأ�شحى

والن�شاء  ال����رج����ال  زي�������ارة  ت����ب����داأ 
“1” يف  امل��ب��ن��ى رق����م  ل��ل��ن��زالء يف 
اأول  خ��الل  املركزي  ال�شجن  اإدارة 
اأي������ام ع��ي��د االأ����ش���ح���ى امل����ب����ارك يف 
ال�شاعة  م��ن  ال�����ش��ب��اح��ي��ة  ال��ف��رتة 
املبنى  ولنزالء   ،9:30 وحتى   8
10 وحتى  ال�شاعة  رقم “2” من 

.11:30
فئة  اإىل  ال����رج����ال  زي������ارة  وت����ب����داأ 
العربية  ال��دول  ورع��اي��ا  املواطنني 

����ش���ج���ن اجل����ن����ح وامل���خ���ال���ف���ات  يف 
خالل  واالأح����داث  الن�شاء  و�شجن 
اأي��ام عيد االأ�شحى يف الفرتة  اأول 
وحتى   8 ال�شاعة  م��ن  ال�شباحية 
من  الن�شاء  تتمكن  فيما   ،9:30
وحتى   10 ال�����ش��اع��ة  يف  ال����زي����ارة 

�شباحا.  11:30
اليوم الثاين من عيد االأ�شحى

والن�شاء  ال����رج����ال  زي������ارة  وت����ب����داأ 
“3” يف  امل��ب��ن��ى رق����م  ل��ل��ن��زالء يف 
خالل  امل����رك����زي  ال�����ش��ج��ن  اإدارة 
املبارك  االأ���ش��ح��ى  اأي���ام عيد  ث��اين 

ال�شاعة  من  ال�شباحية  الفرتة  يف 
املبنى  ولنزالء   ،9:30 وحتى   8
رقم “4” من ال�شاعة 10 وحتى 
الرجال  زي���ارة  وت��ب��داأ   .11:30
�شجن  يف  االأخ��رى  اجلن�شيات  اإىل 
الن�شاء  و�شجن  واملخالفات  اجلنح 
واالأح����داث خ��الل ث��اين اأي���ام عيد 
ال�شباحية  ال��ف��رتة  يف  االأ���ش��ح��ى 
 ،9:30 وح��ت��ى   8 ال�����ش��اع��ة  م���ن 
الزيارة  م��ن  الن�شاء  تتمكن  فيما 
 11:30 وح��ت��ى   10 ال�شاعة  يف 

�شباحا.

•• دبي – الفجر:

�شعياً منها الإدخال البهجة وفرحة العيد الأطفال االأ�شر املتعففة، اأطلقت جمارك 
تراحم  موؤ�ش�شة  طريق  عن  اأ���ش��رة   1500 ل�  العيد  ك�شوة  لتوزيع  م��ب��ادرة  دب��ي 
اخلريية، وتعك�س هذه املبادرة روح املحبة واالإخاء يف عام الت�شامح، حيث تكفل 
موظفو جمارك دبي بقيمة الك�شوة كاملة موؤكدين على القيم الرا�شخة ملجتمعنا 
املعطاء، وبخا�شة يف هذه االأيام املباركة التي تتزامن مع عيد االأ�شحى املبارك 
ومنا�شك احلج. وتعد مبادرة توزيع ك�شوة العيد اإحدى مبادرات الدائرة من اأجل 
دعم وم�شاندة االأ�شر املتعففة خا�شة يف فرتة املنا�شبات، وذلك من اأجل حتقيق 
ر�شالتها يف امل�شوؤولية املجتمعية كونها قيمة اأ�شا�شية يف منظومة القيم الرا�شخة 
التنمية االجتماعية،  �شاأنه دفع عجلة  االإم���ارات، وهو ما من  دول��ة  يف جمتمع 

وتعزيز ا�شتدامتها على م�شتوى دولة االإمارات العربية املتحدة.
 2018 ال��ع��ام  يف  وتطوعية  جمتمعية  م��ب��ادرة   175 دب��ي  ج��م��ارك  ون��ف��ذت 

مع  جمملها  يف  تن�شجم   2019 ع���ام  م��ن  االأول  ال��رب��ع  خ���الل  م��ب��ادرة  و30 
االأهداف الرئي�شية مع العمل املجتمعي، الفتا اإىل اأن جمارك دبي اأطلقت اأكر 
ن�شبة  وحققت  االأخ���رية  الثالث  ال�شنوات  خ��الل  جمتمعية  م��ب��ادرة   600 من 
�شعادة للمجتمع بلغت 90 %. وحققت الدائرة العديد من اجلوائز يف جمال 
امل�شوؤولية املجتمعية كان اآخرها “اجلائزة البالتينية” بفئة الريادة يف امل�شوؤولية 
املوؤ�ش�شية املجتمعية وذلك خالل قمة وجوائز امل�شوؤولية املوؤ�ش�شية املجتمعية ال� 
اأقيمت يف ماليزيا حيث تفوقت جمارك دبي على 100  2019 التي  11 لعام 
من املر�شحني للجائزة الكربى بعد اأن تقدمت لها 400 �شركة اإقليمية وعاملية 

تناف�شت للح�شول على هذه اجلائزة العاملية.
اإىل  العيد  ك�شوة  التطوعي” بت�شليم  “غّياث  فريق  يف  ممثلة  ال��دائ��رة  وقامت 
االأ�شحى  عيد  قبل  املتعففة  االأ���ش��ر  على  لتوزيعها  اخل��ريي��ة  ت��راح��م  موؤ�ش�شة 
املبارك، حيث تعد ك�شوة العيد من الربامج اخلريية واالإن�شانية الرئي�شة �شمن 

مبادرات جمارك دبي.

جمارك دبي ت�شعد 1500 اأ�شرة بك�شوة العيد

�شرطة دبي تناق�ش اأجندة الجتماع الثاين 
للجنة العليا مل�شروع عيون

املوؤ�ش�شات العقابية يف دبي حتدد مواعيد زيارة النزلء خالل اأيام عيد الأ�شحى املبارك

فقد املدعو / �شمري حممد 
ديليب حممد ديليب ، الهند   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )3739062T( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

 0556864283

فقدان جواز �شفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ ع���اي�������ش���ه 
اث����ي����وب����ي����ا   ، و�������ش������ن  ن����������ور 
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية 
)EP3416082( يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
بال�شفارة االثيوبية او اقرب 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل���دع���و/ م��ف��ي��ده بنت 
تون�س   ، غ���وي���ل���ى  خم����ت����ار 
رقم  �شفره  ج��واز  اجلن�شية 
يرجى   )X463357(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم��ن 
اق���رب  او  ت��ون�����س  ب�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر

ف������ق������د امل���������دع���������و/ ن�����و������ش�����اد 
ثاالفيالث كادابورام بوراييل 
حممد ، الهند اجلن�شية جواز 
 )L1572762( شفره رقم�
عليه  ي����ع����ر  مم������ن  ي�����رج�����ى 
الهندية  ب��ال�����ش��ف��ارة  ت�شليمه 
�شرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

باالمارات.

فقدان جواز �شفر

امل��دع��و/حم��م��د عا�شف  ف��ق��د 
ب����اك���������ش����ت����ان   ، اك���������رب  ع�����ل�����ي 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)1889101(   يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر

مادابورام  املدعو/ منري  فقد 
مويدين كوتى ثيكى كولوث، 
 ال����ه����ن����د اجل����ن���������ش����ي����ة ج������واز 
 )H7623110( شفره   رقم�
عليه  ي����ع����ر  مم������ن  ي�����رج�����ى 
الهندية  ب��ال�����ش��ف��ارة  ت�شليمه 
�شرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

باالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل��دع��و/حم��م��د خالد 
الهند   ، ح���ك���ي���م  حم����م����د 
رقم  �شفره  ج��واز  اجلن�شية 
يرجى   )J6882299(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم��ن 
اقرب  او  الهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

زيارة  م��ن ح��ج��اج بيت اهلل احل���رام خ��الل مو�شم احل��ج على  ال��ع��دي��د   يحر�س 
معر�س عمارة احلرمني ال�شريفني اأحد املنارات االإ�شالمية الفريدة التي توفر 
من�شة مثالية للتعرف على املراحل التطويرية التي مرت باحلرمني على مدار 
عقود. وزارت وكالة اأنباء االإمارات وام املعر�س الذي يطلع الزوار من �شتى اأنحاء 

العامل على احل�شارة االإ�شالمية العريقة.
وجاءت فكرة ان�شاء معر�س عمارة احلرمني مع التو�شعات التي متت وما اأ�شفر 
العامة  الرئا�شة  النادرة من احلرمني فوجدت  املقتنيات  عنها من جتمع بع�س 
املقتنيات  االأف�شل عر�س هذه  اأنه من  النبوي  امل�شجد احلرام وامل�شجد  ل�شوؤون 

يف معر�س خا�س بها.
والنقو�س  االأث��ري��ة  القطع  واخ��ت��ي��ار  وترميم  ال��الزم��ة  ال��درا���ش��ات  وج��رى عمل 
املعر�س من  اأ�شحى هذا  الفنيني حتى  الكتابية من قبل فريق متخ�ش�س من 
والذي  املكرمة  مكة  املقد�شة  العا�شمة  يف  والثقافية  احل�شارية  امل��ع��امل  اأب���رز 
يحر�س الكثري من الزوار من داخل اململكة وخارجها على زيارته واالطالع على 

حمتوياته.
واأقيم هذا املعر�س الفريد على م�شاحة اإجمالية قدرها 1200 مرت مربع وقد 
والطراز  الفريد  االإ�شالمي  النمط  مع  التنا�شق  اخلارجي  ت�شميمه  يف  روع��ي 

املميز لعمارة امل�شجد احلرام.
الكعبة  لك�شوة  عبدالعزيز  امللك  جممع  ب��ج��وار  اجل��ود  اأم  بحي  املعر�س  ويقع 

امل�شرفة حيث ي�شهد اإقبااًل كبرياً من حجاج بيت اهلل احلرام .
ويتكون املعر�س من 7 قاعات يت�شمن جم�شمني للحرمني ال�شريفني والعديد 
احلرام  امل�شجد  مكتبتي  م��ن  ال��ن��ادرة  وامل�شاحف  وامل��خ��ط��وط��ات  املقتنيات  م��ن 
يوجد  احلرام”  امل�شجد  “قاعة  للمعر�س  الثانية  القاعة  النبوي.يف  وامل�شجد 
هجرية   1240 ع��ام  يف  امل���وؤرخ  ال�شاج  خ�شب  من  امل�شنوع  امل�شرفة  الكعبة  �شلم 

واملق�شورة التي كانت تغطي مقام ابراهيم عليه ال�شالم قبل ا�شتبدالها .
وت�شم القاعة الثالثة “قاعة الكعبة امل�شرفة” “ميزاب الكعبة امل�شرفة” امل�شنوع 
من اخل�شب وامل�شفح من اخلارج بالذهب واملبطن من الداخل بالر�شا�س ويعود 
 65 ع��ام  اإىل  امل�شرفة  الكعبة  اأعمدة  من  وعمود  هجرية   1273 لعام  تاريخه 
هجرية. وحتتوي القاعة الرابعة “قاعة ال�شور الفوتوغرافية” على جمموعة 

من ال�شور النادرة ملكة املكرمة واملدينة املنورة وامل�شاعر املقد�شة يعود تاريخها 
لعام 1298ه�جرية.

امل�شاحف  من  جمموعة  على  املخطوطات”  “قاعة  اخلام�شة  القاعة  وحتتوي 
وع���دد من  ال�شريفني  م��ن مكتبتي احل��رم��ني  ال���ن���ادرة  امل�����ش��ورة  وامل��خ��ط��وط��ات 

املقتنيات النادرة.
الرئي�شية  االأب���واب  من  بابا  النبوي”  امل�شجد  “قاعة  ال�شاد�شة  القاعة  وت�شم 
للم�شجد النبوي يعود تاريخه لعام 1373ه�جرية وهالل املئذنة الرئي�شية يف 

امل�شجد النبوي يعود تاريخه الأوائل القرن الرابع ع�شر الهجري.
زمزم  بئر  فوهة  ت�شمل  ن��ادرة  مقتنيات  زمزم”  “قاعة  ال�شابعة  القاعة  وت�شم 

بطوقها وعددا من املقتنيات اخلا�شة ببئر زمزم.

•• اأبوظبي-الفجر:

مديرية  يف  املتعاملني  واإ�شعاد  خدمة  مراكز  يف  العمل  ا�شتمرار  اأبوظبي  �شرطة  اأك��دت 
ترخي�س ال�شائقني واالآليات خالل عطلة عيد االأ�شحى ،لتمكينهم من اإجناز معامالتهم 

واحل�شول على خدماتها بي�شر و�شهولة.
باأبوظبي وفلج هزاع بالعني  وتكون مواعيد العمل يف مبنيي ال�شالمة خلدمة العمالء 
يومي اجلمعة وال�شبت من العا�شرة �شباحا ولغاية اخلام�شة م�شاء،فيما تكون يف مدينة 

زايد مبنطقة الظفرة يوم ال�شبت من العا�شرة �شباحاً ولغاية الثالثة م�شاء.
واأما مواعيد العمل يف حمطتي الفح�س الفني يف مبنيي ال�شالمة اأبوظبي ،وفلج هزاع 
بالعني “اأدنوك”  تكون اأيام اجلمعة  وال�شبت ،واالثنني والثالثاء على مدار 24 �شاعة .

ويِف  حمطة  م�شفح “اأمان “ من التا�شعة �شباحاً ولغاية اخلام�شة م�شاًء،يومي اجلمعة 

وال�شبت .
من  الظفرة  منطقة   يف  زاي��د  مبدينة  ال�شالمة  مبنى   يف  الفني  الفح�س  حمطة  اأم��ا 

التا�شعة �شباحاً ولغاية اخلام�شة م�شاًء ،يوم ال�شبت . 
وتكون مواعيد العمل يف مكتب طار�س ، ومكاتب  �شركات  التاأمني “مبنى ال�شالمة “اأيام 
اجلمعة واالثنني والثالثاء ،من ال�شاعة الثانية بعد الظهر اإىل الثامنة م�شاًء،فيما تكون 

يوم ال�شبت من ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهراً اإىل ال�شاد�شة م�شاًء.

 خدمات املرور  
وتقدم  �شرطة اأبوظبي خدمات مديرية املرور والدوريات يف  مركز  خدمة العمالء يف 
ولغاية  �شباحاً  العا�شرة  ،من  وال�شبت  اجلمعة  يومي  خ��الل   باأبوظبي  ال�شالمة  مبنى 

اخلام�شة م�شاًء.

•• اأبوظبي-الفجر:

اإماراتيني  ط��الب  ع�شرة  ا�شتكمل 
تعليمّية  رحلة  خليفة  جامعة  م��ن 
اأ�شابيع يف كوريا  على مدى ثمانية 
اجل���ن���وب���ّي���ة، ����ش���ارك���وا خ���الل���ه���ا يف 
يف  مكثف  �شيفي  تدريبي  برنامج 
ال�شلمية،  النووية  الطاقة  جماالت 
وذلك بتنظيٍم من موؤ�ش�شة االإمارات 
مع  وب��ال�����ش��راك��ة  ال��ن��ووي��ة،  للطاقة 
كلية كيبكو الدولية للدرا�شات العليا 
الكورية  لل�شركة  التابعة  النووية، 
للطاقة الكهربائية )كيبكو( �شريك 
امل�شرتك”  “االئتالف  يف  املوؤ�ش�شة 
مل�شروع حمطات  الرئي�شي  واملقاول 
ب���راك���ة ل��ل��ط��اق��ة ال���ن���ووي���ة اجل����اري 
باإمارة  الظفرة  تطويره يف منطقة 

اأبوظبي.
للطاقة  االإم��ارات  موؤ�ش�شة  ونظمت 
العا�شمة  يف  ت��خ��رج  حفل  ال��ن��ووي��ة 

الطلبة،  ل��ه��وؤالء  ���ش��ي��وؤول  ال��ك��وري��ة 
الذين ي�شكلون الدفعة الثانية التي 
بعد  التدريبي  الربنامج  تنهي هذا 
ع�شرة  �شمت  التي  االأوىل  الدفعة 
طالب اأي�شاً. واأتاح الربنامج لهوؤالء 
الطلبة فر�شة اكت�شاب خربة عملّية 
ُمكّثفة  ت��دري��ب��ات  وخ��و���س  ق��ّي��م��ة، 
النووية،  ال���ط���اق���ة  اأن���ظ���م���ة  ح����ول 
باالإ�شافة اإىل التعرف على الثقافة 

الكورية املميزة.
ال���ذي انطلقت  ال��ربن��ام��ج  واأ���ش��ه��م 
ن�شخته االأوىل عام 2016 بتعزيز 
امل����ع����ارف ال���ن���ظ���ري���ة واالأك����ادمي����ي����ة 
بتجربة  وت����زوي����ده����م  ل���ل���ط���الب، 
ت��دري��ب ع��م��ل��ي��ة، ح��ي��ث ي��ن��درج هذا 
موؤ�ش�شة  ال��ت��زام  اإط���ار  يف  الربنامج 
وذراعها  النووية  للطاقة  االإم��ارات 
للطاقة،  ن����واة  ���ش��رك��ة  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي 
بتطوير القدرات االإماراتية املتميزة 
الطاقة  جم������االت  يف  وامل����وه����وب����ة 

والتكنولوجيا  وال��ع��ل��وم  ال��ن��ووي��ة 
وال���ه���ن���د����ش���ة وال���ري���ا����ش���ّي���ات، عرب 

توفري جمموعٍة متنوعة من برامج 
التعليم والتدريب واملنح الدرا�شية، 

ان�شجاماً مع اأهداف خطة اأبوظبي، 
و”روؤية مئوية االإمارات 2071«.

اأهم  الطالب  زار  الربنامج  وخالل 
مراكز االأبحاث العلمية واملجمعات 

هانول  �شني  وحمطتي  ال�شناعية 
للطاقة النووية. كما حظي الطالب 
بفر�شة ا�شتك�شاف الثقافة الكورية 
اأث����ن����اء ج���والت���ه���م امل��ت��ن��وع��ة خالل 
منطقتي  يف  االأ�شبوع  نهاية  عطلة 
بو�شان وديجون بالعا�شمة الكورّية 

اجلنوبّية.
للطاقة  االإم���ارات  موؤ�ش�شة  وت��وّل��ت 
النووية تنظيم الربنامج التدريبي 
ال�شركة  م����ن  ك�����ّل  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
الكهربائية  ل���ل���ط���اق���ة  ال����ك����وري����ة 
)كيبكو(، وال�شركة الكورية للطاقة 
املائية والنووية ومركزها املخ�ش�س 
خلدمات  كيبكو  و�شركة  للتدريب، 
وال�شركة  وال��ه��ن��د���ش��ة،  امل���ح���ط���ات 
ال��ك��وري��ة ل��ل��وق��ود ال��ن��ووي، و�شركة 
ك��ي��ب��ك��و ل��ل��ه��ن��د���ش��ة واالإن���������ش����اءات، 
للدرا�شات  ال��دول��ي��ة  كيبكو  وك��ل��ي��ة 
النووية  والرابطة  النووية،  العليا 
التجارة  لوزارة  باالإ�شافة  الكورية، 

كوريا  يف  وال���ط���اق���ة  وال�������ش���ن���اع���ة 
اجلنوبية.

موؤ�ش�شة  اأن  اإىل  االإ�����ش����ارة  جت����در 
و�شركة  النووية  للطاقة  االإم���ارات 
بتوفري  تلتزمان  للطاقة  “نواة” 
جمموعة وا�شعة من املنح الدرا�شية 
وب��رام��ج ال��ت��دري��ب وال��ت��ع��ل��ي��م التي 
قطاع  ج����وان����ب  خم���ت���ل���ف  ُت���غ���ط���ي 
ال����ط����اق����ة ال�����ن�����ووي�����ة، وامل����وّج����ه����ة 
للطاّلب االإماراتيني �شمن املرحلة 
اجلامعية ومرحلة الدرا�شات العليا 

والدرا�شات املهنية.
الطاقة”  “رواد  ب���رن���ام���ج  وجن����ح 
االإم����ارات  موؤ�ش�شة  اأط��ل��ق��ت��ه  ال���ذي 
 2009 ال��ع��ام  يف  النووية  للطاقة 
الطلبة  م���ن  امل���ئ���ات  ا���ش��ت��ق��ط��اب  يف 
امل�����ت�����ف�����وق�����ني، ح����ي����ث ت�����خ�����رج من 
بينما   ،350 م��ن  اأك���ر  ال��ربن��ام��ج 
مقاعد  على  منهم   124 ي���زال  ال 

الدرا�شة. 

مواعيد العمل خالل عطلة العيد يف ترخي�ش اأبوظبي  

)معر�ش عمارة احلرمني( .. منارة اإ�شالمية ت�شتقطب �شيوف الرحمن

ي�سكلون الدفعة الثانية للربنامج الذي نظمته موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية 

ي�شتكملون برناجمًا تدريبيًا يف الطاقة النووية بكوريا اجلنوبية اإماراتيني   10
الطالب اكت�سبوا خربة عملّية من خالل تدريبات ُمكّثفة حول اأنظمة الطاقة النووية

•• مكة املكرمة-وام:

تبداأ اليوم بعد �شالة الفجر مرا�شم ا�شتبدال ك�شوة الكعبة امل�شرفة على يد 
عام  كل  واح��دة  م��رة  ك�شوتها  الكعبة  ت�شتبدل  حيث  و�شانعاً  فنياً   160
جرًيا على عادة الرئا�شة العامة ل�شوؤون امل�شجد احلرام وامل�شجد النبوي يف 

مثل هذا اليوم من كل عام اأثناء فري�شة احلج.
ل�شوؤون  العامة  الرئا�شة  تقوم  عرفات،  �شعيد  اإىل  يتوجه احلجاج  اأن  فبعد 
اجلديد  ال��ث��وب  وا���ش��دال  امل�شرفة  الكعبة  ك�شوة  تغيري  مبتابعة  امل�شجدين 
عليها، ا�شتعداًدا ال�شتقبال احلجاج يف �شباح اليوم التايل يوم عيد االأ�شحى 
املبارك. و�شيتم ا�شتبدال ك�شوة الكعبة امل�شرفة القدمية بك�شوة جديدة مكون 
من اأربعة جوانب مفرقة و�شتارة الباب، حيث يتم رفع كل جنب من جوانب 
على  لفردها  متهيداً  امل�شرفة  الكعبة  اأعلى  اإىل   ، ح��دة  على  االأرب��ع��ة  الكعبة 
اأن يكتمل  اإىل  اجلنب القدمي يف عملية التخلو من مهارة وحركية واتقان 

الثوب لتبدا بعدها عملية وزن احلزام وو�شع ال�شتارة وتثبيت االأطراف.
زيارات  ت�شهد  ال��ت��ي  االأم��اك��ن  اأح���د  امل�شرفة  الكعبة  ك�شوة  م�شنع  ويعترب 
طريقة  على  للتعرف  املكرمة  مكة  وزوار  وح��ج��اج  معتمرين  م��ن  منتظمة 
�شناعة رداء ِقبلة امل�شلمني حيث تربز يف ردهات م�شنع ك�شوة الكعبة امل�شرفة 
زوار  الكثري من  ترافق  ت�شاوؤالت ظلت  االإج��اب��ات عن  االإنتاج  وعرب مراحل 

البيت العتيق حول كيفية �شناعة رداء الكعبة ال�شريفة ومراحل انتاجه.
فمن ق�شم خياطة وجتميع الك�شوة مبجمع امللك عبد العزيز لك�شوة الكعبة 
من  العامل  يف  خياطة  مكينة  اأك��رب  ي�شم  حيث  املميزات  مل�س  يبدا  امل�شرفة 

ناحية الطول اذ يبلغ طولها 16 مرتاً وتعمل بنظام احلا�شب االآيل.
احلرير  اأن����واع  اأج���ود  بجلب  امل�شرفة  الكعبة  ك�شوة  �شناعة  ف�شول  وت��ب��داأ 
الطبيعي يف العامل على هيئة �شلل بي�شاَء مائلة لل�شفرة وي�شرع املخترب يف 
اإجراء العديد من اختبارات املحاكاة عليها للتاأكد من متانة احلرير وجودته 
حيث ت�شتهلك ك�شوة الكعبة امل�شرفة اأكر من 700 كجم من احلرير الذي 

يتم �شباغته ون�شجه وحياكته مب�شنع ك�شوة الكعبة امل�شرفة.
وتت�شمن مرا�شم الك�شوة عقب انتهاء جميع مراحل االإنتاج والت�شنيع ويف 
منت�شف �شهر ذي القعدة تقريًبا حفال �شنويا يف م�شنع ك�شوة الكعبة امل�شرفة 
يتم فيه ت�شليم ك�شوة الكعبة اإىل كبري �شدنة بيت اهلل احلرام وبدوره يقوم 
وتاأتي  النبوي،  وامل�شجد  احل��رام  امل�شجد  ل�شوؤون  العام  للرئي�س  بت�شليمها 
اأهم مراحل  امل�شرفة وتعد  الكعبة  اآخر قطعة يتم تركيبها وهي �شتارة باب 
عملية تغيري الك�شوة، وبعد االنتهاء منها تتم عملية رفع ثوب الكعبة املبطن 
بقطع متينة من القما�س االأبي�س، وبارتفاع نحو ثالث اأمتار من �شاذروان 
ويرفع  الكعبة”،  “اإحرام  بعملية  واملعروفة  للكعبة”  الرخامية  “القاعدة 

ثوب الكعبة امل�شرفة بهدف حمايته.
�شلى  الر�شول  ك�شاها  حيث  قدمية  عهود  اىل  الكعبة  ك�شوة  ت��اري��خ  وي��ع��ود 
بعده  من  الرا�شدون  اخللفاء  ك�شاها  ثم  اليمانية،  بالثياب  و�شلم  عليه  اهلل 
عهد  يف  الكعبة  ك�شوة  يف  العمل  ا�شتمر  فيما  اليمانية  وال���ربود  بالقباطى 

عام  املحرم من  املماليك، ويف م�شتهل  العبا�شي، وع�شر  والع�شر  اأمية،  بنى 
1346ه�، اأ�شدر امللك عبد العزيز –رحمه اهلل- اأوامره باإن�شاء دار خا�شة 
عام  يف  ليتم  ال���دار  تغلق  ان  قبل  املكرمة  مبكة  اأج��ي��اد  يف  الك�شوة  ب�شناعة 
عام  اإىل  ال�شريفة  الك�شوة  ب�شنع  يقوم  مبنى  وت�شغيل  فتح  اإعادة  1381ه� 
اإىل امل�شنع اجلديد، الذي مت بناوؤه  1397ه�، حيث نقل العمل يف الك�شوة 
اإىل وقتنا  به  ال�شريفة ت�شنع  الك�شوة  زال��ت  املكرمة، وما  اأم اجل��ود مبكة  يف 

احلايل.
ومنذ اإن�شاء امل�شنع كانت ت�شرف عليه وزارة احلج واالأوقاف ويف عام 1414 
احلرام  امل�شجد  ل�شئون  ال��ع��ام��ة  للرئا�شة  امل�شنع  ع��ل��ى  االإ����ش���راف  ن��ق��ل  مت 
وامل�شجد النبوي وهناك و�شعت اأُوىل لبنات جممع امللك عبد العزيز لك�شوِة 
الكعبِة امل�شرفِة حيث ي�شهد املجمع تطورا تقنيا واإداريا م�شتمرا وِبطاقم فني 
ذي خربات واأنامل حمرتفة وفق معايري حمددة وثابتة ت�شاهم يف جتويد 

�شناعة ك�شوة الكعبة امل�شرف.

 ك�شوة الكعبة امل�شرفة .. تاريخ من التقليد الإ�شالمي لك�شاء اأطهر بقعة فى العامل
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شريوتي كافيه ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1396326 
تعديل ن�شب ال�شركاء

عبدالعزيز نا�شر احمد عبداهلل الري�شي من 1% اىل ٥1% 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة تنظيم الدارة املطاعم - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
TANZEEM RESTAURANT MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف تنظيم الدارة املطاعم ذ.م.م
tanzeem restaurant management LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 

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

الف�شية للهواتف املتحركة
رخ�شة رقم:CN 2092163  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ماجيك 

تريد�س لت�شميم االزياء
رخ�شة رقم:CN 2561806  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/االيد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فيجن للكهروميكانيكال
رخ�شة رقم:CN 2141735  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافترييا ريل تي
رخ�شة رقم:CN 2300427  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الواجهه 

البحريه للعقارات
رخ�شة رقم:CN 1264917  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اوتو كلوب كافيه ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2524069 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد �شعود خالد �شلطان القا�شمي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد �شعود خالد �شلطان القا�شمي من ٥1% اىل %1٠٠
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يا�شر بن حممود خملوف

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/اوتو كلوب كافيه ذ.م.م 

AUTO CLUB CAFE LLC

اىل/اوتو كلوب كافيه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
AUTO CLUB CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/يدوه غبي�شة للوجبات 

CN قد تقدموا الينا بطلب اخلفيفة ذ.م.م رخ�شة رقم:2617954 
تعديل ا�شم جتاري من/يدوه غبي�شة للوجبات اخلفيفة ذ.م.م 

YEDO GBEISHA SNACKS FOOD LLC

اىل/بان�س برجر للوجبات اخلفيفة ذ.م.م
PUNCH BURGER SNACKS LLC

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
بايت  افرت  ال�ش�����ادة/بايت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للوجبات  رخ�شة رقم:2499606 
تعديل ا�شم جتاري من/بايت افرت بايت للوجبات 

BITE AFTER BITE SNACKS

اىل/كافترييا �شعبيات م�شرية
SHAABIYAT MASRIYA CAFETERIA

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/او�شتا�شيو كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2586195 
تعديل ا�شم جتاري من/او�شتا�شيو كافيه 

OSTACHIO CAFE

اىل/ذا ما�شك كافيه
THE MASK CAFE

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
امل�شاريع  ادارة  ال�شت�شارات  ال�ش�����ادة/�شينيكون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2532268 

تعديل ا�شم جتاري من/�شينيكون ال�شت�شارات ادارة امل�شاريع ذ.م.م 

SINICON PROJECTS MANAGEMENT CONSULTANCY LLC

اىل/مركز ا�س بي ام �شي للتدريب ذ.م.م

SPMC TRAINING CENTRE LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة التدريب على االعمال والنظم االدارية )8٥49٠13(

تعديل ن�شاط/ا�شافة معهد تاأهيل وتدريب املعلمني )8٥49٠٥٠(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شت�شارات ادارة امل�شاريع االن�شائية )711٠92٠(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ناجنيل حللول التكنولوجيا واملعلومات

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1200801 
تعديل مدير/اإ�شافة اليا�س جودي برييرا

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ناجنل �شولو�شنز منطقة حرة ذ.م.م 
Nanjgel Solutions FZ LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة بل�س خلدمات املعلومات التجارية
PLUS COMERCIAL INFORMATION SERVICES

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد حجي حميل حجي الكعبي
تعديل راأ�س املال/من null اىل 1٥٠٠٠٠

تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�شاحة ٠.٥٠*٠.2٠ اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ناجنيل حللول التكنولوجيا واملعلومات 
NANJGEL IT SOLUTIONS

اىل/ناجنيل حللول التكنولوجيا واملعلومات ذ.م.م
NANJGEL IT SOLUTIONS LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الطريقة املاهرة للمقاوالت العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1281603 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد عو�س بدر جعفر الكثريي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد عو�س بدر جعفر الكثريي من 1٠٠% اىل ٥1%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ندمي نذير دافيدار دافيدار نذير ا�شماعيل %49

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/الطريقة املاهرة للمقاوالت العامة 
SKILLED WAY GENERAL CONTRACTING

اىل/جي�شرب برتوكيم للمالحة البحرية ذ.م.م
JASPER PETROCHEM MARINE SUPPLIES LLC

 - بناية  م 26 ق 74 مكتب 2٠  ال�شناعية  ال�شناعية م�شفح  ابوظبي م�شفح  تعديل عنوان/من 
�شركة الردمي لال�شتثمار ال�شناعي اىل اأبوظبي جزيرة ابوظبي �شرق 6 3٠2646 3٠2646 ال�شيده 

امنه بطي احمد واخرين
تعديل ن�شاط/ا�شافة وكيل خطوط مالحية بحرية )٥229٠17(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )41٠٠٠٠2(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/عيادة الدكتور فائز حداد

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1038019 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مريه �شعيد حممد العامري %99

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/فائز يعقوب يو�شف حداد من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ فائز يعقوب يو�شف حداد من 1٠٠% اىل %1

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد عبداهلل حممد �شالح ال�شويدي
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/عيادة الدكتور فائز حداد 
DR FAIZ HADDAD CLINIC

اىل/مركز جالمور الطبي ذ.م.م
GLAMOUR MEDICAL CENTER LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة جممع طبي )862٠٠21(
تعديل ن�شاط/حذف عيادة الطب العام )862٠٠٠1(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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فيدا انرتنا�شيونال الكرتوميكانيكال- ذ م م
التجارية  االبتدائية-املحكمة  ابوظبي  حمكمة  حكم  على  بناء 
2018/11/14 بدائرة الق�شاء يف امارة ابوظبي تقرر حل  بتاريخ 

وت�شفية �شركة فيدا انرتنا�شيونال الكرتوميكانيكال-ذ م م
اهلل  عبد  مرمي  ال�شيدة/  وتعيني    CN-1171104 رقم  رخ�شة 
اي  لديه  من  كل  على  لل�شركة..   ق�شائي  كم�شفي  املطرو�شي 
 45 مدة  خالل  وذلك  الثبوتية  مب�شتنداته  يتقدم  ان  متطلبات 
ابوظبي-اخلالدية- التايل:  العنوان  على  الن�شر  تاريخ  من  يوما 

ثالث بناية خلف املحالت الكربى-امام ق�شر احل�شن نف�س بناية 
تلفون:   02 امليزانني-مكتب  طابق  �شابقا-  داما�س  جموهرات 

026331500  فاك�س 026330703 

امل�سفي الق�سائي
مرمي عبد اهلل املطرو�سي

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 
مبدينة  والكائنة  رقم:1225  رخ�شة  حرة  منطقة  اجين�شي  �شركة/بنكريتون 

العربية  االمارات  دولة  دبي  �س.ب:293740  دبي  ملطار  احلرة  املنطقة  دبي 

ال�شركة  ترغب هذه  دبي  ملطار  احلرة  املنطقة  �شلطة  لدى  واملرخ�شة  املتحدة 

االدارة  جمل�س  بوا�شطة  اتخاذه  مت  والذي  للكافة  قرارها  اعالن  يف  املذكورة 

الرئي�شي  املركز  انتقال  ب�شان  بتاريخ:2018/12/23  عقد  الذي  اجتماعه  يف 

التابعة  املنطقة احلرة  دبي اىل  املنطقة احلرة ملطار  �شلطه  لل�شركة بدي من 

ملركز دبي لل�شلع املتعددة ، وفقا لذلك تهيب ال�شركة باأي طرف معني باالمر 

15 يوما  ولديه اي مطالبات يف مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 

ال�شادة/ ب��  االت�شال  او  امل�شجل  الربيد  طريق  عن  االعالن  هذا  تاريخ  من 

بنكريتون اجين�شي منطقة حرة - �س.ب:293740 دبي ، دبي ، دولة االمارات 

العربية املتحدة ، هاتف رقم:97146091830+ ، الربيد االلكرتوين:

ترد  التي  املطالبات  النظر يف  يتم  ، لن   steve.butler@pinkerton.com

بعد انتهاء فرتة اال�شعار واملحددة ب��� 15 يوما.

اإ�شعار انتقال
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ايالند اأوفي�ش انف�شتمنت-ذ م م
تاريخ  يف  املنعقدة  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
2019/05/06 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم  1903005028 يعلن 

امل�شفى / كرو ماك- فرع ابوظبي عن ت�شفية �شركة
)ايالند اأوفي�ض انف�ستمنت-ذ م م(
ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية-ابوظبي بالرقم

على  حقوق  اأو  مطالبة  اعرتا�س  اي  لديه  من  فعلى   CN-1137593

املوؤيدة  امل�شتندات  مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�شركة 
من  يوماً   45 وملدة  الر�شمي  الدوام  خالل  وذلك  امل�شفى،  اإىل  لذلك 
تاريخ ن�شر هذا االإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة باالإعالن 
فاك�س:   ،  02  /  6781130 امل�شفى:  تليفون  باملطالبة.   حقه  ي�شقط 
اأداك�س )C1( الطابق  اأبوظبى- جزيرة الرمي-  برج   ،02/ 6781170

)37( مكتب رقم )3701(.

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 
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ندى اخلليج للو�شاطة التجارية- ذ م م
العادية،امل�شدق  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب 
لدى الكاتب العدل بتاريخ 2019/08/07 يعلن  يعلن مكتب دلتا 

لتدقيق احل�شابات عن حل وت�شفية �شركة:
ندى اخلليج للو�ساطة التجارية- ذ م م

ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية-ابوظبي بالرقم
التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-1086325

فاك�س    037378999 رقم  هاتف   املعني  امل�شفى  مكتب  اإىل 
037378989 �س.ب  202075 – مدينة العني – �شناعية هيلي 

بناء عبد اهلل حممد علي ال�شحي واخرون مكتب رقم )3( واإح�شار 
امل�شتندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ 

هذا االعالن

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 

اإعــــــــــالن
وخدمات  العامة  لل�شيانة  هيجني  ال�ش�����ادة/الواحة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب التنظيف  رخ�شة رقم:2317035 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيد احمد �شيد غفور %2٥

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل احمد ابراهيم اليعقوبي الزعابي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل احمد ابراهيم اليعقوبي الزعابي من 1٠٠% اىل ٥1%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالرحمن عبداجلبار %24
تعديل راأ�س املال/من null اىل 3٠٠٠٠٠

تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/الواحة هيجني لل�شيانة العامة وخدمات التنظيف 
AL WAHA HYGIENE GENERAL MAINTENANCE AND CLEANING SERVICES

اىل/الواحة هيجني للخدمات مكافحة احل�شرات وخدمات املرافق ذ.م.م
AL WAHA HYGIENE PEST CONTROL AND FACILITIES SERVICES LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية )٠91٠٠18(

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفجر 

اجلميل للحدادة والنجارة امل�شلحة
رخ�شة رقم:CN 2173521   تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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تاج  اللبناين قا�شم  االأعمال  اأن رجل  االأمريكية  العدل  اأعلنت وزارة 
الدين املمول املهم مليلي�شيا حزب اهلل قد ُحِكم عليه بال�شجن 5 اأعوام 

وبدفع غرامة مالية قيمتها 50 مليون دوالر.
وكان تاج الدين)63 عاماً( الذي يعتقد اأنه قيادي يف حزب اهلل، قد 
بتهمة  بالذنب  حمكمة  اأم��ام  املا�شي  االأول(  دي�شمرب)كانون  يف  اأقر 

االلتفاف على عقوبات متنعه من التعامل مع �شركات اأمريكية.
ال�شادر  “احلكم  اإنَّ  بنزكوف�شكي  بريان  العام  املدعي  م�شاعد  وق��ال 
الق�شّية، ما هما �شوى  50 مليون دوالر يف هذه  ال�  بحقه وغرامة 
اأح����دث االأم��ث��ل��ة جل��ه��ود وزارة ال��ع��دل امل��ت��وا���ش��ل��ة م��ن اأج���ل تعطيل 

وتفكيك حزب اهلل وال�شبكات الداعمة له«.
ويف مايو)اأيار( 2009، اعُترب تاج الدين م�شاهماً مالياً مهماً ملنظمة 
الواليات  ت�شنفها  التي  اهلل  ح��زب  مليلي�شيا  دعمه  ب�شبب  اإره��اب��ي��ة، 
املتحدة منظمة اإرهابية، وبالتايل ُمِنع عليه التعامل مع اأمريكيني، 

لكنه كان متهماً باأنه وا�شل اإجراء تعامالت مع �شركات اأمريكية.
 5 تاآمر مع  “تاج الدين  اإن  وقالت وزارة العدل االأمريكية وقتذاك 
اأك��ر من  اأف��راد اآخرين على االأق��ل الإج��راء تعامالت مالية قيمتها 
للمحظورات”،  انتهاك  يف  اأمريكية،  �شركات  مع  دوالر  مليون   50
ويف مار�س)اأذار( 2017 األقي القب�س على تاج الدين لدى و�شوله 

للدار البي�شاء يف املغرب، بناء لطلب ال�شلطات االأمريكية.

اتهمت وزارة اخلارجية الرو�شية اأم�س ال�شفارة االأمريكية بالتدخل 
التوا�شل  مواقع  على  خريطة  ن�شر  بعد  الداخلية  رو�شيا  �شوؤون  يف 
يف  للحكومة  مناه�س  الحتجاج  امل��ق��رتح  امل�شار  تظهر  االجتماعي 

مو�شكو.
وقالت الوزارة يف بيان اإنها ا�شتدعت دبلوما�شيا اأمريكيا كبريا فيما 
مواقع  على  و�شعته  االأمريكية  ال�شفارة  اإن  قالت  مبن�شور  يتعلق 
التوا�شل وي�شمل خريطة م�شار احتجاج رتبت املعار�شة للقيام به يف 

الثالث من اأغ�شط�س اآب.
على  حتري�شا  امل�����ش��ار...  ن�شر  نعترب  اأن��ن��ا  ع��ل��ى  “ن�شدد  واأ���ش��اف��ت 
امل�شاركة والدعوة للتحرك وهو ما ميثل تدخال يف ال�شوؤون الداخلية 

لبلدنا«.

وحرب  والتعذيب  االغت�شاب  م��ن  جن��وا  م��ن  اإن  العراقية:  احل��رب 
الإعادة  اأ�شا�شية  و�شائل  م��ن  حم��روم��ون  داع�����س،  �شنها  التي  االإب���ادة 

تاأهيلهم من اأجل بناء حياتهم. 
وكتب ديناي، يف �شحيفة “اإندبندنت” الربيطانية، اأنه يف االأ�شبوع 
احلايل حتل الذكرى اخلام�شة لبداية حرب االإبادة �شد االأيزيديني 
معظم  واإن  وال��ع��راق،  �شوريا  يف  داع�س  اأي��دي  على  دينية-  اأقلية   –
الفظائع التي ارتكبت بحق اأبناء الطائفة االإيزيدية، وخا�شة ن�شائها 
اإح�شاوؤها.  ي�شعب  بحيث  ال��ن��ط��اق  ووا���ش��ع��ة  مقيتة  و���ش��غ��ريات��ه��ا، 
ولي�س توقف حرب االإبادة �شد هوؤالء اإال اجلزء االأول من التحدي، 
فالنتائج قا�شية وموؤملة بحد ذاتها. وي�شف كاتب املقال ما جرى باأنه 
ق�شة مرعبة بنيت على عنف جن�شي ممنهج، وقمع ع�شكري من�شق. 
فقد �شاق جهاديون اآالف الرجال نحو نهايتهم ذبحاً، قبل اأن ينقلوا 
اآالف الن�شاء واالأطفال اإىل اأ�شواق داع�س للعبيد، كي تتم مقاي�شتهم 
وبيعهم. واليوم توقف القتال يف عدد من معاقل داع�س، ولكن ال زال 
هناك 2900 امراأة وطفل مفقودين، فيما تكافح اآالف من الن�شاء 
االإرهابي  داع�س  نظام  ظل  يف  عا�شوا  الذين  االأيزيديني  واالأط��ف��ال 
ال�شادي، لالندماج ثانية مع جمتمعهم. ويعزى �شبب ذلك لوجود 
تباين �شارخ بني كيفية تركيز جمتمعات حملية ودولية حول كيفية 

اإدماج الناجني من حرب اإبادة، نف�شياً وكذلك ج�شدياً. 

عوا�صم

وا�سنطن

لندن

مو�سكو

قتيال مبعارك عرقية يف ت�شاد   37
•• جنامينا-اأ ف ب:

املعارك بني مزارعني  اأي��ام من  37 �شخ�شا على االق��ل خ��الل ثالثة  قتل 
الرئي�س  اأعلن اجلمعة  ت�شاد، بح�شب ما  �شرق  اال�شبوع يف  بداية  ورع��اة يف 

الت�شادي ادري�س ديبي.
وطنية  ق�شية  العرقي  ال��ن��زاع  “بات  جنامينا  يف  �شحايف  موؤمتر  يف  وق��ال 
ن�شهد ظاهرة �شيئة. فخالل ثالثة اأيام قتل 37 ت�شاديا يف اقليم الوداي” 
يف �شرق ت�شاد.ودائما ما ي�شهد �شرق ت�شاد، الذي يعد منفذ عبور ومنطقة 
ا�شرتاتيجية على احلدود مع ال�شودان، نزاعات بني الرعاة العرب واملزارعني 

يف منطقة الوادي، ب�شبب خالفات على االرا�شي واملراعي.
تعر�شت  “قد  املنطقة  اىل  ار�شلت  التي  االمن”  “قوى  ان  ديبي  وا�شاف 
واكد ان “حاملي ال�شالح ال يرتددون يف اطالق النار على  الطالق نار”. 
الذين يحملون  �شاملة يتعني علينا خو�شها �شد  انها حرب  االم��ن.  قوى 
“�شيتوجه �شخ�شيا اىل  مو�شحا انه  �شالحا ويقفون وراء مقتل النا�س”، 
املنطقة يف الوقت املنا�شب«.وذكرت منظمة ان�شانية غري حكومية ان املعارك 
فاندلعت  �شاب”،  راع  “عر على جثة  االثنني يف قرية حمرا حيث  ب��داأت 
املنظمة  واك��دت  ال��وادي.  مواجهات بني جمموعته ومزارعني من منطقة 
الثالثاء  املواجهات  انتقلت  قتلوا«.ثم  االقل قد  ا�شخا�س على  “ثالثة  ان 
وكالة  ا�شئلة  على  ردا  املحلية  ال�شلطات  ذك���رت  كما  ت�شاكويا،  ق��ري��ة  اىل 
فران�س بر�س. وا�شافت ان “املجموعات قد تواجهت باأ�شلحة حربية. وكانت 
االق��ل«.وق��دم م�شدر  على  قتيال   25 عن  وا�شفرت  للغاية.  دامية  املعارك 
ع�شرات  قتيال.ومنذ   44 ه��ي  بر�س  فران�س  لوكالة  اعلى  ح�شيلة  طبي 
مرة،  كل  ويف  املجموعات.  بني  للعنف  م�شرحا  ال��وادي  اقليم  كان  ال�شنني، 
يدخل  الرحل  ال��رع��اة  جمال  من  قطيع  يكاد:  اأو  نف�شه  ال�شيناريو  يتكرر 
مواجهة. باندالع  فيت�شبب  عائلة،  تزرعها  حديقة  اأو  حملي  م��زارع  حقل 

وذكر الرئي�س ديبي ان العداء بني املجموعتني قد انتقل منذ بداية العام 
اإىل مناطق اأخرى “كان التعاي�س فيها مثاليا«.وعرب الرئي�س الت�شادي عن 
ا�شفه بالقول “�شجلنا اأكر من 40 حالة وفاة منذ كانون الثاين/يناير” 

يف منطقة �شيال، �شرق ت�شاد اأي�شا.

الن�سحاب الأمريكي من �سوريا اأ�سواأ نتيجة ممكنة بالن�سبة اإىل اأنقرة 

الهجوم املحتمل على املقاتلني الأكراد.. ملاذا يحمل تعقيدات لأردوغان؟ 

•• القاهرة-وكاالت:

حادث  مالب�شات  امل�شرية،  الداخلية  ك�شفت 
االأورام،  الذي وقع يف حميط معهد  التفجري 
م�شاء االأحد املا�شي، والذي اأ�شفر عن �شقوط 

20 مواطنا واإ�شابة 47 اآخرين. 
واأع��ل��ن��ت ال��داخ��ل��ي��ة امل�����ش��ري��ة، اأن���ه مت حتديد 
الرحمن  املدعو عبد  االإرهابي،  منفذ احلادث 
“معت�شم”  خ��ال��د حم��م��ود، وا���ش��م��ه احل��رك��ي 
وهارب من اأمر بال�شبط واالإح�شار على ذمة 
من  اأحد الق�شايا االإرهابية “طالئع ح�شم”، 
ومقارنتها  ال��وراث��ي��ة  الب�شمة  حتليل  خ��الل 

نظريتها مع اأفراد اأ�شرته.
واأ�شافت، اأن عمليات الفح�س والتتبع تو�شلت 
التنفيذ،  قبل  ال�شيارة  �شري  خط  حتديد  اإىل 
ومت حتديد عنا�شر اخللية العنقودية وا�شتذان 

نيابة اأمن الدولة ل�شبطها.
اأحمد  ع���ادل  ح�����ش��ام  اخل��ل��ي��ة،  اأ���ش��م��اء  و�شملت 
حممد، وا�شمه احلركي “معاذ” اأحد عنا�شر 
الر�شد والدعم، والهارب عبد الرحمن جمعة 
عن�شر تنفيذ، واإبراهيم خالد حممود، �شقيق 
االنتحاري عن�شر ات�شال وتلقي التكليفات من 
اأح��م��د حممد عبد  اأب��رزه��م  ب��اخل��ارج،  عنا�شر 
الرحمن، قيادي بتنظيم االإخوان هارب واأحد 
القيادات الع�شكرية حلركة “ح�شم” االإرهابية.

اإىل  اأر�شد  خالد،  اإبراهيم  املدعو  �شبط  وبعد 
م��ك��ان اخ��ت��ب��اء االإره��اب��ي اإ���ش��الم ق���رين، املتهم 
التبني  مبنطقة  متفجرات  �شناعة  ق�شية  يف 
بحلوان، وحاول الهرب ومتكني اإبراهيم خالد 
من الهرب معه، واأطلقا النار على القوات ومت 

التعامل معهما ولقيا م�شرعهما.

وكرين  حت��دي��د  مت  العنا�شر،  مالحقة  عقب 
ات��خ��ذت��ه��ا ال��ع��ن��ا���ش��ر اأح��ده��م��ا م��ب��ن��ى مهجور 
ب��ال��ف��ي��وم، و���ش��ق��ة اجتماعية يف  اإط�����ش��ا  مب��رك��ز 
منطقة ال�شروق 3 بالقاهرة، ومت ا�شتهدافهما 
معهم  التعامل  مت  االأول،  ال��وك��ر  ومب��داه��م��ة 

وم�شرع 8 عنا�شر من اخللية االإرهابية.

امل�شلح  التعامل  ال��ث��اين مت  ال��وك��ر  ومب��داه��م��ة 
معهم، واأ�شفر عن مقتل 7 من عنا�شر اخللية 

االإرهابية.
وكانت الداخلية امل�شرية، اأ�شدرت بياًنا اأكدت 
اأن��ه يف اإط��ار فح�س ح��ادث انفجار اإحدى  فيه 
ال�شيارات مبنطقة الق�شر العيني اأمام “معهد 

بالقاهرة، والذي تبني من الفح�س  االأورام” 
ال�شيارات  اإح���دى  ت�شادم  نتيجة  اأن���ه  املبدئي 
اأث��ن��اء حماولة  وذل��ك  �شيارات  بثالث  امل��الك��ي 

�شريها عك�س االجتاه.
واأ�شاف البيان، اأنه على الفور انتقلت االأجهزة 
والتحري  الفح�س  ب��اإج��راءات  وقامت  املعنية، 
ت��و���ش��ل��ت لتحديد  امل��ع��ل��وم��ات، ح��ي��ث  وج��م��ع 
خط  وحت��دي��د  احل����ادث  يف  املت�شببة  ال�����ش��ي��ارة 
�شريها، حيث تبني اأنها اإحدى ال�شيارات املبلغ 
ب�شعة  منذ  املنوفية  حمافظة  م��ن  ب�شرقتها 
اأ�شهر، كما اأ�شار الفح�س الفني اأن ال�شيارة كان 
بداخلها كمية من املتفجرات اأدى الت�شادم اإىل 

انفجارها.
اإىل  ت�����ش��ري  ال��ت��ق��دي��رات  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأك����د 
االأماكن  اأح��د  اإىل  نقلها  يتم  ك��ان  ال�شيارة  اأن 
العمليات  اإح������دى  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ال���ش��ت��خ��دام��ه��ا 
املبدئية  التحريات  اأن   مو�شحة  االإره��اب��ي��ة، 
التابعة  ح�����ش��م  ح���رك���ة  وق�����وف  اإىل  ت��و���ش��ل��ت 
جل��م��اع��ة االخ�����وان االإره���اب���ي���ة وراء االإع�����داد 
لتنفيذ  ا���ش��ت��ع��داداً  ال�����ش��ي��ارة  لتلك  والتجهيز 

اإحدى العمليات.
وتابع البيان، اإىل اأنه جاري ا�شتكمال عمليات 
وحتديد  املعلومات  وجمع  والتحري  الفح�س 
التحرك  هذا  يف  املتورطة  االإرهابية  العنا�شر 

واتخاذ االإجراءات القانونية حيالهم.

تفا�شيل القب�ش على خلية تفجري معهد الأورام بالقاهرة

•• روما-اأ ف ب:

زعيم  �شهرا   14 منذ  اإيطاليا  يف  احلاكم  ال�شعبوي  االئ��ت��الف  ت�شتت  دف��ع 
فجاأة  يقرر  ان  اإىل  احلكومة  يف  ال��ق��وي  ال��رج��ل  �شالفيني  ماتيو  ال��راب��ط��ة 
وخالل ال�شيف تنظيم انتخابات مبكرة اأو ت�شكيل حكومة تكنوقراط ما زاد 

من غمو�س امل�شهد ال�شيا�شي يف البالد.
غري  احلكومة  وت�شكيلة  توقيتها  لكن  مبكرة،  انتخابات  تنظيم  هو  املرجح 
معروفني. فهل ت�شكل حكومة تكنوقراط لتقود البالد اإىل االنتخابات؟ اأو 

توا�شل احلكومة احلالية ت�شريف االأعمال بانتظار االقرتاع؟.
كان اإعالن زعيم اليمني املتطرف مفاجئا مل يتوقعه حليفه ال�شابق لويجي 

دي مايو زعيم حركة 5 جنوم )مناه�شة للموؤ�ش�شات القائمة(.
وقال �شالفيني يف بيان م�شاء اخلمي�س “لنذهب فوراً اإىل الربملان للتاأكد من 

اأنه مل تعد هناك اأغلبية )...( ولتكن الكلمة الف�شل للناخبني«.
وظهر وكاأنه بالفعل يطلق حملة اإنتخابية خالل جتمع يف بي�شكارا يف و�شط 
ايطاليا.واأعلن اأمام منا�شريه “يقولون لنا اإنه ال ميكن خف�س ال�شرائب. 
�شنثبت اإذا اأعطيتونا القوة للقيام بذلك، وباأنه من املمكن خف�س ال�شرائب 

عن العمال االإيطاليني«.
واأثار قرار �شالفيني هذا غري املتوقع غ�شب رئي�س احلكومة جوزيبي كونتي 
قرار”  “يربر  ان  �شالفيني  ماتيو  على  اأن  كونتي  م��اي��و.وراأى  دي  ولويجي 
اأن  االإي��ط��ايل يف حني  ال�شعب  اأم��ام  ال�شعبوي احلاكم  و�شع حد لالئتالف 

الرابطة ح�شلت على كل ما كانت تريده.
من جهته اتهم دي مايو �شالفيني بتجاهل م�شالح البالد ب�شبب ا�شتطالعات 

للراأي ت�شب يف م�شلحته.
االأربعاء ب�شبب خالف بني الطرفني حول  االأزم��ة داخل االئتالف  ون�شبت 

م�شروع لل�شكك احلديد بني ليون وتورينو.
الرابطة  امل�شروع يف حني دعمت  5 جنوم منفردة �شد هذا  و�شوتت حركة 

مذكرتني للمعار�شة ل�شاحله.
االأنتخابات  تنظم  اأن  تريد  الرابطة  ان  االإيطالية  االع��الم  و�شائل  وذك��رت 
الت�شريعية يف الن�شف الثاين من ت�شرين االأول اأكتوبر وحتديدا اأيام االأحاد 

الواقعة يف 13 و20 و27.
للراأي  ا�شتطالعات  مع  ق��وة  موقع  يف  الرابطة  �شتكون  التاريخ  ك��ان  مهما 
اأكر  الت�شويت وحتى  نوايا  %38 من  اإىل   36 اإىل ح�شولها على  ت�شري 
ما ي�شمح لها باحلكم منفردة اأو بدعم حزب “فراتيلي ديتاليا” من اليمني 

املتطرف.
ويبقى حزب 5 جنوم بعيدا مع %17 من نوايا االأ�شوات.

وتبقى النقطة الغام�شة رد فعل الرئي�س االإيطايل �شريجو ماتاريال الذي 
املجل�شني  رئي�شي  مع  م�شاورات  بعد  الربملان  حل  ب�شالحية  وح��ده  يتمتع 

والقادة ال�شيا�شيني الرئي�شيني قبل الدعوة اإىل اإقرتاع.
ويعار�س ماتاريال تنظيم اإنتخابات يف اخلريف اإذ اأن اأيلول �شبتمرب وت�شرين 
االأول/اأكتوبر هي الفرتة التي يتوجب على احلكومة حت�شري موازنة ال�شنة 

املقبلة وبحثها مع بروك�شل وعر�شها على الربملان للم�شادقة عليها.
لديها  يكون  ل��ن  االأع��م��ال  بت�شريف  فقط  تقوم  واليتها  منتهية  وحكومة 
ال�شرر  يلحق  الو�شع قد  بروك�شل وهذا  للتفاو�س مع  الالزمة  امل�شداقية 

باإيطاليا يف االأ�شواق.
اآب/  20 ال�شيوخ يف  وبح�شب وكالة االإع��الم االإيطالية قد يجتمع جمل�س 

بعد  الربملان  يتم حل  وقد  االتئالف احلكوي  بانهيار  علم  الأخ��ذ  اأغ�شط�س 
انتخابات جديدة  لتنظيم  الدعوة  �شيتم  االإيطايل  الد�شتور  وبح�شب  اأي��ام. 

خالل مهلة 50 اإىل 70 يوما.

دم�شق تطلق �شراح مواطن كندي  
•• بريوت-اأ ف ب:

منذ  لديها  حمتجزاً  كان  كندي  مواطن  �شراح  ال�شورية  ال�شلطات  اأطلقت 
نهاية العام املا�شي، وفق ما اأعلن املدير العام لالأمن العام اللبناين اللواء 

عبا�س ابراهيم اأم�س الذي توىل القيام بو�شاطة مع دم�شق بهذا ال�شدد.
ويتحّدر الكندي كري�شتيان يل باك�شرت )44 عاماً(، من مقاطعة كولومبيا 
الكندي يف وقت  واأف��اد االع��الم  الهادىء.  املحيط  �شاحل  الربيطانية على 
2018، بعد  اأثره منذ مطلع كانون االأول/دي�شمرب  اإنه �شائح ُفقد  �شابق 
احلدود  وحت���اذي  زوج��ت��ه  �شقيق  منها  يتحدر  ���ش��وري��ة  ق��ري��ة  اإىل  و���ش��ول��ه 

اللبنانية.
وقال باك�شرت الذي ارتدى قمي�شاً قطنياً رمادي اللون وغلبته دموعه يف 
اللبناين  العام  االأم��ن  موؤمتر �شحايف عقد يف مقر  خ��الل  كلمة مقت�شبة 
اإىل  �شاأبقى هناك  اأنني  “اإعتقدت  املحلية  التلفزة  �شا�شات  يف بريوت وبثته 
االأبد«.واأ�شاف بتاأثر �شديد “ب�شراحة مل اأكن اأعرف ما اإذا كان اأي �شخ�س 
وللجهود  ب��الده  ل�شفارة  بال�شكر  متوجهاً  احلياة”،  قيد  على  اأنني  يعلم 

اللبنانية من اأجل اطالق �شراحه.
وقال اللواء ابراهيم خالل املوؤمتر ال�شحايف اإن باك�شرت كان “حمتجزاً منذ 
العام املا�شي يف �شوريا الأ�شباب لها عالقة مبخالفة القوانني ال�شورية” من 

دون اأن يذكر اأي تفا�شيل عن تهمته.
ر مدة احتجازه وهو يف طريقه  واأو�شح “اأعتقد اأن اجلهد الذي قمنا به ق�شّ
مو�شحاً  ال�شريع”  “جتاوبها  ال�شورية  للدولة  و�شكر  كندا”.  اىل  للعودة 
اإىل  الكندية  ال�شفارة  وجهته  ر�شمي”  “طلب  على  بناء  ج��اء  حتركه  اأن 
الدولة اللبنانية.والعالقات الدبلوما�شية بني كندا و�شوريا مقطوعة منذ 
2011. وتن�شح اأوتاوا مواطنيها بتجنب ال�شفر اىل �شوريا ب�شبب النزاع 

امل�شتمر يف هذا البلد.

الغمو�ش يلف امل�شهد ال�شيا�شي يف ايطاليا  

•• وا�صنطن-وكاالت:

يف حديث اإىل كري�شتينا جوفانوف�شكي من موقع “ذا ميديا 
االأو�شط،  ال�����ش��رق  اأخ��ب��ار  يغطي  ال���ذي  االأم��ري��ك��ي  الين” 
اأعرب عدد من الباحثني يف ال�شوؤون الرتكية عن اعتقادهم 
اإذا �شن  باأّن وا�شنطن �شتفر�س عقوبات كبرية على تركيا 

رئي�شها رجب طيب اأردوغان هجوماً على �شمال �شوريا. 
اأردوغ��ان قوله  اأنباء االأنا�شول الرتكية عن  ونقلت وكالة 
يف �شوريا،  “مرحلة خمتلفة”  اإّن بالده �شتدخل  الثالثاء 
بعدما تعهد االأحد اإطالق عملية ع�شكرية جديدة م�شتذكراً 
ال�شنوات  خ��الل  �شوريا  �شمال  يف  ل��ب��الده  �شابقة  عمليات 
املا�شية. جاء كالم الرئي�س الرتكي مبوازاة املحادثات بني 
اآمنة يف  اإن�شاء منطقة  اأج��ل  املتحدة من  والواليات  تركيا 
�شوريا. من جهته، قال وزير الدفاع االأمريكي مارك اإ�شرب 
معترباً  تركية  ع�شكرية  عملية  تفادي  تنوي  وا�شنطن  اإّن 

اإياها “غري مقبولة«.

من العقوبات اإىل الأزمة القت�سادية
القومي  واالأم���ن  ال��دول��ي��ة  لل�شيا�شة  امل�����ش��ارك  امل��دي��ر  راأى 
اأولوية  اأن  ال��ت��ق��دم االأم��ري��ك��ي م��اك�����س ه��وف��م��ان  يف م��رك��ز 
�شتكون  ت��رك��ي  ع�شكري  ه��ج��وم  عقب  الق�شوى  وا�شنطن 

حماية جنودها وموظفيها على االأر�س.
الالحق  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  رد  اإّن  نف�شه  للموقع  وق���ال   

�شيعتمد على ال�شكل الذي �شتتخذه العملية،
اأن تفر�س   ف���اإذا ك��ان االع��ت��داء حم����دوداً -م��ث��اًل- ميكن 
ب�شبب  فر�شها  املتوقع  تلك  من  اأق��وى  عقوبات  وا�شنطن 
�شراء اأنقرة منظومة �شواريخ رو�شية. واأ�شاف هوفمان اأّن 
هجوماً كبرياً ميكن اأن يوؤدي اإىل رد فعل اأق�شى بكثري قد 
ي�شع يدخل االقت�شاد الرتكي يف اأزمة �شبيهة بتلك التي 
االأمريكية  العقوبات  �شاهمت  املا�شية حني  ال�شنة  �شهدها 

يف انخفا�س اللرية الرتكية ب�شكل كبري. 

تذمر وتهديد
موؤ�ش�شة  يف  ت��رك��ي��ا  ق�شم  م��دي��ر  ب��راك��ل،  كري�شتيان  وج���د 
ت�شتخدم  كانت  اأنقرة  اأّن  اأملانيا،  ومقرها  بول”  “هيريخ 
لتفادي  كاأ�شلوب  �شوريا  �شمال  على  هجوم  ب�شن  التهديد 
يف  وذك��ر  االأمريكية.  العقوبات  من  املزيد  فر�س  احتمال 
اإجابته على اأ�شئلة ذا “ميديا الين” اأّنه مع اجتاه املحادثات 
قد  التهديدات  اأّن  تركيا  تظن  ت�شوية،  نحو  البلدين  بني 

حتقق لها اتفاقاً اأف�شل مع االأمريكيني. 
تقول تركيا اإّن وحدات حماية ال�شعب الكردية التي ت�شكل 
اأمريكياً  امل��دع��وم��ة  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ���ش��وري��ا  ق���وات  ع�شب 
اأنقرة  ت�شنفه  ال��ذي  الكرد�شتاين  العمال  بحزب  مرتبطة 
تركيا  وت��ذم��رت  اإره��اب��ي��ة.  منظمة  وبروك�شل  ووا�شنطن 
حماية  وح��دات  مع  املتحدة  ال��والي��ات  حتالف  من  طوياًل 
ال�شعب م�شرية اإىل اأّن وجودها بالقرب من احلدود ي�شكل 

تهديداً اأمنياً كبرياً عليها.

اأ�سواأ نتيجة ممكنة لأنقرة
لالأتراك  ي�شمن  هجوم  ب�شن  التهديد  اأّن  هوفمان  ي�شرح 
اأبعد مما  بالذهاب  اإرادت��ه��م  النفوذ الأن��ه يظهر  املزيد من 
توقعه االأمريكيون. لكنه اأ�شار اإىل اأّنه اإذا رغبت وا�شنطن 
اأ�شواأ  �شيكون  فهذا  �شوريا  من  كامل  ب�شكل  قواتها  �شحب 
عندها  �شت�شطر  التي  اأن��ق��رة  اإىل  بالن�شبة  ممكنة  نتيجة 
للتعامل مع رو�شيا والرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد ووحدات 
ح��م��اي��ة ال�����ش��ع��ب مب���ف���رده���ا. واأ�����ش����اف ه���وف���م���ان: “لي�س 
هذا  �شيختفي  واإال  بعيداً  ال��ذه��اب  )االأت����راك(  باإمكانهم 

النفوذ«. 
وتوقع مدير برنامج االأبحاث الرتكية يف معهد وا�شنطن 
عملية  اأي  اأّن  ت�شابتاي  �شونر  االأدن����ى  ال�����ش��رق  ل�شيا�شات 

اأ�شار  لكنه  ال��ن��ط��اق.  حم���دودة  �شتكون  حمتملة  ع�شكرية 
الواليات  م��ع  ات��ف��اق  اإىل  تتو�شل  ق��د  تركيا  اأّن  اإىل  اأي�شاً 
املتحدة: “اأظّن اأّن )تف�شيل( اأنقرة هو روؤية )املفاو�شات( 

تن�شج.

اأعظم هزمية �سيا�سية
العدالة  ح��زب  خ�شر  منذ  ك��ب��رياً  �شغطاً  اأردوغ�����ان  واج���ه 
يونيو  يف  ا�شطنبول  بلدية  رئا�شة  اإىل  ال�شباق  والتنمية 
“حزيران” وهو اأمر يراه كر اأنه اأعظم هزمية �شيا�شية 
تعر�س لها منذ و�شوله اإىل ال�شلطة. ب�شكل جزئي، األقي 
اللوم وراء اال�شتياء من الالجئني ال�شوريني يف تركيا على 
احلكومة  اأبلغت  احل��ني،  ذل��ك  منذ  االنتخابية.  اخل�شارة 
ال�شوريني غري امل�شجلني يف ا�شطنبول باأن عليهم املغادرة 
حتت طائلة نلقهم اإىل حمافظات اأخرى. وظهرت تقارير 
عن عمليات ترحيل ق�شري اإىل �شوريا. اإّن هجوماً اآخر يف 
�شوريا �شي�شع املزيد من االأرا�شي حتت �شيطرة اأنقرة مما 

�شي�شهل عليها نقل الالجئني اإليها. 

خماطرة
اأو�شح النائب الرتكي ال�شابق والباحث البارز يف موؤ�ش�شة 
اأّن  م��ي��دي��ا الين”  “ذا  ل���  ال��دمي��وق��راط��ي��ات  ع��ن  ال���دف���اع 
لدى  اإيجابي  وق��ع  له  �شيكون  االأك���راد  املقاتلني  مهاجمة 

قاعدة اأردوغان والقوميني يف املعار�شة.
 واأ�شاف اإردم��ري اأّن��ه يف وقت اعتقد اأردوغ��ان اأّن الواليات 
ا�شرت�شائه غالباً،  االأوروب��ي عمال على  واالحت��اد  املتحدة 
ي��زال هجوم حمتمل على  الأن تركيا حليف مهم لهما، ال 
‘كبرية  تركيا  اأّن  “ياأمل  عظيمة:  خماطرة  يحمل  �شوريا 
واأنه  الغربيني  حلفائها  اإىل  بالن�شبة  تف�شل”  ك��ي  ج���داً 
�شيتوجب عليهم القبول بهذا “الهجوم” كاأمر ُمنجز. يف 
نهاية املطاف، قد يربهن �شمال �شرق �شوريا اأنه هدف اأبعد 

من اأن يتحقق«.

•• نيودلهي-رويرتز:

االأمطار  اإن  ام�س  الهندية  ال�شلطات  قالت 
والية  على  هطلت  التي  ال��غ��زي��رة  املو�شمية 
انهيار  عن  اأ�شفرت  البالد  جنوب  يف  ك��رياال 
عزل  يف  ت�شببت  وف��ي�����ش��ان��ات  ك��ب��ري  اأر����ش���ي 
األف   22 اأك��ر من  واأج���ربت  املناطق  بع�س 

�شخ�س على النزوح.
كما اأجربت الفي�شانات ال�شلطات على وقف 
الدويل،  كوت�شني  مطار  يف  العمليات  جميع 
اأك������ر م����ط����ارات ك������رياال ازدح�����ام�����ا. وق����ال 

م�شوؤولون اإن املطار الواقع على �شفاف نهر 
 1500 ال�شاعة  حتى  مغلقا  �شيظل  ب��ري��ار 

)0930 بتوقيت جرينت�س( يوم االأحد.
وقال بينارايي فيجايان رئي�س وزراء كرياال 
منطقة  يف  االأر�شي  االنهيار  اإن  تويرت  على 

مونار كثرية التالل كان كبريا.
 وذكر اأن ال�شلطات تدر�س كافة �شبل االإنقاذ 

املمكنة.
واأ�شاف “اتخذنا جميع الرتتيبات للتعامل 

مع الكارثة«.
�شخ�شني  اإن  هندية  اإع���الم  و���ش��ائ��ل  وق��ال��ت 

االأر�شي  االن��ه��ي��ار  ب�شبب  قتال  االأق���ل  على 
ب��ي��ن��م��ا ان���ه���ار 70 م��ن��زال ع��ل��ى االأق�����ل فيما 
زالوا  م������ا  ع�ش�����رات  هناك  يكون  اأن  يخ�شى 

حما�شرين.
 ووردت اأنباء اأي�شا عن مقتل ما ال يقل عن 
مدى  على  ك���رياال  يف  االأم��ط��ار  ب�شبب   20

اليومني املا�شيني.
و����ش���ه���دت ك�������رياال ف���ي�������ش���ان���ات م����دم����رة يف 
بحياة  اأودت  املا�شي  العام  من  اآب  اأغ�شط�س 
اأكر  200 �شخ�س وت�شرر منها  اأكر من 

من خم�شة ماليني. 

يف  االأ���ش��واأ  باأنها  الفي�شانات  ه��ذه  وو�شفت 
اأ�شرارا  ال��والي��ة خ��الل نحو ق��رن واأحل��ق��ت 
باحلقول واملنازل وغريها من البنية التحتية 

تق������در قيمتها مبليارات الدوالرات.
وت�شببت االأمطار الغزيرة اأي�شا يف في�شانات 
ودمار يف واليات مهارا�شرتا وجوا وكارناتاكا 

يف غرب الهند هذا االأ�شبوع.
واجلامعات  امل��دار���س  اإن  ال�شلطات  وق��ال��ت 
اأغ��ل��ق��ت يف اأن��ح��اء ك��ث��رية م��ن غ��رب وجنوب 
الهند منذ يوم االثنني ومن غري املرجح اأن 

يعاد فتحها يف االأيام القادمة.

في�شانات وعمليات اإخالء يف جنوب الهند 
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عربي ودويل
ال�شني تطالب وا�شنطن وقف التدخل بهونغ كونغ

•• بكني-اأ ف ب:

يف  االأم��ريك��ي��ني  الدبلوما�شيني  م��ن  ال�شني  طلبت 
هونغ كونغ التوقف عن التدخل يف ال�شوؤون الداخلية 
لهذه املدينة، وذلك بعدما ك�شف تقرير �شحايف عن 
لقاء مّت بني دبلوما�شية اأمريكية ونا�شطني موؤّيدين 

للدميوقراطية.
اال�شتياء  ع��ن  ال�شينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأع���رب���ت 
العميق من ال�شلطات االأمريكية، م�شرية اإىل تقرير 
يف  م�شوؤولة  ب��ني  ل��ق��اء  ح��ول  حملية  اإع���الم  لو�شيلة 
جمموعة  م��ع  كونغ  هونغ  يف  االأم��ريك��ي��ة  القن�شلية 

كانت تطالب باال�شتقالل.
ويف بيان ن�شرته اخلمي�س، ح�شت الوزارة ال�شينية، 
القن�شلية على اأن “تقطع فوراً اأّي �شلة مع مثريي 
عن  ف���وراً  تتوقف  واأن  لل�شني،  املناه�شني  ال�شغب 

التدّخل يف �شوؤون هونغ كونغ.
هونغ  يف  تاكونغباو  �شحيفة  ن�شرته  تقرير  واأ���ش��ار 
كونغ اإىل لقاء مّت بني اأع�شاء من حزب دميو�شي�شتو 
القن�شلية االمريكية  ال�شيا�شي يف  الق�شم  وم�شوؤولة 

جويل ايده.
تو�شيع  اإىل  يتطلع  اأّن���ه  دميو�شي�شتو  ح��زب  وي��وؤك��د 

احلكم الذاتي، ال لال�شتقالل.

الر�شمي  االحتجاج  عن  وا�شنطن  يف  �ُشئلت  وعندما 
املتحدثة  ق��ال��ت  ال�شينّية،  احل��ك��وم��ة  ق��ّدم��ت��ه  ال���ذي 
اورت��اغ��و���س ال  االأم��ريك��ي��ة م��ورغ��ن  با�شم اخلارجية 
اأّن ت�شريب معلومات �شخ�شّية عن دبلوما�شّية  اأظّن 
اأمريكّية و�شَورها واأ�شماء اطفالها... ال اأظّن اأّن هذا 
احتجاج ر�شمي. هذا ما يفعله نظام مارق ولي�س ما 
متحّدثًة عن واقعة غري  قد تفعله دولة م�شوؤولة”، 
مقبولة اأبًدا. وا�شافت بالواقع، لقد قاموا مب�شايقة 

دبلوما�شية اأمريكية.
فاإّن  االأمريكية  اخلارجية  با�شم  املتحدثة  وبح�شب 
تلك الدبلوما�شّية قامت بفعل ما يفعله زمالوؤها كّل 

يوم يف انحاء العامل، مو�شحًة اإنهم يلتقون م�شوؤولني 
حكوميني، ومعار�شني، ومتظاهرين، ولي�س فقط يف 

هونغ كونغ او يف ال�شني.
اخلارجية  وزارة  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 
االأم��ريك��ي��ة يف ات�����ش��ال م��ع وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اإّن 
ممثلي احلكومة االأمريكية يلتقون ب�شورة منتظمة 

مع خمتلف االأ�شخا�س يف هونغ كونغ وماكاو.
امل��ث��ال، يف ي��وم ذل��ك اللقاء،  اأّن���ه على �شبيل  واأو���ش��ح 
ال��ت��ق��ى دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون��ا م�����ش��ّرع��ني م��وؤّي��دي��ن لل�شني 
واآخرين موؤّيدين للدميوقراطية، واأي�شاً اأع�شاء من 

رابطة االأعمال االأمريكية ومن ال�شلك القن�شلي.

•• وا�صنطن-وكاالت:

وجوليان  ت�شولوف  م��ارت��ن  ال�شحافيان  راأى 
ب��ورج��ر اأن االت��ف��اق االأم��ري��ك��ي-ال��رتك��ي على 
عليها  ي�شيطر  التي  االأج���زاء  يف  اآمنة  منطقة 
االأك��راد �شرق الفرات �شمال �شرقي �شوريا قد 

يكون حم�س متنيات. 
وكتب ال�شحافيان يف “غادريان” الربيطانية 
اإن عدم توفر تفا�شيل حمددة ب�شاأن “الطريق 
املفرت�س،  االآم���ن  امل��م��ر  ي�شلكه”  رمب��ا  ال���ذي 
اأنه من  وعمقه داخل االأرا�شي ال�شورية يعني 
امل�شتبعد اأن ي�شكل حاًل مل�شاكل املنطقة. واأ�شافا 
اأن ع���دم ال��و���ش��وح دف���ع ب��ع�����س امل��راق��ب��ني اإىل 
الوقت  ت�شرتي  املتحدة  الواليات  ب��اأن  االدع��اء 
ت��خ��ت��رب بجدية  اأن  ب��خ��ط��ة مي��ك��ن  ت��ل��ت��زم  ومل 

روابطها املتعرة فعاًل مع اأكراد املنطقة.

متنيات ل اأكرث
اتفاق  “اإنه  ���ش��اب��ق:  اأم��ري��ك��ي  م�����ش��وؤول  وق���ال 
جيد،  اأم��ر  ه��ذا  �شاأنه.  يف  احلديث  �شيتوا�شل 
ولكن مع عدم وجود التزام من ترامب حيال 
�شوريا، وخف�س قواتنا اإىل احلد االأدنى، هناك 
القليل الذي ميكننا فعله لدعم منطقة اآمنة. 

لذلك يبدو االتفاق متنيات ال اأكر«.
املن�شاأة  املنطقة  ت�شتخدم  اأن  تركيا  واقرتحت 
ح��دي��ًث��ا الإع�����ادة ال��الج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني داخل 
اأكراداً  م�شوؤولني  ولكن  بالدهم.  اإىل  حدودها 
ك��ب��اراً اع��ت��ربوا اإن م��ث��ل ه���ذه ال��ت��ح��رك��ات هي 
ت�����ش��ك��ي��ل دمي���وغ���رايف للحدود  اإع������ادة  مب��ث��اب��ة 
التي ي�شيطر عليها االأكراد والتي تريد اأنقرة 

حتويلها اإىل معقل عربي.

الرتكيبة ال�سكانية
وق����ال ج��ه��اد ع��م��ر، ال��رئ��ي�����س امل�����ش��ارك ملكتب 
العالقات الدبلوما�شية يف املجل�س الدميقراطي 
ال�شوري: “نحن ندرك نية احلكومة الرتكية، 
وهي تغيري الرتكيبة ال�شكانية يف �شوريا مثلما 
فعل نظام البعث يف ال�شتينيات من خالل بناء 
اإبادة  الأنه  نعار�شه  �شيء  العربي...اإنه  احلزام 

جماعية �شد االأكراد«.
واأ�شاف: “حتاول تركيا تكرار �شيناريو عفرين 
“وهي بلدة تقع يف �شمال غرب �شوريا  نف�شه  
الرتكي  التوغل  مت  حتى  ك��ردًي��ا  معقاًل  كانت 

الرهاب  وي�شكل  املا�شي”.  العام  من  يناير  يف 
الكردي ركيزة اأ�شا�شية للحكومة الرتكية.

�سجنان لداع�ض
ال�شوء  ت�شليط  يف  اأي�����ش��اً  االإع�����الن  واأخ���ف���ق 
مع�شكرين  ع��ل��ى  امل��ح��ت��م��ل��ة  ال��ت��داع��ي��ات  ع��ل��ى 
فيهما  يحتجز  و�شجنني  لالعتقال  كبريين 
اأو  داع�����س  األ��ف��ا م��ن مقاتلي   130 اأك���ر م��ن 
اأن�شارهم امل�شتبه فيهم – وهم بقايا ما ي�شمى 

“اخلالفة” املنهارة.
وكان م�شري املن�شاأتني حمور قلق عميق لدى 
التعزيزات  خ��الل  والغربية  االإقليمية  ال��دول 

الرتكي. وافرت�شت م�شادر دبلوما�شية رفيعة 
اأن ال�شفقة الثنائية رمبا وقعت لتخفيف هذه 

املخاوف.
على الرغم من اأن داع�س مل يعد ي�شيطر على 
االأرا�شي، اإال اأن هناك خماوف قوية ومتنامية 
من اأن املنظمة ت�شتخدم املخيمات الإعادة ر�س 
امل�شوؤولني  ك��ب��ار  ك���ان  وجت��دي��ده��ا.  �شفوفها 
داع�����س قد  اأع�����ش��اء  اأن  ال��غ��رب��ي��ني قلقني م��ن 
القوات  ت�شتتت  اإذا  اأنف�شهم،  تنظيم  يحاولون 
ال��ت��ي حت��ر���ش��ه��م ب�شبب احل����رب مع  ال��ك��ردي��ة 
حماولة  يف  الأنقرة  االأول��وي��ة  االأتراك.وتكمن 
الكردية،  اجل���م���اع���ات  ت���ق���وي���ة  ع�����دم  ����ش���م���ان 

الكرد�شتاين  ال���ع���م���ال  ح����زب  م���ع  امل��ت��ح��ال��ف��ة 
اأربعة  منذ  قتالها  توا�شل  وال��ت��ي   ،)PKK(

عقود داخل حدودها.
الذين  االأك��راد  الزعماء  اأن  على  تركيا  وت�شر 
امل��ت��ح��دة ملحاربة  ال����والي����ات  م��ع��ه��م  حت��ال��ف��ت 
الدميقراطية  ال����ق����وات  ل�����واء  حت���ت  داع���������س، 
وع�شكرياً  اأيديولوجياً  متحالفون  ال�شورية، 

مع حزب العمال الكرد�شتاين.

قوات �سوريا الدميقراطية
ال�شرق  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر  ���ش��ت��اي��ن،  اآرون  وق����ال 
االأو�شط مبعهد اأبحاث ال�شيا�شة اخلارجية اإن 
املتحدة  الواليات  اأن  هي  االأ�شا�شية  “الق�شية 
ت���دع���م ق�����وات ����ش���وري���ا ال���دمي���ق���راط���ي���ة، وهي 
و”  اإرهابية”،  ها تركيا منظمة  جمموعة تعدُّ
البيان “ال�شادر بعد االعالن عن االتفاق على 
ال يتطرق اإىل هذه الق�شية  املنطقة االآمنة” 
اأ�شا�شًيا  اختالًفا  يعالج  ال  اأن��ه  كما  االأ�شا�شية، 
ي��زال يتعني حل  املنطقة. ال  حول مدى عمق 
كيفية  اأرى  ال  تامة،  وب�شراحة  االأم���ور،  ه��ذه 
بالن�شبة  ال��ث��ان��ي��ة  ب��ذل��ك؟«.ال��ق�����ش��ي��ة  ال��ق��ي��ام 
الأنقرة هي الالجئون ال�شوريون الذين اأ�شبح 
اجلانبني  كال  على  للقادة  �شاعقة  م�شريهم 
�شونر  وق���ال  املنق�شم.  ال�شيا�شي  الطيف  م��ن 
معهد  يف  الرتكي  الربنامج  مدير  كاغابتاي، 
وا�شنطن اإن “م�شاألة الالجئني تقرتب ب�شرعة 
اإنه  وق��ال  تركيا”.  تتتحول م�شكلة يف  اأن  من 
الالجئني  ت��اأث��ري  تقدير  يف  املبالغة  ميكن  ال 
“التحول  اأن�����ه  م���ع  ال����رتك����ي،  امل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى 
ال��دمي��وغ��رايف االأه����م م��ن��ذ ال��ت��ب��ادل اليوناين 

-الرتكي يف ع�شرينيات القرن الع�شرين«.

•• غروزين-اأ ف ب:

اأطفال  توؤكد زالينا غابيبوالييفا االأم خلم�شة 
الذين  االإره���اب���ي  داع�����س  تنظيم  ع��ن��ا���ش��ر  اأن 
�شنوات  ق��ب��ل خم�س  ���ش��وري��ا  ب��ه��م يف  ال��ت��ح��ق��ت 
اإىل  اإع��ادت��ه��ا  ب��ع��د  ال��ي��وم  وه���ي  “خدعوها”، 
خماطر  من  لتحذر  املدار�س  جتوب  ال�شي�شان 
 38 العمر  من  البالغة  امل��راأة  التطرف.تقول 
ع��ام��ا ال��ت��ي ت���زور م���دار����س وج��ام��ع��ات مرتني 
اأنغو�شيا  وجمهورية  ال�شي�شان  يف  االأ�شبوع  يف 
املجاورة “باإمكاننا اأن نكون مفيدات. باإمكاننا 
ن��روي للجيل ال�شاب ما ح�شل لنا حتى ال  اأن 

يرتكبوا االأخطاء ذاتها«.
جتد دول العامل �شعوبة يف التعامل مع م�شاألة 
اإىل �شفوف تنظيم  ان�شموا  الذين  مواطنيها 
داع�����س االإره���اب���ي وال��راغ��ب��ني يف ال���ع���ودة اإىل 
ب��ع��دا خا�شا يف  امل�شكلة  ه��ذه  ب��الده��م.وت��ت��خ��ذ 
رو�شيا حيث يوؤكد الرئي�س فالدميري بوتني اأن 
االآالف غادروا للقتال يف �شفوف االإرهابيني يف 

�شوريا.
اإىل  ان�شموا  ال��ذي��ن  ال��رو���س  معظم  وي��ت��ح��در 
ال��ق��وق��از ذات  تنظيم داع�����س م��ن ج��م��ه��وري��ات 
خا�شت  التي  ال�شي�شان  مثل  امل�شلمة  الغالبية 
يف  مو�شكو  م��ع  داميتني  انف�شاليتني  حربني 
حلقوق  بانتهاكاتها  اليوم  وتعرف  الت�شعينات 

االإن�شان.
اإىل  ع��م��دت  الغربية  ال���دول  بع�س  ك��ان��ت  واإن 
اإ�شقاط اجلن�شية عن اأفراد عائالت االإرهابيني 
ال�شلطات  ع��م��ل��ت  ال����ع����ودة،  م���ن  م��ن��ع��ه��م  اأو 
ما  اإع��ادة مواطنيها مع تفكك   الرو�شية على 
داع�س  تنظيم  اأعلنها  التي  ي�شمى”اخلالفة” 

�شوريا  يف  عليها  �شيطر  مناطق  يف  االإره��اب��ي 
رم�شان  ال�شي�شان   رئي�س  وال��ع��راق.و���ش��اع��ف 
ع����ودة مواطني  ل��ت��ي�����ش��ري  ق���دي���روف اجل���ه���ود 
جمهوريته.واأتاحت هذه اجلهود عودة حوايل 
موقوفني  �شبه  اأنهم  غري  طفل،  ام���راأة  مئتي 

منذ عام على خلفية خماوف اأجهزة االأمن.
املدار�س  لتالميذ  غابيبوالييفا  زالينا  وت�شف 
ال��ت��ي ت��زوره��ا ك��ي��ف ان�����ش��اق��ت ل��دع��اي��ة تنظيم 
اإىل �شوريا حيث  اأطفالها  داع�س فتوجهت مع 
“الق�شوة  ���ش��وى  ت��ع��ب��ريه��ا  مل جت��د ع��ل��ى ح��د 
والهول” وتوؤكد “مل يكن ذلك ميت ب�شلة اإىل 
فقدت  الذي  غابيبوالييفا  االإ�شالم«.وتزوجت 

و�شولها  عند  مقدونيا  ���ش��ن��وات،  قبل  زوج��ه��ا 
التعر�س  ع��دم  على  منها  حر�شا  �شوريا،  اإىل 
للتمييز الذي ي�شتهدف الن�شاء غري املتزوجات 

يف اأرا�شي �شيطرة التنظيم االإرهابي.
وح��اول ال��زوج��ان الفرار عرب ال��ع��راق، وهناك 
ن��ق��ل��ت ه���ي اإىل خميم  اع��ت��ق��ل زوج���ه���ا ف��ي��م��ا 
لالجئني قبل اأن يوؤذن لها بالعودة اإىل رو�شيا. 
وانتقلت اإىل ال�شي�شان بعد �شدور حكم بحقها 
التي  التنفيذ يف جمهورية داغ�شتان  مع وقف 
ا���ش��ت��خ��دام عنا�شر  ي��ع��ت��رب  ت��ت��ح��در م��ن��ه��ا.وال 
�شابقني يف جمموعات متطرفة بهدف التوعية 
اأم�����را غ���ري اع���ت���ي���ادي، ل��ك��ن خ����رباء ي�شريون 

اإىل  تتوجه  نوعها  م��ن  م��ب��ادرة  اأول  اأن��ه��ا  اإىل 
“التائبني” من عنا�شر تنظيم داع�س.

حلقوق  ق��دي��روف  رم�����ش��ان  م�شت�شارة  وق��ال��ت 
ال�شعب جدا  “من  ���ش��ارات��وف��ا  االإن�����ش��ان خ��ي��دا 
ع��ل��ى ال��ن�����ش��اء ال��ت��ح��دث ع��ن جت��رب��ت��ه��ن، لكننا 

ن�شرح لهّن اأنها و�شيلة الإبداء توبتهن«.
جهود  على  ت�شرف  التي  �شاراتوفا  واأو�شحت 
مو�شكو،  من  بدعم  االإرهابيني  عائالت  اإع��ادة 
اأن ال�����ش��ب��اب اأك���ر جت��اوب��ا م��ع ه���ذا ال��ن��وع من 
املعهودة  ال���ت���ح���ذي���رات  م���ع  م��ن��ه��م  امل�����ب�����ادرات 
ي�شل  “حني  ال��ت��ط��رف.وق��ال��ت  م��ن خم��اط��ر 
تطرفه،  م�شار  بالتف�شيل  لهم  ل���ريوي  اأح���د 

وم��ا ق��ام ب��ه ه��ن��اك، وكيف متكن م��ن ال��ف��رار ، 
يرون االأم��ور كما هي يف الواقع، يرون الوجه 

احلقيقي لهذه املنظمة االإرهابية«.
املداخالت،  ه���ذه  الإح����دى  ف��ي��دي��و  مقطع  ويف 
تروي امراأة بكثري من التاأثر لفتيات ين�شنت 
ل��ه��ا، امل��ع��ان��اة ال��ت��ي اأحل��ق��ت��ه��ا ب��ع��ائ��ل��ت��ه��ا جراء 

قرارها االن�شمام اإىل تنظيم داع�س.
تدرب  خا�شة  جم��م��وع��ات  ه��ن��اك  “كان  ت��ق��ول 
باأنها  يتظاهرون  كانوا  القتال.  على  االأطفال 

لعبة، فيعلمونهم كيف يطلقون النار؟«.
النزاعات  حت��ل��ي��ل  “مركز  م��دي��ر  واأو����ش���ح���ت 
رو�شيا  يف  امل��ت��خ�����ش�����س  امل�����ش��ت��ق��ل  وتداركها” 
�شابقا  ال�����ش��وف��ي��ات��ي  االحت������اد  وج���م���ه���وري���ات 
ا�شرتاتيجية  اأن  �شوكرييان�شكايا  اإيكاتريينا 
من  “التائبني”  حيال  ال�شي�شانية  ال�شلطات 
ت��ن��ظ��ي��م داع�������س االإره����اب����ي ت��ه��دف اإىل حجب 
االن��ت��ه��اك��ات حل��ق��وق االإن�����ش��ان ال��ت��ي ترتكب يف 

هذه اجلمهورية وتعطي عنها �شورة �شلبية.
اخلا�شة  امل����ب����ادرة  اأن  ذل����ك  رغ����م  راأت  ل��ك��ن��ه��ا 
االأكر  الو�شائل  “من  واجل��ام��ع��ات  ب��امل��دار���س 

فعالية للت�شدي اإيديولوجيا لالإرهاب«.
موافقة  على  احل�شول  �شعوبة  اإىل  واأ���ش��ارت 
ب�شبب  علنا  ال��ت��ح��دث  على  ال��ع��ائ��دات  الن�شاء 
خوفهن من التعر�س الأعمال انتقامية اأو من 

الو�شمة التي قد تلحق بهن.
الن�شاء  اأن  على  �شاراتوفا  �شددت  جهتها،  من 
ال���ذي �شمل  ال��ربن��ام��ج  امل�����ش��ارك��ات يف  اخلم�س 
خ���الل عام  ت��ل��م��ي��ذاً   600 االآن ح���واىل  ح��ت��ى 
فيه  �شاركوا  م��ايل،  دع��م  بانتظار  حاليا  وعلق 
مبادلة  اإىل  ذات����ه  ال��وق��ت  يف  ملمحة  ط��وع��ا، 

بقولها “كل �شيء يف احلياة له ثمن«.

داع�ض ي�ستخدم املخيمات لإعادة ر�ض �سفوفه 

التفاق الأمريكي-الرتكي على املنطقة الآمنة.. متنيات ل اأكرث

دول تواجه �سعوبة يف تعامل مواطنيها العائدين من التنظيم 

ال�شي�شان تر�شل زوجات الدواع�ش اإىل املدار�ش بدل ال�شجون لتحّذر من خماطر الإرهاب  

مئات املتظاهرين يف مطار هونغ كونغ ل�شتقبال الزائرين 
•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

اعت�شاما  للدميوقراطية  ال��داع��م��ني  املتظاهرين  م��ئ��ات  ب���داأ 
اأم�س يف مطار هونغ كونغ، للفت اأنظار الزائرين االأجانب اىل 

حتركهم الذي بداأ قبل �شهرين بالتمام.
اأقنعة على وجوههم  الذين و�شع بع�شهم  املتظاهرون  واأطلق 
ان  ال��ذي يفرت�س  التحرك  ه��ذا  واع��ت��م��روا خ���وذا، يف م�شتهل 

ي�شتمر ال�شبت واالأحد هتافات مناه�شة للطغيان.
وكان معظم املتظاهرين يرتدون مالب�س �شوداء، اللون الرمزي 
حزيران  من  التا�شع  يف  عمالقة  تظاهرة  خ��الل  ول��د  لتحرك 
ملوحني  الو�شول،  قاعة  يف  االأر����س  على  جل�شوا  وق��د  يونيو، 

بالفتات تدين اأعمال العنف باللغتني ال�شينية واالإنكليزية.

وُكتب على اإحدى الالفتات “اأنقذوا هونغ كونغ من اال�شتبداد 
ووح�شية ال�شرطة«.

�شيا�شية  اأزم��ة  اكرب  ال�شني  جنوب  يف  الكبرية  املدينة  وت�شهد 
منذ 1997، من خالل تظاهرات وحتركات �شبه يومية غالبا 
وقوى  املتطرفني  النا�شطني  بني  عنف  اعمال  اىل  حتولت  ما 
قانون  م�شروع  رف�س  بعد  ات�شاعا  التحركات  االأم����ن.وازدادت 
مثري للجدل لل�شلطة التنفيذية يف هونغ كونغ املوالية لبكني 
التي كانت تريد ال�شماح بت�شليم املطلوبني اىل ال�شني. وات�شعت 

التعبئة كثريا بعدها وتزايدت االنتقادات لبكني.
مطالبهم.  تلبية  حتى  حركتهم  مبوا�شلة  املتظاهرون  وتعهد 
للجدل  املثرية  الرئي�شة  با�شتقالة  االأول  املقام  يف  ويطالبون 
لل�شلطة التنفيذية يف هونغ كونغ كاري الم، وبتحقيق م�شتقل 

يف عمل ال�شرطة، وبعفو عن املعتقلني، و�شحب م�شروع القانون 
الراهن، وبدء  الوقت  واملعلق يف  نهائية،  املثري للجدل ب�شورة 
تطبيق االقرتاع العام يف هونغ كونغ.ورفع عدد من املتظاهرين 
يوم اجلمعة يف املطار الفتة كتبوا عليها بلغات عدة “ا�شاألوين 

عن هونغ كونغ!«.
يف  يح�شل  ما  النا�س  من  مزيد  يعرف  اأن  املتظاهرون  ويريد 
هونغ كونغ، كما قال اأحدهم يطلق على نف�شه ا�شم “ت�شوي”، 
ه��وي��ت��ه، خ��وف��ا من  ع��ن  الك�شف  غ���رار كثريين  وي��رف�����س على 
رعاياها  ع��دة  دول  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة.وح��ذرت  للمالحقات  تعر�شه 
املتوجهني اىل هونغ كونغ من الو�شع يف امل�شتعمرة الربيطانية 
ال�شابقة، وخ�شو�شا وا�شنطن التي حثت مواطنيها هذا االأ�شبوع 

على “توخي مزيد من احلذر«.

تظاهرات يف اجلزائر �شد 
احلوار تلّوح ب�الع�شيان املدين 

 
•• اجلزائر-اأ ف ب:

انطلقت م�شرية ام�س يف العا�شمة اجلزائرية لالأ�شبوع ال�25 على التوايل، 
ال�شلطات،  اليه  الذي دعت  املتظاهرون هتافات �شد احلوار  اأطلق خاللها 
كما لوحوا ب�الع�شيان املدين، يف ت�شعيد ياأتي غداة خطاب جديد لرئي�س 

اأركان اجلي�س اأكد فيه ان مطالب املحتجني قد حتققت.
�شارع  يف  املحتجون  �شار  حارقة  �شم�س  وحت��ت  كثيف  اأمني  انت�شار  وو�شط 
ديدو�س مراد املوؤدي اإىل �شاحة الربيد املركزي نقطة التجمع االأ�شبوعية 

منذ بداية االحتجاجات يف 22 �شباط فرباير.
املحتجون  اأع��اد  بالع�شيان،  التلويح  ظهر  حيث  املا�شي  االأ�شبوع  يف  وكما 
الذين كان عددهم قليال مقارنة باالأ�شابيع املا�شية �شعار الع�شيان املدين 
راهو جاي )اآت(!، علما ان التظاهرة الكربى تبداأ عادة بعد �شالة اجلمعة 

املقررة يف ال�شاعة الثانية ظهرا )13:00 تغ(.
وم��ن��ذ ال�����ش��ب��اح ال��ب��اك��ر ت���وزع���ت ���ش��اح��ن��ات ال�����ش��رط��ة ع��ل��ى ج��ان��ب��ي �شارع 
املرتوكة  امل�شاحة  املحتجون ما يحد من  ي�شلكه  اأه��م حمور  م��راد  دبدو�س 

للمتظاهرين.
التي  احل��وار  هيئة  من�شق  يون�س  �شد كرمي  �شعارات  املتظاهرون  رفع  كما 
االنتخابات  �شروط  اجراء م�شاورات لتحديد  ال�شلطات اجلزائرية  كلفتها 
الرئا�شية املقبلة، بعد اإلغاء تلك التي كانت مقررة يف الرابع من متوز يوليو 

خلالفة الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة امل�شتقيل منذ 2 ني�شان اأبريل.
لكن  �شريعا  الرئا�شية  اإجراءاالنتخابات  اإىل  اخلمي�س  الهيئة  هذه  ودع��ت 
بدون تدخل حكومة نور الدين بدوي الذي و�شفوه باأنه “ممثل التزوير”، 
كما ان رحيله من بني اأبرز مطالب احلركة االحتجاجية باعتباره من رموز 

نظام يوتفليقة.
اأحمد  الفريق  الدولة  القوي يف  والرجل  اأرك��ان اجلي�س  لرئي�س  وبالن�شبة 
“ قد حتّققت وب�شكل  للمحتجني  “املطالب االأ�شا�شية”  قايد �شالح، فاإن 

كامل” ومل يبق �شوى تنظيم االنتخابات الرئا�شية.
وو����ش���ف ق��اي��د ���ش��ال��ح يف خ��ط��اب ج��دي��د اخل��م��ي�����س ال��راف�����ش��ني للحوار 
ب�املجموعات ال�شغرية املرتبطة بالع�شابة وهو الو�شف الذي اأ�شبح يطلقه 

على الدائرة ال�شيقة للرئي�س ال�شابق.

اأقارب �شحايا اعتداء 
كراي�شت ت�شري�ش يف احلج 

•• مكة املكرمة-اأ ف ب:

و�شل نحو 200 من الناجني واأقارب �شحايا جمزرة كراي�شت ت�شريت�س التي 
وقعت يف اآذار مار�س املا�شي يف نيوزيلندا، اىل العربية ال�شعودية الأداء فري�شة 
منا�شر  ارتكب مهاجم  مار�س،  اآذار   15 لل�شهداء.يف  والدعاء  العام  احلج هذا 
لنظرّية تفّوق العرق االأبي�س جمزرًة يف م�شجدين خالل �شالة اجلمعة، راح 

�شحّيتها 51 �شخ�شا.
واأثارت املجزرة �شدمًة يف هذا البلد املعروف بهدوئه وانفتاح �شكانه. وما زاد من 

وطاأة االعتداء اأّن املهاجم �شّوره وبّثه مبا�شرًة على االإنرتنت.
وج����اءت ف���رح ط���الل )27 ع��ام��ا(، اأرم��ل��ة ع��ط��ا ع��ل��ي��ان ال���ذي ق��ت��ل يف الهجوم 
200 �شخ�س من الناجني من  الأداء فري�شة احلج �شمن جمموعة من نحو 
االعتداء ومن اأقارب �شحايا الهجوم بدعوة من العاهل ال�شعودي امللك �شلمان 
بتاأثر  بر�س  فران�س  لوكالة  االأردنية  االأ�شول  ذات  ال�شابة  العزيز.وتقول  عبد 
“نحاول اأن نعي�س كل يوم بيومه«.وت�شيف ال�شابة التي ارتدت عباءة خ�شراء 
“عطا كان �شخ�شا مميزا جدا«.واأعلنت ال�شعودية يف  اللون وحجابا اأبي�س اأن 
“التخفيف  بهدف  با�شتقبالهم  وجه  ال�شعودي  العاهل  اأن  املا�شي  يوليو  متوز 
على اأ�شر من وقع عليهم هذا العمل املقيت” موؤكدة اأنه يندرج يف اإطار جهودها 
“ملواجهة االإرهاب«.و يبداأ اأكر من مليوين م�شلم اجلمعة اأداء منا�شك احلج 
يف مكة املكرمة، وي�شكل اأحد االأركان اخلم�شة لالإ�شالم وعلى من ا�شتطاع من 
اأن يوؤديه على االأقل مرة واحدة يف العمر.فور و�شولهم اإىل جدة يف  املوؤمنني 
كبري.  با�شتقبال  واالأق���ارب  الناجون  حظي  املا�شي،  اأغ�شط�س  اآب  من  الثاين 

وكانت الكامريات يف انتظارهم.
ويلعب  معلوماتية  �شركة  يدير  فل�شطينية  اأ�شول  من  وهو  عليان  عطا  وك��ان 
ال�شاالت. ولديه طفلة تبلغ  النيوزيلندي لكرة قدم  الفريق  حار�س مرمى يف 
ل�شيوف  فقط  املخ�ش�س  الفخم  الفندق  يف  اأرملته  عامني.وتوؤكد  العمر  من 
العائلة املالكة ال�شعودية “�شعورنا اأن عطا �شهيد ككل �شهداء جمزرة نيوزيلندا 
يعطينا القوة اأن ن�شتمر كل يوم«.من جهة ثانية فقد اأمري حممد خان )14 
اأ�شول  عاما( والده حممد عمران خان )47 عاما(، وهو �شاحب مطعم من 

هندية يف املجزرة التي تعد االأ�شواأ يف التاريخ النيوزيلندي احلديث.
ويحكي الفتى الذي ارتدى لبا�شا �شعوديا تقليديا لوكالة فران�س بر�س”كنت 
م�شدوما  “كنت  املجزرة.وي�شيف  وق��وع  عند  15اآذار/مار�س”  يف  املدر�شة  يف 
اأحبه كثريا«. ا�شدق. كنت  اأن  اأ�شتطع  رد فعل..مل  اأي  للغاية، مل ي�شدر عني 

ويتابع “�شيكون �شعبا للغاية اال�شتمرار بدونه، ولكني ممنت لوجودي يف مكة 
اليوم. �شاأقوم باأداء احلج عن والدي و�شاأدعو له«.

مو�شكو ت�شتدعي دبلوما�شيا اأمريكيا  
•• مو�صكو-اأ ف ب:

مو�شكو  يف  املتحدة  ال��والي��ات  �شفارة  يف  دبلوما�شيا  اأم�س  رو�شيا  ا�شتدعت 
لالحتجاج على ما تعتربه “تدخال” قام به مل�شلحة املعار�شة عرب ر�شائل 
على  مو�شكو  ال�شرطة.وتاأخذ  قمعتها  التي  املا�شي  ال�شبت  تظاهرة  ح��ول 
ال�شفارة االأمريكية اأنها ن�شرت على موقعها يف �شبكة االإنرتنت وح�شابها يف 
تويرت، معلومات تتعلق بهذه التظاهرة التي تطالب بانتخابات حرة، ومل 
ت�شمح بها ال�شلطات الرو�شية. ودعت هذه الر�شائل املواطنني االأمريكيني 
�شت�شلكها  التي  ال��ط��رق  ع��ن  خريطة  وحمل  املنطقة  جتنب  اىل  رو�شيا  يف 
التظاهرة.واتهمت وزارة اخلارجية الرو�شية ال�شفارة االأمريكية بالقيام ب� 
“دعاية تدعو اىل امل�شاركة” يف التظاهرة و ب� “حماولة التدخل يف ال�شوؤون 

الداخلية” للبالد.
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عربي ودويل

»حلول م�سرتكة«
يحاول العديد من الدميقراطيني، 
منهم مر�شحون اأ�شا�شيون مثل بيتو 
ويحثون  امللف،  بهذا  امل�شك  اأوروك، 
بعد  العنف  ل��دوام��ة  حد  و�شع  على 
وفيما  ه��ذه.  الب�شعة  القتل  عمليات 

يلي مقرتحاتهم الرئي�شية:
- مراجعة �شوابق امل�شرتين يف جميع 

عمليات بيه االأ�شلحة النارية.
- ح��ظ��ر ال���ب���ن���ادق ال��ه��ج��وم��ي��ة من 

الطراز الع�شكري.
ال�شعة  ذات  ال�شحن  اأج��ه��زة  جعل   -

الكبرية غري قانونية.
احلما�س  نف�س  جت��د  ال  م��ق��رتح��ات 
ل������دى اجل����م����ه����وري����ني، وق������د ع���رّب 
دون��ال��د ت��رام��ب، االث��ن��ني، ع��ن رايه 
تويرت  ع���ل���ى  داع����ي����ا  امل����و�����ش����وع،  يف 
والدميقراطيني  اجل���م���ه���وري���ني 
اإي���ج���اد “حلول  ل��ل��وح��دة م���ن اج���ل 
قبل  احلزبني”،  ب����ني  م�������ش���رتك���ة 
حظر  ف��ك��رة  االأرب���ع���اء،  ي�شتبعد  ان 

البنادق الهجومية.
م�سروع قانون معّطل

الدميقراطيني  م��ن  ال��ع��دي��د  ل��ك��ن 
ذّك��روه باأن جمل�س النواب، �شبق ان 
اأ�شهر  ع��دة  قانون منذ  اأق��ر م�شروع 
ملبيعات  اأف�������ش���ل  ت��ن��ظ��ي��م  اجت�����اه  يف 
النارية، وخا�شة منع نقل  االأ�شلحة 
االأ�شلحة النارية يف املعار�س اأو بني 

االأفراد دون التحقق من �شوابقهم.
غ��ري ان ه���ذا ال��ن�����س مت اع��اق��ت��ه يف 
قبل  م��ن  وخا�شة  ال�شيوخ،  جمل�س 
االأغلبية  زع��ي��م  م��اك��ون��ي��ل،  ميت�س 
ال�شيوخ.  جم��ل�����س  يف  اجل��م��ه��وري��ة 

روبيو.
ظل النتخابات الرئا�سية

الإقناع  ي��ك��ف��ي  ه���ذا  اأن  يف  ت��اأك��ي��د  ال 
م��ي��ت�����س م��اك��ون��ي��ل، الأن�����ه ق��ب��ل عام 
ون�������ش���ف ال����ع����ام م����ن االن���ت���خ���اب���ات 
الق�شية  ف����اإن  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة ل��ل��غ��اي��ة. يف ���ش��ف��وف��ه 5 
لالحتاد  �شيكون  منخرط،  ماليني 
كما  لالأ�شلحة،  االأم��ري��ك��ي  القومي 
دائ��ًم��ا، ثقله يف �شندوق  ه��و احل���ال 
االقرتاع. وهي حقيقة ال تغيب عن 
اأبريل  ق��ال يف  ال��ذي  ترامب  دونالد 
اأنه  لالأ�شلحة،  امل��وؤي��د  اللوبي  اأم���ام 
ك���ان م��ن امل��م��ك��ن اإن��ق��اذ ال��ع��دي��د من 
االأرواح خالل هجمات 13 نوفمرب 
2015 يف باري�س اإذا كانت القوانني 

الفرن�شية اأقل �شرامة.
االأمريكي  الرئي�س  ح��اول  االث��ن��ني، 
مقرتحا  ج��دي��دة،  �شيا�شية  م��ن��اورة 
بخ�شو�س  االإ�����ش����الح  ب���ني  اجل��م��ع 
الهجرة  وق���ان���ون  االأ���ش��ل��ح��ة  ح��م��ل 
الربيع،  منذ  فر�شه  ي��ح��اول  ال���ذي 
والذي يواجه معار�شة وا�شحة من 
الكونغر�س.. لكنه يف املقابل، مل يقل 

كيف يتم هذا اجلمع.
--------------------------

املتحدة  الـــوليـــات  �ــســهــدت   *
297 عملية اإطالق نار جماعي، 
وفاة  حالة   348 عن  ا�سفرت 
وعام   .2019 عام  بداية  منذ 
 426 احــتــ�ــســاب  مت   ،2018
حالة  و528  نار  اإطالق  عملية 

وفاة.
عن لو جورنال دي دميان�ض

احتجاجات يف ا�شتقبال ترامب يف البا�شو حتمل ال�شالح وقبعة ترامب

دونالد ترامب يف اجتماع االحتاد االمريكي لال�شلحة

ميت�س ماكونيل  عقبة يف وجه قانون ا�شالحي جمزرة دايتون

ماكونيل  ال����زع����ي����م  اح��������ال  “اإذا 
اإىل جمل�س  ال��ق��ان��ون ه���ذا  م�����ش��روع 
ال�شيوخ، فاأعتقد اأنه �شيتم اإقراره”، 
���ش��وم��ر زع��ي��م االقلية  ت�����ش��اك  ق���ال 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة ي�����وم ال���ث���الث���اء يف 
ر���ش��ال��ة ُن�����ش��رت ع��ل��ى ت��وي��رت، واأع���اد 

تغريدها دونالد ترامب.
ميت�س  ا����ش���ت���ه���دف  ج���ه���ت���ه،  م�����ن   
ماكونيل الدميقراطيني، معتربا اأن 
“امل�شرحة احلزبية وخطاب احلملة، 

اأنه يدعم مثل هذا الت�شريع ويريد 
“حان  ذل����ك.  م���ن  اأب���ع���د  ي��ذه��ب  اأن 
الوقت للتدقيق يف ال�شوابق العاملية 
مل�����ش��رتي��ات االأ����ش���ل���ح���ة، ورف�����ع �شن 
 21 ن��اري اىل  احل�شول على �شالح 
ال�شحن  اأج��ه��زة  بع�س  وحظر  �شنة، 
لهذا  منرب  يف  ج��اء  ال�شعة”،  عالية 
“يجب  اإل��ي��ن��وي.  النائب ع��ن والي��ة 
غّرد  اأن نتبنى اإ�شالحات معقولة”، 
ماركو  فلوريدا  والية  عن  ال�شناتور 

واليته،  ف��رتت��ي  ب��امل��خ��اط��ر.خ��الل 
األقى باراك اأوباما 14 خطاًبا يدعو 
بعد  ملمو�شة  اإج�����راءات  ات��خ��اذ  اإىل 
عمليات الإطالق نار. وعام 2012، 
ظهر متاأثرا حّد البكاء بعد مذبحة 
 27( االب��ت��دائ��ي��ة  ن��ي��وت��اون  مدر�شة 
وقد  ط����ف����اًل(.   20 ب��ي��ن��ه��م  ق��ت��ي��اًل 
الو�شول  م��ن  احل��د  اإىل  دع��ا حينها 
وق���رر  ال��ه��ج��وم��ي��ة،  االأ���ش��ل��ح��ة  اإىل 
تعميم مراجعة �شوابق من ي�شرتي 

الذي  التقدم  ع��ن  ابتعادنا  ي��زي��دان 
ي�شتحقه جميع االأمريكيني«.

تنازلت باراك اأوباما
املو�شوع ح�شا�س فعال، ومن ال�شعب 
��ل اىل ح��ل��ول و���ش��ط. يكفل  ال��ت��و���شّ
الواليات  لد�شتور  ال��ث��اين  التعديل 
املتحدة حق حماية النف�س وبالتايل 
ام���ت���الك االأ���ش��ل��ح��ة وح��م��ل��ه��ا، واإن 
مراجعته مقامرة �شيا�شية حمفوفة 

انفتاًحا ب�شاأن هذه الق�شية.
ال�شناتور  اأع��ل��ن  ال�����ش��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
املوالني  من  وهو  غراهام،  ليند�شي 
�شياغة  يعتزم  اأنه  ترامب،  لدونالد 
اإمكانية  ل�����ش��م��ان  ق���ان���ون  م�����ش��روع 
-بالن�شبة لل�شرطة واأقارب ال�شخ�س 
على  خ��ط��راً  ي�شكل  اأن  ميكن  ال���ذي 
-�شحب  حم���ي���ط���ه  وع����ل����ى  ن���ف�������ش���ه 

اأ�شلحته موؤقتا.
اآدم كينزجنر،  اأعلن اجلمهوري  كما 

االأ����ش���ل���ح���ة، ل��ك��ن��ه ف�����ش��ل يف اإق���ن���اع 
جم��ل�����س ال�����ش��ي��وخ م�����ش��ط��دم��ا بعدم 
ث��ق��ة اجل��م��ه��وري��ون وك���ذل���ك بع�س 

الدميقراطيني.
تغري.  قد  الو�شع  اأن  يبدو  منذئذ، 
ح���ت���ى ���ش��ح��ي��ف��ة روب���������رت م������ردوخ 
املحافظة، �شحيفة نيويورك بو�شت، 
اإىل  ت��رام��ب،  دون��ال��د  دع��ت مبا�شرة 
ح��ظ��ر االأ���ش��ل��ح��ة احل��رب��ي��ة.ك��م��ا اأن 
ب��ع�����س اجل���م���ه���وري���ني ب����ات����وا اأك����ر 

- ل جتد مقرتحات الدميقراطيني نف�ش احلما�ش لدى اجلمهوريني

رغم ا�ستمرار املجازر يف الوليات املتحدة:

لهذا، ُي�شتبعد اإجراء اإ�شالح كبري يف حمل الأ�شلحة...!
•• الفجر - خرية ال�صيباين

عن  ودايــتــون  اإلبا�سو  يف  النار  ــالق  اإط اأ�سفر 
املا�سي.  الأ�سبوع  نهاية  يف  ا  �سخ�سً  29 مقتل 
ومنذ بداية العام، وقعت يف الوليات املتحدة، 

عدد  جماعية.  قتل  جرمية   *300 حــوايل 
يف  الأ�سلحة  حمل  م�ساألة  اأخـــرى  مــرة  يثري 

البالد. 
الكونغر�ض  ترامب  دونالد  دعا  الثنني،  يوم 

اإىل اإقرار اإ�سالحات “جيدة”.

هذا  مــع  غالًبا  الــعــادة  هــي  وكما  ــك،  ذل ومــع   
املو�سوع يف الوليات املتحدة،

اأن  املرجح  غري  ومــن  متوترا،  احلــوار  يكون   
الرئي�ض  ان  خا�سة  كبرية  تغيريات  حتــدث 
فر�ض  احتمال  الأربــعــاء،  رف�ض،  الأمريكي 

حظر على بيع ال�سلحة الهجومية.
الع�سكرية،  الأ�سلحة  من  النوع  هذا  عن  وقال 
دايتون  اإىل  زيــارتــه  قبل  �سحفي  مــوؤمتــر  يف 
رغبة  توجد  ل  اأنــه  لكم  “اأقول  البا�سو:  ثم 

�سيا�سية للقيام بذلك يف الوقت احلايل«.

- مراجعة احلق يف امتالك ال�شالح مقامرة 
�شيا�شية حمفوفة باملخاطر

- امل�شاألة انتخابية ول يغيب عن اأحد ثقل 
الحتاد الأمريكي لالأ�شلحة يف �شندوق القرتاع

- يقرتح ترامب اجلمع بني حمل الأ�شلحة 
وقانون الهجرة الذي يحاول فر�شه منذ الربيع

•• الفاتيكان-اأ ف ب:

هاجم البابا فرن�شي�س االجتاهات ال�شيادية املتطرفة 
التي تنم عن ت�شرف انغالقي يقود اإىل احلرب، معربا 
ع��ن ال��ق��ل��ق ل��وج��ود خ��ط��ب يف ال��وق��ت احل��ا���ش��ر ت�شبه 
ن�شرتها  مقابلة  يف  وذل��ك   ،1943 ع��ام  هتلر  خطب 
�شيا�شية  اأزم��ة  خ�شم  يف  �شتامبا  ال  �شحيفة  اجلمعة 
ماتيو  امل��ت��ط��رف  اليميني  االي��ط��ايل  ال��زع��ي��م  فجرها 
اليومية  ال�شحيفة  االأعظم يف  �شالفيني.وقال احلرب 
التي ت�شدر يف تورينو، من دون ذكر �شيا�شيني او بلدان 
ت�شرف  ع��ن  تنم  ال�شيادية  “االجتاهات  ان  بعينها، 

انغالقي. اأ�شعر بالقلق الأننا ن�شمع خطبا ت�شبه خطب 
 + ن��ح��ن...  ن��ح��ن...  اأوال...  + نحن   .1934 هتلر يف 

هذه اأفكار خميفة«.
ماتيو  االيطالية  للحكومة  القوي  الرجل  فجر  وق��د 
االإي��ط��ال��ي��ة اخلمي�س،  ال���راب���ط���ة  رئ��ي�����س  ���ش��ال��ف��ي��ن��ي، 
اخلم�س  حركة  اأي�شا  ي�شم  ال��ذي  احل��اك��م  االئ��ت��الف 
اأزمة  بح�شول  مت�شببا  ل��ل��ن��ظ��ام(،  )امل��ع��ار���ش��ة  جن���وم 
الزعيم  من  ج��دا  القريب  �شالفيني  �شيا�شية.ويعترب 
امل��ج��ري ف��ي��ك��ت��ور اأورب������ان وزع��ي��م��ة ال��ي��م��ني املتطرف 
الفرن�شية مارين لوبن، اأنه ينتمي معهم اإىل “جبهة 
احلاكمة  ال��ط��ب��ق��ات  “طرد  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  �شيادية” 

االأوروب�������ي�������ة«.واذا م���ا اأج���ري���ت ان��ت��خ��اب��ات م��ب��ك��رة يف 
اخلريف، تتوقع ا�شتطالعات الراأي ان يحقق �شالفيني 
ذي  “فراتيلي ديطاليا”  فوزا كبريا بدعم من حزب 
امليول الفا�شية.وا�شاف البابا “يجب اأن يتمتع اي بلد 
الدفاع  اأال يكون منغلقا. يجب  بال�شيادة، ولكن يجب 
العالقات  الدفاع عن  اأي�شا  يجب  ولكن  ال�شيادة،  عن 
مع الدول االأخرى، مع املجموعة االأوروبية. ال�شيادية 
هي مبالغة دائما ما تنتهي ب�شكل �شيء: اإنها توؤدي اإىل 

احلرب«.
“من  ان��ه��ا  ف��اأج��اب  “ال�شعبوية”،  ع��ن  ال��ب��اب��ا  و���ُش��ئ��ل 
واكد ان “ال�شعبويني يقودوننا اىل  اخلطاب نف�شه”. 

ال�شياديني«.
واو����ش���ح ال��ب��اب��ا ف��رن�����ش��ي�����س ان اأوروب��������ا، ال���ت���ي متثل 
�شعفت  “لقد  وق��ال  تذوب”.  اأال  “يجب  “الوحدة”، 
احلكم  م�شاكل  بع�س  ب�شبب  واأي�شا  ال�شنني،  مر  على 
واالنق�شامات الداخلية. لكن ال بد من انقاذها. وبعد 
م�شيدا  التعايف”،  عملية  تبداأ  اأن  يف  اآمل  االنتخابات، 
االملانية  االأوروب��ي��ة،  املفو�شية  لرئا�شة  ام��راأة  بتعيني 

اأور�شوال فون دير لني.
ودائما ما ي�شري البابا اىل خطر تنامي نفوذ االأحزاب 
ي�شمي  ان  دون  م��ن  ل��ل��ه��ج��رة،  امل��ن��اه�����ش��ة  ال�����ش��ع��ب��وي��ة 

البلدان اأو امل�شوؤولني املعنيني على هذا ال�شعيد.

البحرية الفرن�شية تنقذ 11 مهاجرا  البابا قلق من خطب ت�شبه مثيلتها لهتلر  
•• ليل-اأ ف ب:

انقلب  مهاجرا   11 اإنقاذ  اأم�س  �شباح  مت  اأن��ه  الفرن�شية  ال�شلطات  اأعلنت 
زورقهم قبالة بولونيي �شور مري )�شمال( بينما كانوا يحاولون عبور بحر 
اأبلغت  التي  االغاثة  فرق  املهاجرون  بريطانيا.واأبلغ  اإىل  للو�شول  املان�س 
بدورها مركز االنقاذ االقليمي يف ال�شاعة الرابعة بالتوقيت املحلي )الثانية 

ت غ( كما اأعلنت الدائرة البحرية للمان�س وبحر ال�شمال يف بيان.
كلم(  11 ميال بحريا )20  بعد  ال���زورق على  وح��دد مركب �شيد موقع 
ج��ن��وب غ���رب ب��ول��ون��ي��ي-���ش��ور-م��ري وت��وج��ه��ت ف���رق االغ��اث��ة اىل املنطقة 
وعرت على زورق منقلب مع عدد من اال�شخا�س يف البحر.واأفادت الدائرة 
البحرية لفران�س بر�س اأنها املرة االأوىل التي يتم فيها العثور على زورق يف 

هذا الو�شع يف املنطقة.
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وع��������ن م�����وا������ش�����ف�����ات ال����رئ����ي���������س، 
رئي�س  اإن  ال�����ش��اه��د  ي��و���ش��ف  ق����ال 
اجلمهورية يجب اأن يكون “نظيف 
ما  تعبريه،  وف��ق  والتفكري”  اليد 
ال��ن�����ش��ط��اء تلميحا  اع��ت��ربه ع��دي��د 
نبيل  للرئا�شة  تون�س  قلب  ملر�ّشح 
تبيي�س  يف  ب���ه  امل�����ش��ت��ب��ه  ال���ق���روي 

االأموال.
واأ�شاف يف ت�شريحه، عقب تقدمي 
مت�شّبعا  يكون  اأن  يجب  تر�ّشحه، 
الحرتام  و�شامنا  الدولة  مبفهوم 
الثقة  ال��د���ش��ت��ور وي�����ش��ع��ى الإع�����ادة 
واالأم�������ل ل��ل��ت��ون�����ش��ي��ني ول����ه ق���درة 
اع��ت��ب��اره تلميحا  م��ا مت  ات�����ش��ال��ي��ة 
ل���ل���رئ���ا����ش���ة عبد  ���ح  ل���ل���م���ر����شّ اآخ������ر 
الكرمي الزبيدي يف ظل االنتقادات 

الوا�شعة ل� “�شعفه االت�شايل«.

مرزوق على اخلط
حركة  ح�����زب  رئ���ي�������س  اأودع  ك���م���ا 
م�����ش��روع ت��ون�����س حم�����ش��ن م����رزوق 
2019، ملف تر�ّشحه لالنتخابات 
الرئا�شية ال�شابقة الأوانها بتزكيات 

�شعبية.
وقال مرزوق “اليوم اأعي�س حلظة 
اأتقدم  واأن����ا   .. وم�����ش��وؤول��ي��ة  ���ش��رف 
اأ�شا�س  ع��ل��ى  االن���ت���خ���اب���ات  ل���ه���ذه 
ثالثة حقوق تتمثل يف حق الكفاءة 
ك��ف��اءة تخولني  ل���دي  ان  واع��ت��ق��د 
باعتبار  الرئا�شة  ملن�شب  للرت�شح 

جتربتي ال�شيا�شية«.
 واأ�شاف مرزوق اأن “احلق الثاين 
فاأنا  ال�شيا�شي  الن�شال  يف  يتمثل 
م���ن ج��ي��ل ي��ن��ا���ش��ل م��ن��ذ اأرب���ع���ني 
اىل  الطالبية،  احلركة  منذ  �شنة 

املجتمع املدين وما بعد الثورة«.
اأم��ا احل��ق الثالث فهو “ احل��ق يف 
ال��ع��دال��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ف���اأن���ا قادم 
الطموح  واأم����ث����ل  ف��ق��ري  ح���ي  م���ن 
بالعدالة  يطالبون  لنا�س  والنجاح 
نحو  طريقهم  و�شقوا  االجتماعية 
من  وي�شتطيع   .. مبفردهم  ذل��ك 
اإن يعربوا عن  املن�شب  خالل هذا 
طموح ال�شباب واالأحياء الفقرية.«

كان  م���رزوق  حم�شن  ان  اىل  ي�شار 
م���ن اأح�����د م��وؤ���ش�����ش��ي ح���رك���ة ن���داء 
تون�س قبل ان�شحابه منه وتاأ�شي�س 
حركة “م�شروع تون�س” يف مار�س 
م�شت�شارا  ع���م���ل  ك���م���ا   2016
الباجي  الراحل  للرئي�س  �شيا�شيا 
ق��ائ��د ال�����ش��ب�����ش��ي م��ن��ذ اوائ�����ل �شنة 
2015 اىل غاية �شهر يونيو من 

نف�س ال�شنة.

مورو يدخل امل�سمار
واأودع النائب االأول لرئي�س جمل�س 
حركة  رئي�س  ونائب  ال�شعب  ن��واب 
ملف  م���ورو،  الفتاح  عبد  النه�شة 
الرئا�شية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ت��ر���ش��ح��ه 
تنظيمها  امل��زم��ع  الأوان��ه��ا  ال�شابقة 
وقدم  ال���ق���ادم.  �شبتمرب   15 ي���وم 
نواب  من  بتزكيات  تر�شحه  م��ورو 

كتلة النه�شة الربملانية.
واع���ت���رب م����ورو اإث����ر ت��ق��دمي ملف 
املقبلة  امل����رح����ل����ة  اأن  ت���ر����ش���ح���ه، 
ك��اف��ة اجلهود  ت��وح��ي��د  ت�����ش��ت��وج��ب 
تون�س،  خلدمة  الكفاءات  وجتميع 
نف�شي  اأ���ش��ع  ب��اأن  ‘’اأت�شرف  قائال 

اأ�شمته ب� “هر�شلة” الإجبارها على 
�شحب تر�شحها لفائدة املر�شح عبد 

الكرمي الزبيدي.
وق��ال��ت م��و���ش��ي ع��ل��ى ق��ن��اة احلوار 
ا�شارة  يف  االخ�����وان  ان  ال��ت��ون�����ش��ي، 
جت���ن���دوا  ال���ن���ه�������ش���ة،  ح����رك����ة  اىل 
للدور  و���ش��ول��ه��ا  دون  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة 
الثاين من ال�شباق الرئا�شي مربزة 
تهدف  امل���ق���دم���ة  ال���رت����ش���ح���ات  ان 

الإق�شائها من الدور االول.
املرت�شحني  ل���ك���ل  ان  واع�����ت�����ربت 
ع�����الق�����ات ب���ح���رك���ة ال���ن���ه�������ش���ة او 
“االخواجنية”، م�شرية اىل ان كل 
املرت�شحني با�شتثنائها هي خدموا 
او  وزراء  وع��ي��ن��ت��ه��م  ال��ن��ه�����ش��ة  م���ع 
الزبيدي،  تر�شح  �شاندتهم.وحول 
����ش���ددت ع��ل��ى ان��ه��ا “لن ت��ق��دح يف 
ال  املقابل  يف  اأن��ه��ا  وعلى  الرجل” 
مي��ك��ن ل��ه��ا ان ت��ع��ول ع��ل��ي��ه لتغري 
والع�شكرية  االم���ن���ي���ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
القومي  االم������ن  م���ل���ف���ات  ول���ف���ت���ح 
ال��ق��وم��ي، مبينة  وحل��ف��ظ االم����ن 
الزبيدي كان وزي��را يف حكومة  ان 
ال�شهيد  اغ��ت��ي��ال  ع��ن��د  ال���رتوي���ك���ا 
ي�شتقل  مل  وان�����ه  ب��ل��ع��ي��د  ���ش��ك��ري 
رئي�شة  مو�شي  عبري  وقتها.وكانت 
احلزب الد�شتوري احلر ومر�شحته 
للرئا�شية، قد ك�شفت لدى ا�شرافها 
على اجتماع مع اأن�شارها، اأن بع�س 
منها  طلبت  ال��ت��ق��دم��ي��ة  االأح�����زاب 
ال���رتاج���ع ل��ل��رئ��ا���ش��ة ل��ف��ائ��دة عبد 
هذه  اإن  وقالت  الزبيدي.  الكرمي 
الدميقراطية  ت���دع���ي  االأح��������زاب 
داع�شية  اأح����زاب  ال��واق��ع  يف  لكنها 
تكر�س التمييز على اأ�شا�س اجلن�س، 
وكانت حجتهم القرتاح االن�شحاب 
مر�شحة  ك���ام���راأة  ح��ظ��وظ��ه��ا  الأن 

للرئا�شة �شعيفة. 
ع��ب��ري مو�شي  ق���دم���ت  ل��ل��ت��ذك��ري،   
ال�شابقة  للرئا�شية  تر�شحها  ملف 
اغ�شط�س  الثاين من  ي��وم  الأوان��ه��ا 

مرفوقا بتزكيات �شعبية.
ه��������ذا وب�����ل�����غ ع��������دد امل���رت����ش���ح���ني 
املبكرة  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
القادم،  �شبتمرب   15 ي��وم  امل��ق��ررة 
كتابة  ح����دود  اإىل  م��رت���ش��ح��ا   73
رئي�س  بينهم  م��ن  اال���ش��ط��ر،  ه���ذه 
احل���ك���وم���ة ورئ���ي�������س ح�����زب حتيا 
وعبد  ال�������ش���اه���د  ي���و����ش���ف  ت���ون�������س 
الفتاح مورو مر�شح حركة النه�شة 
وحم�����ش��ن م������رزوق رئ��ي�����س حركة 
بني  ح��زب  ورئي�س  تون�س  م�شروع 
ورئي�شة  ال��ع��اي��دي  ���ش��ع��ي��د  وط��ن��ي 
اللومي ووزير  �شلمى  االأم��ل  حزب 
ال��ع��دل اال���ش��ب��ق وحم��اف��ظ تون�س 
�شابقا عمر من�شور.كما ودع رئي�س 
حزب االحتاد الوطني احلر �شليم 
تر�ّشحه  اجلمعة،  اأم�����س  الرياحي 
بتزكيات  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
م��ن��ه ملحاميه  وب��ت��وك��ي��ل  ب��رمل��ان��ي��ة، 
اال�شارة  بال�شادق.وجتدر  الطيب 
اي�شا  ه��و  ال��ري��اح��ي  �شليم  اأّن  اإىل 
الوطني  االحت��اد  “ائتالف  مر�ّشح 
قائمته  را��������س  ع���ل���ى  اجلديد” 
ال�شمالية.  فرن�شا  يف  الت�شريعية 
وق����د ت���ق���دم ل��الن��ت��خ��اب��ات ب���� 26 
قائمات   7 اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ق��ائ��م��ة 

م�شتقّلة متحالفة معه. افاق تون�س .. دعم مطلق للزبيدي مر�شح النه�شة يقدم تر�شحه للرئا�شية

�شليم الرياحي.. تر�شح بالوكالة

ال�شاهد يقدم تر�شحه و�شط ان�شاره عبري مو�شى : لن ان�شحب

املرحلة يف خدمة جمددة  ه��ذه  يف 
لوطني... واأملي كبري يف اأن اأ�شل 

لذلك«.
الرت�شح جاء  “هذا  م��ورو  واأ�شاف 
للحفاظ على مكا�شب اجلمهورية 
ورغبة يف دعم الدولة وموؤ�ش�شاتها 
الوطن  خ��دم��ة  يف  ���ش��ادق��ة  وارادة 
اأطرافه”،  ب���ني  ال�����ش��ق��ة  وت��ق��ري��ب 
واأرغ�����ب يف  م�����ش��ارك  “اأنا  م��ت��اب��ع��ا 
ل�����دّي من  اأّن  واأع���ت���رب  ال���ن���ج���اح.. 
ال�����ق�����درات م����ا ي��ج��ع��ل��ن��ي اأت����ف����اءل 

بامل�شتقبل«.
كما اأكد مورو اأنه متكن من جمع 
تزكية  وه��ي  التزكيات  اأن���واع  كافة 
 40 وت��زك��ي��ة  م���واط���ن  اآالف   10
10 نواب  ب��ل��دي��ة وت��زك��ي��ة  رئ��ي�����س 
بالربملان، م�شريا اىل انه اكتفى يف 
17 نائبا  النهاية بتقدمي تزكيات 
من حركة النه�شة بعد ان ا�شعرته 
هيئة االنتخابات باأنها ال تقبل اال 

�شنفا واحدا من التزكيات.
ت�شارك  النه�شة  ح��رك��ة  اأن  ي��ذك��ر 

ومنذ  الرئا�ش����������ية  لالنتخابات 
اأ�شهر، نعت����رب اأنه هو رجل املرحلة 
اأول  من  كنا  ولذلك  املن�شب  لهذا 
مل�شلحة  ت��ر���ش��ح��ه  ����ش���ان���دوا  م����ن 

تون�س.
ل��الإ���ش��ارة ف��ق��د ���ش��ان��د ح���زب اأف���اق 
ت��ون�����س ت��ر���ش��ح ال���زب���ي���دي وت���وىل 
ونا�شدته  لفائدته،  التزكيات  جمع 
ل��ل��رت���ش��ح ع��دي��د ال�����ش��ف��ح��ات على 

مواقع التوا�شل االجتماعي.
تون�س  ن�������داء  ح����رك����ة  ان  ي����ذك����ر 
الزبيدي  تر�شيح  اأعلنت  قد  كانت 
لالنتخابات الرئا�شية، معتربة اأنه 
والتجربة  الكفاءة  خ�شال  يحمل 
الراحل  لنهج  وال���وف���اء  وال��ن��زاه��ة 

الباجي القائد ال�شب�شي. 
وقال ر�شا بلحاج القيادي يف حركة 
اخ��ت��ي��ار احلركة  اإن  ت��ون�����س،  ن���داء 
الكرمي  الدفاع عبد  م�شاندة وزير 
الرئا�شية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��زب��ي��دي 
ج����اء ب��ع��د وق���وف���ه ب��ج��ان��ب رئي�س 
قائد  الباجي  الراحل  اجلمهورية 

الأول مرة يف االنتخابات الرئا�شية 
وتدعمه  داخ���ل���ه���ا  م����ن  مب���ر����ش���ح 
االنتخابات  يف  حيادها  بعد  علنيا 
الرئا�شية �شنة 2014 وا�شطفاف 
املرت�شح  وراء  اأن������داك  ق���واع���ده���ا 

املن�شف املرزوقي.

�سحب الرت�سحات
باالنتخابات  م��ت�����ش��ل  ���ش��ي��اق  ويف 
امل��ن��ت��ظ��رة، دع���ا رئي�س  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
براهيم  يا�شني  تون�س  اأف���اق  ح��زب 
ت��دوي��ن��ة على �شفحته  م��ن خ��الل 
زعماء  في�شبوك  مبوقع  الر�شمية 
الو�شطيني  وامل�شتقلني  االأح����زاب 
ال��دمي��ق��راط��ي��ني وك����ل م���ن ينوي 
عن  ي��ع��دل  اأن  للرئا�شية  ال��رت���ش��ح 
ل�شحب  ت���ر����ش���ح  م����ن  وك�����ل  ذل�����ك 
عبد  وم�شاندة  وال��ت��ن��ازل  تر�شحه 

الكرمي الزبيدي.
اليوم  الزبيدي  تر�شح  اأن  واع��ت��رب 
ق��ائ��ال: عبد  م��ه��م��ة،  اأوىل  خ��ط��وة 
تر�شحه  ق����دم  ال���زي���ي���دي  ال���ك���رمي 

الفي�شبوكية “عفوّية«.

لن اأن�سحب للزبيدي
احلزب  رئي�شة  ج��ددت  جهتها  من 
مو�شي،  ع��ب��ري  احل���ر  ال��د���ش��ت��وري 
لالنتخابات  ب��ال��رت���ش��ح  مت�����ش��ك��ه��ا 
ملا  تعر�شت  انها  موؤكدة  الرئا�شية، 

اأّيام النظام ال�شابق  ت�شيري الدولة 
الدميقراطي  االنتقال  ومعاي�شته 

وفرتة ه�شا�شة الدولة.
ات�شل  تون�س  ن���داء  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
بوزير الدفاع عبد الكرمي الزبيدي 
معتربا  تر�ّشحه،  بتقدمي  الإقناعه 
وال�شفحات  له  امل�شاندة  احلمالت 

ال�شب�شي يف حمنته.
ت��ون�����س م��ن��ذ قائم  ن����داء  اأن  وب����نّي 
فّكر  ال�شب�شي  قائد  الباجي  حياة 
تر�شيحها  مي���ك���ن  ���ش��خ�����ش��ي��ة  يف 
ومّت  ال���رئ���ا����ش���ي���ة  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
الزبيدي  ال����ك����رمي  ع���ب���د  اخ���ت���ي���ار 
يف  كفاءته  واث��ب��ات  لتجربته  نظرا 

- يو�شف ال�شاهد: ا�شتقالتي تعني تاأجيل النتخابات و�شاأبقى على راأ�ش احلكومة

- يا�شني براهيم يدعو زعماء الأحزاب ال�شيا�شية اإىل �شحب تر�شحاتهم لفائدة الزبيدي

بدخول ال�ساهد ومورو:

الرئا�شية التون�شية: اكتمل الن�شاب...وانطلق ال�شباق...!
الفجر – تون�ص - خا�ص

اأغلق اأم�ض اجلمعة باب الرت�سح لالنتخابات الرئا�سية 
ال�سابقة لأوانها ح�سب الرزنامة التي ن�سرتها �سابقا 

الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات.

وقد اأودع رئي�ض احلكومة يو�سف ال�ساهد ر�سميا اأم�ض 
امل�ستقلة  العليا  الهيئة  لدى  تر�ّسحه  مّلف  اجلمعة، 
لالنتخابات بتزكيات من نواب حزب حتيا تون�ض يف 
الربملان.واأعلن ال�ساهد اأنه �سيوا�سل مهامه على راأ�ض 
يدعوه  من  ان  موؤكدا  ا�ستقالته  يقدم  ولن  احلكومة 

لال�ستقالة يعني تاأجيل النتخابات.واأبرز ال�ساهد يف 
ت�سريح اعالمي اإثر ايداع ملف تر�سحه لالنتخابات 
تعني  ا�ستقالته  ان  ــا،  ــه لأوان ال�سابقة  الرئا�سية 
ا�ستقالة احلكومة كاملة مذكرا بان البالد يف حالة 
وعلى  �سياحي  مو�سم  ويف  الرهــاب  وحتــارب  طــوارئ 

هذا  يف  ال�ستقالة  ان  معتربا  مدر�سية  عودة  اأبــواب 
الظرف هو هروب من امل�سوؤولية.وقال اإن النتخابات 
غمارها  �سيخو�ض  وانه  اخرى  كمحطات  حمطة  هي 
ككل املرت�سحني الخرين موؤكدا على عدم وجود اي 

مانع قانوين يحول دون تر�سحه وهو رئي�ض للحكومة. 

- عبري مو�شي: طلبوا مني الن�شحاب من 
الرئا�شية لأنني امراأة...

- �شليم الرياحي يرت�ّشح لال�شتحقاق الرئا�شي 
بتوكيل وعدد املرت�شحني جتاوز ال� 70

- حم�شن مرزوق: جتربتي ال�شيا�شية متكنني 
من الرت�شح للرئا�شية 

- عبد الفتاح مورو يودع تر�شحه 
للرئا�شية بتزكيات برملانية
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عربي ودويل

•• م�رص –الفجر:

 وقعت املنظمة العربية ل�شمان اجلودة يف التعليم 
الذكية  “ ال�شركة  مع  تعاون  اتفاقية  “اأروقا” 
للت�شويق امل�شرتك  للحلول املتكاملة والتدريب”، 

وتبادل اخلربات التدريبية بني اجلانبني.
رئي�س  اأب��وغ��زال��ة  ط��الل  الدكتور  �شعادة  واأع���رب 
“اأروقا” عن �شعادته بالتعاون مع ال�شركة، م�شرياً 
يف  الفعالة  امل�شاهمة  على  تركز  املنظمة  اأن  اإىل 

اجلودة  وتقدمي خدمات  التعليم  نوعية  حت�شني 
وفقا  العربية،  ال���دول  يف  واالع��ت��م��اد  التعليم  يف 
ملعايري عاملية �شاملة كما وعملت املنظمة مع عدد 
من املوؤ�ش�شات التعليمية واالرتقاء بجودة التعليم 
فيها و�شواًل لتحقيق م�شتويات تعليمية متميزة 
وبناء  من خالل تطبيق نظم اجل��ودة واالعتماد 

القدرات.
وقامت املنظمة بعقد ور�شة تدريبية لفريق عمل 
ال�شركة الذكية حول معايري املنظمة واأن�شطتها 

املختلفة.
ال��ق��ب��اين رئي�س  اأمي���ن  م��ن جانبه ع��رّب االأ���ش��ت��اذ 
والتدريب  املتكاملة  للحلول  الذكية  “ال�شركة 
اأبوغزاله  “طالل  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اع��ت��زازه  “عن 
يف  ال���رائ���دة  ال�����ش��رك��ات  اإح����دى  وه���ي  العاملية”، 
ال���ع���امل، م��ث��م��ن��اً ج��ه��ود ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور طالل 
التعاون  ج�����ش��ور  م���د  اإىل  ال���رام���ي���ة  اأب���وغ���زال���ة 
والتوا�شل وخا�شة يف جمال توظيف تكنولوجيا 
ال�شركة  اأن  اإىل  الفتاً  الرقمي،  والتعلم  التعليم 

ت�����ش��ع��ى م���ن خ���الل ت��وق��ي��ع ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة اإىل 
ال��ت��ع��اون وال��ت�����ش��ارك وال��ع��م��ل امل��ت��ب��ادل يف ن�شر 

اخلدمات التعليمية املميزة.
وثمن االأ�شتاذ القباين دور املنظمة يف رفع �شوية 
من  العربية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  ودع��م  التعليم 
خدمات  وتقدمي  ال��ق��درات  وبناء  التوعية  خ��الل 

�شمان اجلودة واالعتماد.
اجلودة  ل�شمان  العربية  املنظمة  اأن  اإىل  ي�شار 
غري  دولية  جمعية   )AROQA( التعليم  يف 

النهو�س  ب��ه��دف   2007 ع���ام  ت��اأ���ش�����ش��ت  رب��ح��ي��ة 
مع  ع��ام  ب�شكل  ال��ع��ايل  التعليم  ج���ودة  مب�شتوى 

الرتكيز على العامل العربي ب�شكل خا�س. 
والتدريب  امل��ت��ك��ام��ل��ة  للحلول  ال��ذك��ي��ة  ال�����ش��رك��ة 
م�شرية  موؤ�ش�شة  ه��ي  م�����ش��ر،  تكنوفيوت�شر   –
طالب  م��ه��ارات  لتطوير   2005 ع���ام  تاأ�ش�شت 
العلوم  جم��االت  يف  �شنة(  من17-3   ( امل��دار���س 
والبحث  والريا�شيات  والهند�شة  والتكنولوجيا 
العلمي STEM خللق جيل عربي متميز قادر 

ال�شريع  ال��ت��ط��ور  ظ��ل  يف  العاملية  املناف�شة  على 
للتكنولوجيا واالبتكار يف العامل. وتقدم املوؤ�ش�شة 
17 فرع  خ��الل  م��ن  امل��دار���س  خدماتها لطالب 
ب��ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر ال��ع��رب��ي��ة وم���ئ���ات امل���دار����س 
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����ش���ة وال���دول���ي���ة. ك��م��ا تنظم 
مل�شابقات  ب��ط��والت   5 م��ن  اأك���ر  �شنويا  ال�شركة 
العربية  والبطوالت  م�شر  يف  العاملية  ال��روب��وت 
العربية  م�شر  جمهورية  يف  تنظيمها  يتم  التي 

حتت مظلة اجلمعية العربية للروبوت.

اأبوغزالة: التعاون مع »ال�شركة الذكية للحلول املتكاملة والتدريب« 
يف م�شر لن�شر خدمات العتماد والتدريب وال�شت�شارات التعليمية

مالحقات يف ماليزيا بحق 17 مديرا يف »غولدمان �شاك�ش« 

�شعف ال�شادرات يوؤثر �شلبا على القت�شاد الأملاين  
•• برلني-رويرتز:

اأظهرت بيانات اأم�س اأن زخم ال�شادرات االأملانية تباطاأ يف الن�شف االأول 
2019 واأنها �شجلت حتركا معاك�شا على نحو مفاجئ يف يونيو-  من 
حزيران، مما ُي�شاف اإىل موؤ�شرات على �شعف وا�شع النطاق يف اقت�شاد 

يعتمد على نحو متزايد على الطلب املحلي كي يحقق منوا هزيال.
التجارية  بالر�شوم  املتعلقة  النزاعات  بجانب  عامليا  النمو  تباطوؤ  واأث��ر 
وال�شبابية ب�شاأن خروج بريطانيا من االحتاد االأوروب��ي على النمو يف 
�شائر اأوروبا الغربية، لكن االقت�شاد االأملاين الذي يعتمد ب�شكل تقليدي 
وجه  على  للخطر  عر�شة  كان  القارة،  يف  االأك��رب  وهو  ال�شادرات،  على 

اخل�شو�س.

املعاك�شة بفعل حتفيز داخل البالد، حيث قاد  العوامل  اأثر تلك  وتبدد 
تتجاوز  التي  االأج���ور  وزي���ادات  قيا�شي  م�شتوى  اإىل  املرتفع  التوظيف 
الت�شخم وانخفا�س تكاليف االقرتا�س ازدهارا يف قطاعي اال�شتهالك 

والت�شييد.
املقرر  ال��ذي من  اأملانيا،  االإجمايل يف  املحلي  الناجت  لكن ذلك مل مينع 
االقت�شاد  اإىل  االن�شمام  من  االأربعاء،  يوم  ب�شاأنه  اأولية  بيانات  �شدور 
الربيطاين وهو ثاين اأكرب اقت�شاد يف القارة يف االنكما�س يف ثالثة اأ�شهر 
حتى يونيو حزيران.ويف انعكا�س النق�شام االأو�شاع اخلارجية واملحلية، 
الفائ�س  اأن  اجلمعة  اليوم  االحت��ادي  االإح�شاء  مكتب  بيانات  اأظهرت 
التجاري االأملاين انكم�س اإىل 109.9 مليار يورو من 122.4 مليار يف 
�شتة اأ�شهر حتى يونيو حزيران مع ارتفاع الواردات ثالثة باملئة وتباطوؤ 

منو ال�شادرات اإىل 0.5 باملئة مقارنة مع االأ�شهر ال�شتة ال�شابقة.
ويف يونيو- حزيران، انخف�شت ال�شادرات 0.1 باملئة مقارنة مع مايو- 
اأكرب معدل  اأ�شا�س �شنوي هبطت ثمانية باملئة م�شجلة  اأيار بينما على 
وال�شناعة  التجارة  وتقول غرفة  �شنوات،  �شنوي يف نحو ثالث  تراجع 

االأملانية اإنها تتوقع ركود ال�شادرات تقريبا يف 2019 ككل.
�شتة  امل��ع��ام��الت اجل��اري��ة يف  م��ي��زان  اأن فائ�س  ال��ي��وم  بيانات  واأظ��ه��رت 
اأ�شهر، الذي يقي�س تدفق ال�شلع واخلدمات واال�شتثمارات، تراجع اإىل 
126.4 مليار يورو من 130.6 مليار يورو.لكن ذلك امل�شتوى ما زال 
االأوروبية عند  املفو�شية  الذي ت�شعه  امل�شتوى اال�شرت�شادي  اأعلى من 
�شتة باملئة من الناجت املحلي االإجمايل والذي ي�شتقر عنده الفائ�س منذ 

.2011

اإلغاء رحالت طريان يف 
اأ�شرتاليا ب�شبب رياح قوية 

•• �صيدين-رويرتز:
يف  مدينتني  اأك���رب  وم��ل��ب��ورن،  �شيدين  مدينتي  يف  رئي�شة  م��ط��ارات  األ��غ��ت 
اأ�شرتاليا، رحالت اأم�س اجلمعة بعد اجتياح رياح عاتية واليات جنوب �شرق 
وانقطاع  املباين  باأ�شطح  اأ�شرار  واإحل��اق  ام��راأة  اإىل مقتل  اأدى  البالد مما 
الكهرباء.وقالت ال�شرطة اإن املراأة توفيت بعد �شقوط �شجرة على �شيارتها 
اأثناء �شريها يف والية فيكتوريا يف جنوب �شرق البالد. ونُقل طفالن و�شائق 
ال�شيارة اإىل امل�شت�شفى.واقتلعت الرياح القوية �شقف دار للم�شنني بالقرب 
الرياح  امل��ج��اورة. وجت��اوزت �شرعة  من نيوكا�شل يف والي��ة نيو �شاوث ويلز 

التي اجتاحت اأنحاء يف املنطقة 100 كيلومرت يف ال�شاعة.

ارتفاع اإنتاج رو�شيا النفطي 
منذ بداية اأغ�شط�ش 

•• مو�صكو-رويرتز:

اإنتاج  اإن  اأم�س  لرويرتز  الطاقة  وزارة  بيانات  قال م�شدران مطلعان على 
النفط يف رو�شيا زاد اإىل 11.32 مليون برميل يوميا يف الفرتة من اأول 
اأغ�شط�س- اآب وحتى الثامن من ال�شهر نف�شه ارتفاعا من 11.15 مليون 
به  تعهدت  ما  يفوق  متوز.وامل�شتوى  يوليو-  يف  املتو�شط  يف  يوميا  برميل 
بخف�س  رو�شيا  اأوبك.وتعهدت  مع  االإنتاج  خف�س  اتفاق  مبوجب  مو�شكو 
اإنتاجها 228 األف برميل يوميا من 11.41 مليون برميل يوميا �شختها 
يف اأكتوبر- ت�شرين االأول 2018.كان األك�شندر نوفاك وزير النفط الرو�شي 
قال ال�شهر املا�شي اإن من املتوقع اأن يبلغ اإنتاج النفط الرو�شي يف املجمل 
 11.19-11.17 اأو  556 و557 مليون طن ها العام،  ما ي��رتاوح بني 

مليون برميل يوميا، مبا يتما�شى مع ذلك التعهد.

•• الب�رصة-رويرتز:

اأن  اأف���اد خم�شة م�����ش��وؤول��ني ع��راق��ي��ني 
ال��ع��راق ي��ق��رتب م��ن اإب����رام ات��ف��اق مع 
بي.بي  ال��ع��امل��ي��ت��ني  ال��ن��ف��ط  ���ش��رك��ت��ي 
اأنابيب  خ���ط  م�����ش��روع  ب�����ش��اأن  واإي���ن���ي 
خُم�ش�س للت�شدير كان من املخطط 
ج��زءا من �شفقة  يكون  اأن  االأ�شل  يف 
االأمريكية  النفط  �شركة  مع  �شخمة 

العمالقة اإك�شون موبيل.
ن�شر  التي طلبت عدم  امل�شادر  وقالت 
معلنة  لي�شت  املناق�شات  الأن  ا�شمها 
اإن��ه مبوجب ات��ف��اق مقرتح  ل��روي��رتز 
�شتقوم  دوالر،  م��ل��ي��ون   400 بقيمة 
واإيني  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ب���ي.ب���ي  ���ش��رك��ة 
االإيطالية باإدارة خمطط لبناء خطي 
من  النفط  لت�شدير  بحريني  اأنابيب 

جنوب العراق عرب اخلليج.
اأع��م��ال خطوط  وق���ال امل�����ش��وؤول��ون اإن 
اأن تكون  ك��ان م��ن املخطط  االأن��اب��ي��ب 
اأك���رب بقيمة 53  ج���زءا م��ن م�����ش��روع 
ت�شتعد  اإك�����ش��ون  اأن  ب���دا  دوالر  م��ل��ي��ار 
�شابق  وق����ت  ق���دم���ا يف  ف��ي��ه  ل��ل��م�����ش��ي 
م��ن ال��ع��ام اجل�����اري، ل��ك��ن ات��ف��اق��ا مع 
تعاقدية  خالفات  بفعل  توقف  بغداد 

وخماوف ب�شاأن االأمن.
 30 عمره  البالغ  العمالق  وامل�شروع 
عاما هو حمور خطط اإك�شون للتو�شع 
اأك��رب منتج مبنظمة  يف ال��ع��راق ث��اين 
ال��ب��ل��دان امل�����ش��درة ل��ل��ب��رتول )اأوب����ك( 
قد  ال�شفقة  من  املخططات  وجتزئة 

يوؤثر �شلبا على طموحات ال�شركة.
تاأتي حمادثات بي.بي واإيني مع بغداد 
يف  ع��راق��ي��ني  م�شوؤولني  اإع���الن  عقب 
هيوندي  اختيار  عن  حزيران  يونيو- 
اجلنوبية  الكورية  والبناء  للهند�شة 
لبناء من�شاأة حقن ملياه البحر بتكلفة 
2.4 مليار دوالر، وذلك جزء اآخر من 
للنقا�س  تخ�شع  كانت  التي  ال�شفقة 

مع اإك�شون.
عن  واإي��ن��ي  موبيل  اإك�����ش��ون  وامتنعت 
التعليق، بينما مل تدل بي.بي بتعقيب 

حتى االآن.
ال�شفقة  اأن  ب����دا  اأي�������ار،  م���اي���و-  ويف 
العراق  ���ش��ي��ربم��ه��ا  ال���ت���ي  ال�����ش��خ��م��ة 
م���ع اإك�������ش���ون و���ش��ي��ك��ة. وب���ح���ث وزي���ر 
اخل��ارج��ي��ة االأم��ري��ك��ي م��اي��ك بومبيو 
العراقي  ال���وزراء  رئي�س  مع  ال�شفقة 
ع���ادل ع��ب��د امل��ه��دي م��رت��ني يف ثالثة 
اأيام مبا يف ذلك خالل زيارة مفاجئة 
ذلك،  ب��غ��داد. يف غ�شون  اإىل  بها  ق��ام 
قال عبد املهدي اإن العراق يقرتب من 
االأمريكية  ال�شركة  مع  االتفاق  توقع 

و�شريكتها يف امل�شروع برتوت�شاينا.
لكن املفاو�شات ا�شتغرقت وقتا طويال 
العقد وبفعل  فيما بعد ب�شاأن �شروط 
اإي��ران املجاورة  التوترات بني  ت�شاعد 
والبلدان  املتحدة،  وال��والي��ات  للعراق 

حليفان رئي�شيان للعراق.
للتو�شل  الهادفة  املحادثات  وتعطلت 
جراء  االأق�����ل  ع��ل��ى  اأويل  ات���ف���اق  اإىل 
عمليتي اإجالء منف�شلتني للموظفني 
االأوىل  العراق،  باإك�شون من  االأجانب 
بعد اأن حذرت وا�شنطن من تهديدات 
هناك،  االأمريكية  للم�شالح  اإيرانية 
والثانية جاءت بفعل هجوم �شاروخي 

بدا اأنه ي�شتهدف ال�شركة.
اخلم�شة  العراقيون  امل�شوؤولون  وق��ال 
العراق  اأج��ربت  التاأجيالت  اإن  الكبار 
ع���ل���ى ال���ت���ف���ك���ري يف ����ش���رك���ات اأخ�����رى 
التحتية  البنية  ت�شييد  يف  للم�شاعدة 
البحرية  الت�شدير  مبرافئ  اخلا�شة 
اأح����د امل�����ش��وؤول��ني الذي  ل���دي���ه.وق���ال 
ي�شرف على البنية التحتية للت�شدير 
انتظار  ميكننا  “ال  ال��ب��الد  ج��ن��وب  يف 
م�شكالت  ل��دي��ن��ا  الأب�����د.  اإىل  اإك�����ش��ون 
خطرية يف خطوط االأنابيب البحرية 
اإىل العثور على  ونحتاج ب�شكل عاجل 
���ش��رك��اء ل��ل��م�����ش��اع��دة يف ب��ن��اء خطوط 
جديدة. حدوث املزيد من التاأجيالت 
الت�شدير  ب��ب��ن��ي��ة  ال�����ش��رر  ي��ل��ح��ق  ق���د 

البحري لدينا«.
العراق  يبحثه  ال��ذي  امل�شروع  ي�شمل 
م���ع ب���ي.ب���ي واإي���ن���ي ا���ش��ت��ب��دال خطي 
اأنابيب بحريني قدميني، مبا يف ذلك 
مرفاأ  اإىل  اخل���ام  ينقل  متوقف  خ��ط 
خور العمية.وقال م�شوؤولون نفطيون 
خور  يف  توقفت  التحميل  عمليات  اإن 
عاين  اأن  ب��ع��د   2017 م��ن��ذ  ال��ع��م��ي��ة 
وت�شريبات  ك�شور  م��ن  االأن��اب��ي��ب  خ��ط 

وتعني اإغالقه. ويعمل خط االأنابيب 
النفط  ل�شحن  جزئية  بطاقة  االآخ��ر 

اخلام اإىل مرفاأ الب�شرة البحري.
اإن��ه مبوجب االتفاق  امل�����ش��ادر  وق��ال��ت 
امل�شروع  ب���ي.ب���ي  ���ش��ت��م��ول  امل����ق����رتح، 
املتعلقة  اجل���وان���ب  اإي���ن���ي  و���ش��ت��ت��وىل 

بعطاء امل�شرتيات والهند�شة والبناء.
وامل���ف���او����ش���ات يف م��راح��ل��ه��ا االأخ����رية 
اآلية  اإىل  االأط����راف  تو�شلت  اأن  بعد 
با�شتعادة  الربيطانية  لل�شركة  ت�شمح 

مدفوعات التمويل التي �شتقدمها.
وقال اأحد امل�شوؤولني العراقيني “من 
مبقدور  اأن  على  اتفقنا  امل��ب��داأ،  حيث 
�شتقدمها  مدفوعات  ا�شتعادة  بي.بي 
عرب احل�شول على �شحنات نفط بدال 
نتبعها  ال��ت��ي  االآل��ي��ة  مثل  النقد،  م��ن 
حقول  ت��ط��ور  ال��ت��ي  لل�شركة  لل�شداد 
اإن  امل�����ش��وؤول��ون  ال��رم��ي��ل��ة«.وق��ال  نفط 
النقد مقابل عملها. �شتتقا�شى  اإيني 
وكان م�شروع حقن مياه البحر، الذي 
لتوليه،  هيونداي  على  االختيار  وقع 
ات���ف���اق مزمع  يف االأ����ش���ل ج�����زءا م���ن 
يف  الطاقة  من�شاآت  لتطوير  الإك�شون 

جنوب العراق.

•• ا�صطنبول-رويرتز:

اأظهرت بيانات من البنك املركزي اأم�س اجلمعة اأن ميزان املعامالت اجلارية 
الرتكي املجمع يف 12 �شهرا �شجل فائ�شا يف يونيو -حزيران للمرة االأوىل 
ال�شهري  اجلارية  املعامالت  ميزان  اأن  من  الرغم  على  عاما،   17 نحو  يف 

اأظهر عجزا اأكرب من املتوقع بقيمة 548 مليون دوالر.
وعجز ميزان املعامالت اجلارية الرتكي الكبري، الذي بلغ 58 مليار دوالر 
على اأ�شا�س 12 �شهرا يف مايو اأيار 2018، مبعث قلق رئي�شي للم�شتثمرين 
التدفقات  على  اأك��ر  يعتمد  االقت�شاد  يجعل  اأن��ه  ب�شبب  طويل  اأم��د  منذ 
التي  العملة  اأزم���ة  العجز.لكن  لتمويل  للم�شاربة  تهدف  التي  االأجنبية 
يف  وت�شببت  بحدة  االقت�شادي  الن�شاط  تباطوؤ  �شهدت  املا�شي  العام  حدثت 

ارتفاع اأ�شعار الواردات مما اأدى اإىل تراجع عجز ميزان املعامالت اجلارية.

وتلقى ميزان املعامالت اجلارية يف يونيو -حزيران الدعم من زيادة اإيرادات 
ال�شياحة وانخفا�س العجز التجاري، لي�شجل عجزا حمدودا ن�شبيا بقيمة 
اأجرته  للراأي  ا�شتطالع  يف  التوقعات  متو�شط  دوالر.واأ���ش��ار  مليون   548

رويرتز اإىل عجز بقيمة 265 مليون دوالر.
وت��وق��ع خ���رباء اق��ت�����ش��ادي��ون ارت��ف��اع ال��ف��ائ�����س يف اث��ن��ي ع�شر ���ش��ه��را، الذي 
اإن  يوليو- مت��وز ويقولون  يونيو -ح��زي��ران، يف  538 مليون دوالر يف  بلغ 
ميزان املعامالت اجلارية ال�شنوي يف 2019 �شيتوقف على النمو والتعايف 

االقت�شادي يف بقية العام.
وي�شري متو�شط التقديرات يف اال�شتطالع الذي اأجرته رويرتز اإىل ت�شجيل 

عجز لنهاية العام بواقع 8.25 مليار دوالر.
317 مليون دوالر.  املعامالت اجلارية  بلغ فائ�س ميزان  اأي��ار،  ويف مايو- 
ويف 2018، �شجل عجز ميزان املعامالت اجلارية الرتكي 27.633 مليار 

دوالر.

•• كواالملبور-اأ ف ب:

اأو �شابقا  17 مديرا حاليا  اأعلنت ماليزيا اطالق مالحقات ق�شائية بحق 
اإطار  يف  اال���ش��ت��ث��م��اري  �شاك�س”  “غولدمان  مل�شرف  تابعة  ف���روع  لثالثة 
ام دي   1“ املاليزي  ال�شيادية  ف�شيحة ف�شاد كربى تتعلق ب�شندوق الروة 
ي�شاهم يف  اأن  املفرت�س  ال�شندوق  ال���دوالرات من  ب���ي«.واأدى نهب مليارات 
التنمية االقت�شادية يف ماليزيا اإىل ف�شيحة كربى وحتقيقات ق�شائية واإىل 

اإقالة رئي�س الوزراء ال�شابق جنيب رزاق املتهم بالف�شاد.
باأنه  لال�شتباه  االأم��ريك��ي  �شاك�س  غولدمان  بنك  �شمعة  الق�شية  ولطخت 

�شاهم يف عمليات اختال�س مفرت�شة.
وقال املدعي العام املاليزي تومي توما�س يف بيان “اأطلقت اليوم مالحقات 
لبنك غولدمان  ف��روع  �شابقا يف ثالثة  اأو  17 مديرا حاليا  بحق  ق�شائية 

�شاك�س اال�شتثماري«.
واأ�شاف “�شتنزل عقوبات بال�شجن وغرامات بحق املتهمني نظرا اإىل خطورة 

عملية االختال�س«.
امل�شتثمرين  م��ن  ال��ع��دي��د  بت�شليل  ات��ه��ام��ات  االأم��ريك��ي  امل�����ش��رف  وي��واج��ه 
وذلك  دوالر  مليار   6،5 جمع  على  بي”  دي  ام   1“ ال�شندوق  وم�شاعدة 
امل�شرف  رغ��م علم  و2013،   2012 �شندات يف عامي  اإ���ش��دار  خ��الل  من 

وامل�شوؤولني فيه عن قيام م�شوؤولني يف احلكومة املاليزية ال�شابقة با�شتعمال 
االأموال بطرق غري قانونية.

يف  مديرين  كانوا  الذين  املالحقني  ال�17  االأ�شخا�س  اأ�شماء  البيان  واأورد 
الفروع املعنية بني اأيار-مايو 2012 واآذار-مار�س 2013.

واأطلقت املالحقات يف كانون االأول-دي�شمرب يف ماليزيا �شد ثالثة فروع هي 
غولدمان �شاك�س انرتنا�شونال وغولدمان �شاك�س )ايزيا( وغولدمان �شاك�س 

)�شنغافورة( وموظفني �شابقني همام تيم لي�شر ونغ �شونغ هوا.

العراق يقرتب من اتفاق خط اأنابيب مع بي.بي واإيني 

عجز اأكرث من املتوقع 
مليزان املعامالت اجلارية الرتكي 
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اإعــــــــــالن
للنقليات   وانه  ال�ش�����ادة/رو�شن  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2637358 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حم�شن ف�شل ابوبكر �شامل الطهبو�س %1٠٠
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف هيام يو�شف ابراهيم يو�شف احلمادي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/5654  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  ���س   - �شريفي�شز  بزن�س  ت��وب  ت��و  ت��وب  امل��دع��ي عليه /1-  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ع��م��ر ف��ائ��ق توفيق علي اغ���ا  ق��د اأق���ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )39٠٠٠ 
دره����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2٠٠٠ دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
الثالثاء   ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   )MB187867133AE(ال�شكوى
املوافق 2٠19/8/27 ال�شاعة 8.3٠ �س  بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

•• اأبوظبي-الفجر:

الوطني لدولة  الناقل  اأعلنت االحتاد للطريان،   
�شراكة مع  اإقامة  املتحدة، عن  العربية  االإم��ارات 
من�شة توزيع ال�شفر املفتوحة امل�شدر التي طورها 

نظام وايندينغ تري االإيكولوجي. 
اعتماد  ال�شراكة،  هذه  خالل  من  االحت��اد  تهدف 
م��ن�����ش��ة ت���وزي���ع ال�����ش��ف��ر امل��ن��ف��ت��وح��ة امل�����ش��در من 
تتعلق  جديدة  فر�س  ال�شتك�شاف  تري  وايندينغ 
بتوزيه منتجاتها وخدماتها ب�شكل �شل�س، وتعزيز 

الرتويج الإمارة اأبوظبي كوجهة عاملية.
بدورة  االحت��اد  م�شاركة  بعد  ال�شراكة  ه��ذه  تاأتي 
تري  وايندينغ  نظمتها  التي  االأخ��رية  الهاكاثون 

يف 2 -3 يوليو يف مدينة ل�شبونة، وفوزها بتحدي 
االأعمال مع تقدمي تطبيق على �شبكة االنرتنت 
العبور.  مل�شافري  اأبوظبي  تقدمها  التي  للباقات 
ب��ني ع��دة واج��ه��ات لربجمة  التطبيق  وق��د جمع 
تري،  وايندينغ  نظام  على  من�شورة  التطبيقات 
التكنولوجيا يف  الإظهار مثال حقيقي ال�شتخدام 

احلياة الواقعية.
اأط���ل���ق���ت م��ن�����ش��ة واي���ن���دي���ن���غ ت�����ري و�شم  وق�����د 
قبل  م���ن  ل��ال���ش��ت��خ��دام   HackTravel#
ال�����ش��رك��اء االأ���ش��ا���ش��ي��ني يف ق��ط��اع ال�����ش��ف��ر، منهم 
م�������ش���وؤول���ني يف ال����ف����ن����ادق، ����ش���رك���ات ال����ط����ريان، 
النا�شئة  وال�شركات  االلكرتونية،  ال�شفر  وك��االت 
الربامج  وتطوير  الربجمة  �شركات  مع  للتعاون 

الواقعية  احل��ي��اة  حت��دي��ات  ملواجهة  االلكرتونية 
اإىل  املفهوم  اإث��ب��ات  تقدمي مقرتحات  خ��الل  م��ن 

جانب اخلروقات التقنية واال�شتفادة من اخلربة 
اجلماعية. 

الرئي�س  ك��ام��ارك،  روب���ن  ع��ّل��ق  املنا�شبة،  ه��ذه  يف 
التنفيذي لل�شوؤون التجارية يف جمموعة االحتاد 
تري،  واي��ن��دي��ن��غ  م��ع  ال��ع��م��ل  “ي�شّرنا  ل��ل��ط��ريان 
تكنولوجيا  اإمكانيات  لت�شخري  بجهد  تعمل  التي 
لقطاع  ج��دي��دة  ت��وزي��ع  ���ش��وق  وخ��ل��ق  البلوكت�شني 
با�شتك�شاف  ملتزمون  االحت��اد  يف  ونحن  ال�شفر. 
���ش��راك��ات م��ب��ت��ك��رة ت��ع��زز اخل���ي���ارات امل��ق��دم��ة اإىل 
نطاق  لتو�شعة  م��ذه��ل��ة  ف��ر���ش��ا  ون���رى  ال��ع��م��الء، 
ل�شيوفنا، من  نقدمها  التي  واملنتجات  اخلدمات 

خالل اال�شتفادة من من�شة وايندينغ تري«.
اأن���در����ش���ون، الرئي�س  ب���ي���درو  اأع���ل���ن  م���ن ج��ه��ت��ه، 
التنفيذي ل�شوؤون العمليات واأحد موؤ�ش�شي من�شة 
���ش��راك��ت��ن��ا م���ع االحت���اد  “نعترب  ت���ري  واي��ن��دي��ن��غ 

ل��ل��ط��ريان خ��ط��وة عظيمة، وه��ي م��ث��ال رائ���ع عن 
كيفية دمج املن�شة املفتوحة امل�شدر التي نقّدمها 
جناح   بعد  القطاع.  حاجات  ملالقاة  وا�شتخدامها 
ن�شتمد  االأخ���ري،   HackTravel# هاكاثون 
اإلهامنا من الفرق املختلفة التي قّدمت م�شاريع 
واأفكار متعددة، ونتطلع اإىل اال�شتمرار يف تطوير 
االأفكار  ه��ذه  ودع���م  تطبيق  خ��الل  م��ن  من�شتنا 

وامل�شاريع.«
خالل الهاكاثون، ك�شف مطورو املن�شة عن مزايا 
جديدة تتعلق بالثقة والتاأكد من هوية امل�شتخدم، 
تن�شيقات  دع��م  تت�شمن  اإ�شافية  ت��ط��ورات  وع��ن 
خمتلفة للبيانات، ونظاما جديدا لتجزئة بيانات 

ال�شفر .

�شراكة بني وايندينغ تري والحتاد للطريان لتطبيق اأحدث تقنيات ال�شفر يف ال�شرق الأو�شط

الناجت املحلي الياباين يتجاوز التوقعات   
•• طوكيو-رويرتز:

»من���ا االق��ت�����ش��اد ال��ي��اب��اين ب��وت��رية اأ����ش���رع ب��ك��ث��ري م��ن املتوقع 
يف ال��ف��رتة ب��ني اأب���ري���ل- ن��ي�����ش��ان وي��ون��ي��و -ح���زي���ران لي�شجل 
فيه  ال��ذي طغى  الوقت  التوايل، يف  الثالث على  للربع  تو�شعا 
اال�شتهالك القوي لالأ�شر وا�شتثمارات ال�شركات على ال�شدمة 

التي تلقتها ال�شادرات من �شعف الطلب العاملي.
الذي  امل��رك��زي  اليابان  لبنك  االرت��ي��اح  بع�س  البيانات  وتوفر 
وتكثيف  اأخ��رى  مركزية  ببنوك  لالقتداء  ل�شغوط  يتعر�س 

التحفيز للت�شدي للمخاطر العاملية املت�شاعدة.
واأظهرت بيانات اأولية من مكتب رئي�س الوزراء اليوم اجلمعة 

يف  باملئة   1.8 �شنوية  بوترية  منا  االإجمايل  املحلي  الناجت  اأن 
ال�شوق  ت��وق��ع��ات  بكثري متو�شط  ي��ت��ج��اوز  ال��ث��اين، مم��ا  ال��رب��ع 
 2.8 ن�شبته  وياأتي بعد منو معدل  باملئة   0.4 ن�شبته  بارتفاع 

باملئة يف الفرتة بني يناير كانون الثاين ومار�س اآذار.
اخلا�س،  اال�شتهالك  اإن  لل�شحفيني  حكومي  م�شوؤول  وق��ال 
الذي ميثل نحو 60 باملئة من االقت�شاد، زاد 0.6 باملئة مقارنة 
مع الفرتة من يناير كانون الثاين اإىل مار�س اآذار لي�شجل منوا 
ال�شيارات  على  قوي  طلب  بف�شل  التوايل،  على  الثالث  للربع 

ومكيفات الهواء.
املثلني  بنحو  لريتفع  باملئة،   1.5 الراأ�شمايل  االإنفاق  زاد  كما 
ولي�شجل  حمللون  توقعها  التي  االرت��ف��اع  وت��رية  م��ع  مقارنة 

الثاين  يناير-كانون  يف  باملئة   0.4 ن�شبتها  زي��ادة  من  ت�شارعا 
وحتى مار�س- اآذار.

وقال حمللون اإن التدفق املطرد لل�شائحني الوافدين والزيادة 
املتوقعة يف الطلب قبل دورة األعاب طوكيو االأوليمبية يف 2020 

دفعا عمليات بناء الفنادق ومن�شاآت الرتفيه لالرتفاع.
االإنفاق  دعما  العامة  واالأعمال  املكاتب  بناء  اإن  وقال حمللون 
الراأ�شمايل، يف موؤ�شر على اأن متانة االقت�شاد تلقت الدعم من 

هذين القطاعني االأقل تاأثرا بتباطوؤ التجارة العاملية.
واأظهرت البيانات اأن الطلب املحلي اأ�شاف 0.7 نقطة مئوية 
م�شاهمة  اأث���ره  يف  ليفوق  االإج���م���ايل،  املحلي  ال��ن��اجت  من��و  اإىل 

�شلبية ن�شبتها 0.3 نقطة من الطلب اخلارجي.

»اأوبر تكنولوجيز« تتكبد خ�شائر باأكرث من 5 مليارات دولر

انخفا�ش اأ�شهم اأوروبا بفعل ا�شطرابات اإيطاليا 

وكالة الطاقة : منو الطلب على 
النفط الأدنى منذ 2018 

•• لندن-رويرتز:

قالت وكالة الطاقة الدولية اأم�س اإن الدالئل املتزايدة 
على وجود تباطوؤ اقت�شادي وت�شاعد احلرب التجارية 
الطلب  منو  يف  ت�شببا  وال�شني  املتحدة  الواليات  بني 
املالية  االأزم���ة  منذ  وت��رية  باأبطاأ  النفط  على  العاملي 

العاملية يف 2008.
يزداد  “الو�شع  ال�شهري  تقريرها  يف  الوكالة  وقالت 
�شبابية... منو الطلب العاملي على النفط كان بطيئا 

للغاية يف الن�شف االأول من 2019«.
املقارنة  عند  اإن��ه  باري�س  مقرها  التي  الوكالة  وقالت 
العاملي  الطلب  يكون   ،2018 م��ن  ال�شهر  نف�س  م��ع 
انخف�س 160 األف برميل يوميا يف مايو اأيار م�شجال 

ثاين انخفا�س على اأ�شا�س �شنوي يف 2019.
اأيار،  اإىل مايو-  ويف الفرتة من يناير- كانون الثاين 
يوميا  برميل  األ��ف   520 النفط  على  الطلب  ارتفع 

م�شجال اأقل زيادة لتلك الفرتة منذ 2008.
وقالت الوكالة “اآفاق التو�شل اإىل اتفاق �شيا�شي بني 
تدهورت.  التجارة  ب�شاأن  املتحدة  وال��والي��ات  ال�شني 
قد يوؤدي هذا اإىل تقل�س الن�شاط التجاري ومنو اأقل 
للطلب على النفط«.وخف�شت الوكالة توقعاتها لنمو 
 1.1 اإىل  و2020   2019 لعامي  ال��ع��امل��ي  الطلب 
مليون برميل يوميا و1.3 مليون برميل يوميا على 
اأن ال�شني هي امل�شدر الوحيد  الرتتيب، واأ�شارت اإىل 

األ���ف ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا يف  ال��ك��ب��ري للنمو مب��ق��دار 500 
الن�شف االأول من العام اجلاري.

وقالت اإن منو الطلب يف الواليات املتحدة والهند بلغ 
األف برميل يوميا فقط يف الفرتة من يناير-   100

كانون الثاين اإىل يونيو- حزيران.
احتمال  وج���ود  م��ع  ه�شة  “التوقعات  التقرير  وق���ال 
املراجعة  م��ن  اأك��ر  باخلف�س  الإج���راء مراجعة  اأك��رب 

بالرفع«.
يف غ�شون ذلك، ت�شبب قيود االإمدادات التي تفر�شها 
البلدان امل�شدرة للبرتول )اأوب��ك( وحلفاوؤها  منظمة 
من  االإن��ت��اج  تباطوؤ  م��ن  ال��دع��م  وتلقى  بال�شوق  �شحا 

خارج املنظمة.
اأنها  اإذ  موؤقتا  �شيكون  التوازن  اإن  تقول  الوكالة  لكن 
 2020 اأوب��ك يف  تتوقع منوا قويا لالإنتاج من خارج 
عند 2.2 مليون برميل يوميا، وتتنباأ باأن �شوق النفط 

العاملية �شتحظى “باإمدادات جيدة«.
وتقول وكالة الطاقة الدولية اإن املخاوف االقت�شادية 
تطغى على العوامل اجليو�شيا�شية، لكن �شوق النفط 
ما زالت تتابع عن كثب التوترات بني الواليات املتحدة 
االأمريكية على  العقوبات  واإي��ران يف اخلليج.وت�شببت 
اإي�����ران يف دف���ع ����ش���ادرات ط��ه��ران م��ن ال��ن��ف��ط للخام 
لالنخفا�س يف يوليو متوز مبقدار 130 األف برميل 
يوميا اإىل 400 األف برميل يوميا وهو اأدنى م�شتوى 

منذ الثمانينات.

•• وا�صنطن-وكاالت:

الذكي  النقل  خل��دم��ات  تكنولوجيز”  “اأوبر  �شركة  اأخ��ف��ق��ت 
يف  اأرب���اح  حتقيق  اأو  النمو  اآف���اق  ب�شاأن  امل�شتثمرين  طماأنة  يف 
امل�شتقبل القريب، بعدما اأعلنت اأم�س االأول اأنها تكبدت خ�شائر 
معدل  اأع��ل��ى  يف  ال��ث��اين،  ال��رب��ع  يف  دوالر  مليار   5.24 بقيمة 

خ�شائر تتعر�س له ال�شركة على االطالق.
اأن اجل��ان��ب االأك���رب من  ل��الأن��ب��اء  “بلومربغ”  واأف����ادت وك��ال��ة 
االأوىل  ال��ط��رح  ج���راء  تعوي�شات  اإىل  ي��رج��ع  “اأوبر”  خ�شائر 
لالأ�شهم يف مايو “اأيار” املا�شي، وهي نفقات تقليدية تتكبدها 

ال�شركة عند طرح اأ�شهمها لالكتتاب للمرة االأوىل.
عن  اأع��رب��وا  االقت�شاديني  املحللني  اأن  “بلومربغ”  واأ�شافت 
لل�شركة،  لالآمال  املخيبة  املبيعات  منو  معدالت  ب�شاأن  قلقهم 
12 باملئة  حيث حققت ال�شركة زيادة يف الربع الثاين ن�شبتها 
اأدنى معدل منو  مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�شي، وهو 
يف تاريخ ال�شركة التي يقع مقرها يف مدينة �شان فران�شي�شكو 
الثاين  ال��رب��ع  يف  تكنولوجيز”  “اأوبر  االأم��ري��ك��ي��ة.وح��ق��ق��ت 
2.82 مليار دوالر، فيما كان املحللون  عائدات معدلة بقيمة 

االقت�شاديون يتوقعون اأن حتقق ال�شركة 3.05 مليار دوالر.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  خ�����ش��رو���ش��اه��ي،  دارا  ع��ن  ال��وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
لديها  تكنولوجيز”  “اأوبر  اإن  املا�شي  االأ�شبوع  لل�شركة، قوله 
تقوم  ���ش��وف  ال�����ش��رك��ة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  هيكلها،  ت��ره��ل  م�شكلة 

بت�شريح 400 موظف يف قطاع الت�شويق.
تكنولوجيز”  “اأوبر  ن�شرتها  التي  املالية  البيانات  واأظ��ه��رت 
ت�شل  �شريبية  ا�شتقطاعات  حتقيق  يف  ال�شركة  جن��اح  اأم�����س 
قيمة  خف�س  يف  �شي�شاعدها  م��ا  وه��و  دوالر  مليار  1ر6  اإىل 

هذه  على  ال�شركة  مقبلة.وح�شلت  ل�شنوات  �شرائبها  فاتورة 
اال�شتقطاعات ال�شخمة قبل الطرح العام االأويل الأ�شهمها يف 
مايو “اأيار” املا�شي من خالل نقل بع�س فروعها الدولية اإىل 
اأخرى، نتيجة القواعد اجلديدة لالحتاد االأوروب��ي التي  دول 
من  اجلن�شيات  متعددة  ال�شركات  تهرب  م��ن  احل��د  ت�شتهدف 

ال�شرائب.
التي  ال�شريبية  اال�شتقطاعات  اأن  اإىل  “بلومربغ”  واأ���ش��ارت 

من  ج��اءت  دوالر  مليار   6.1 بقيمة  “اأوبر”  منها  �شت�شتفيد 
بني  ال�شركة  نقلتها  التي  الفكرية  امللكية  حقوق  قيمة  زي��ادة 
ر�شمي  ���ش��ن��وي  رب���ع  ت��ق��ري��ر  اأول  بح�شب  اخل��ارج��ي��ة،  ف��روع��ه��ا 
ت�شدره ال�شركة.ووفقاً للقواعد، فاإنه عند زيادة قيمة االأ�شول 
�شتزيد  ال��ف��روع  ه��ذه  اإىل  نقلها  مت  التي  لل�شرائب  اخلا�شعة 
اال�شتقطاعات ال�شريبية املقررة لل�شركة نتيجة ا�شتخدام هذه 

االأ�شول.

••روما-رويرتز:

ان��خ��ف�����ش��ت االأ����ش���ه���م االأوروب�����ي�����ة 
خ�شائر  تكبد  �شوب  لتتجه  اأم�����س 
يف  ال��ت��وايل،  على  الثاين  لالأ�شبوع 
القلق  ف��ي��ه  ت�شببت  ال���ذي  ال��وق��ت 
ب�شاأن ا�شتقرار احلكومة االإيطالية 
يف ا�شطراب امل�شتثمرين وا�شتمرت 
التوترات  ب�������ش���اأن  امل����خ����اوف  ف��ي��ه 
والواليات  ال�شني  ب��ني  التجارية 
ميب  امل����وؤ�����ش����ر  امل�����ت�����ح�����دة.ون�����زل 
مع  باملئة   1.6 ميالنو  ببور�شة 
ال�شدمة  االإيطالية  البنوك  تلقي 
ماتيو  ����ش���ح���ب  اأن  ب���ع���د  االأك��������رب 
الرابطة  ح����زب  زع��ي��م  ���ش��ال��ف��ي��ن��ي 
احلاكم دعمه لالئتالف احلكومي 

احلاكم للبالد .
واالأ�شواق يف االآونة االأخرية �شديدة 

يف  ال�شيا�شية  ب��ال��ت��ط��ورات  ال��ت��اأث��ر 
روم��ا م��ع ارت��ف��اع ع��وائ��د ال�شندات 
فيها  تكون  م��رة  كل  يف  االإيطالية 
خم���اوف ب�����ش��اأن م��ت��ان��ة احل��ك��وم��ة.

ون������زل امل���وؤ����ش���ر ���ش��ت��وك�����س 600 
االأوروبي 0.2 باملئة بعد اأن �شجل 
اأداء يومي يف نحو �شهرين  اأف�شل 
جتارية  بيانات  عقب  االول،  اأم�س 
وا�شتقرار  ال�����ش��ني  م���ن  اإي��ج��اب��ي��ة 
عملتها.اأي�شا ي�شغط على االإقبال 
لبلومربج  تقرير  امل��خ��اط��رة  على 
ت���رج���ئ ق����رارا  اإن وا���ش��ن��ط��ن  ق����ال 
ل�شركات  ت��راخ��ي�����س  م��ن��ح  ب�����ش��اأن 
مع  ال��ت��ج��ارة  ال�شتئناف  اأم��ري��ك��ي��ة 
مما  ال�شينية  تكنولوجيز  ه��واوي 
يثري قلق امل�شتثمرين ب�شاأن تكثيف 
التجاري  ال����ن����زاع  يف  ال��ت�����ش��اح��ن 

الدائر.

•يف خطوة جديدة نحو الرتقاء بقطاع ال�سفر، 
ان�سمت الحتاد للطريان اإىل اأ�سطول �سركاء 

من�سة وايندينغ تري من �سركات الطريان 
الكربى، منها اإير فران�ض، لوفتهانزا،  طريان 

كندا وطريان نيوزيلندا

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 

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

الروزا �شتايل للعناية بالرجال
رخ�شة رقم:CN 2109248   تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

مركز العا�شفة للنقليات واملقاوالت العامة
رخ�شة رقم:CN 2077817   تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 

الغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
جولدن  ور�شة  التجاري  باال�شم    CN رقم:2694805 
�شان�س لكهرباء ال�شيارات بالغاء طلب تعديل الرخ�شة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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املال والأعمال

قبل الربك�شيت.. اقت�شاد بريطانيا يف ورطة
•• لندن-وكاالت:

 2012 انكم�س االقت�شاد الربيطاين للمرة االأوىل، منذ عام 
يف الربع الثاين من العام، يف رد فعل عك�شي حاد لزيادة تراكم 
امل���خ���زون���ات يف ف���رتة م���ا ق��ب��ل خ����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن االحت���اد 
الذي  الوقت  يف  �شوؤم  نذير  االنكما�س  ه��ذا  االأوروبي.وي�شكل 
البالد  لقيادة  جون�شون،  بوري�س  ال���وزراء،  رئي�س  فيه  ي�شتعد 
املقبل.وتراجعت قيمة اجلنيه  اأكتوبر  نحو مغادرة االحتاد يف 
بعد  بيع  عمليات  الربيطانية  االأ�شهم  و�شجلت  االإ�شرتليني 
العامل  يف  اقت�شاد  اأك���رب  خام�س  ن��اجت  اأن  ب��ي��ان��ات  اأظ��ه��رت  اأن 
اأ�شهر   3 يف  باملئة،   0.2 بن�شبة  ف�شلي  اأ�شا�س  على  انخف�س 

حتى يونيو، اأي اأدنى من كل التوقعات يف م�شح اأجرته رويرتز 
الآراء اقت�شاديني.ومع تعهد حكومة جون�شون مبغادرة االحتاد 
االأوروب��ي بحلول 31 اأكتوبر، بغ�س النظر عما اإذا متكن من 
اإىل اتفاق انتقايل لتفادي حدوث تعطل يف التجارة،  التو�شل 
تبقى  التوقعات فيما  ب�شاأن  اليقني  ت�شود حالة من عدم  فيما 

من 2019.
التباطوؤ، وال�شبب يف ذلك  اأي�شا من  العاملي  ويعاين االقت�شاد 
يعود بدرجة كبرية اإىل اخلالف التجاري بني الواليات املتحدة 
وال�شني.وقال مكتب االإح�شاءات الوطنية، اإن النمو االقت�شادي 
انخف�س على اأ�شا�س �شنوي من 1.8 باملئة يف الربع االأول اإىل 
1.2 يف املئة، وهو االأداء االأ�شعف له منذ بداية عام 2018.

اإنه ال يعتقد اأن  لكن وزير املالية اجلديد، �شاجد جاويد، قال 
االقت�شاد الربيطاين �شينزلق اإىل هوة الركود الكامل. وقال يف 
ت�شريحات: “ال اأتوقع حدوث ركود على االإطالق. لي�س هناك 
حملل بارز واحد توقع حدوث ركود«.واأو�شح جاويد اأن االأرقام 
“لي�شت مفاجئة باأي حال من االأحوال”واأنها تعك�س التقلبات 
االأوروبي  االحت��اد  من  االنف�شال  قبل  ما  ف��رتة  ت�شهدها  التي 
والتي �شتنتهي بخروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي يف 31 
املا�شي  االأ�شبوع  توقع  قد  املركزي  اإجنلرتا  بنك  اأكتوبر.وكان 
 0.3 بن�شبة  ف�شلي  اأ�شا�س  على  حم��دود  ب�شكل  النمو  ارت��ف��اع 
للعام  بالن�شبة  النمو  انخفا�س  الربع احلايل مع  باملئة خالل 

ككل اإىل 1.3 يف املئة.

»احلكمة« ت�شّجل نتائج مالية قوية يف الن�شف الأول من عام 2019 وترفع توقعاتها للعام كاماًل

بكني تتهم وا�شنطن ب�»التع�شف« بعد فر�شها عقوبات اأ�شهم اليابان ترتفع مقتدية بوول �شرتيت 

الذهب يتجه لأف�شل اأداء اأ�شبوعي يف  3 �شنوات  

•• بكني-وكاالت:

اأعلنتها  التي  اجل��دي��دة  بالقواعد  ال�شني  ن��ددت 
عمالق  على  حتظر  وال��ت��ي  االأرب���ع���اء،  وا�شنطن، 
اأخرى  �شينية  و�شركات  “هواوي”  التكنولوجيا 
ت��وق��ي��ع ع��ق��ود يف االأ����ش���واق االأم��ري��ك��ي��ة، واتهمت 

وا�شنطن ب�”التع�شف يف ا�شتخدام ال�شلطة«.
وكالة  اأي  ع��ل��ى  امل��وؤق��ت��ة  ال��ق��واع��د  ه���ذه  و�شتمنع 
احتادية اأمريكية احل�شول على معدات ات�شاالت 
بدءاً  ال�شينية  ال�شركات  تلك  من  تكنولوجيا  اأو 

من 13 اأغ�شط�س “اآب«.
ال�شينية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدثة  وقالت 
املتحدة  ال��والي��ات  “تع�ّشف  اإّن  يينغ،  ت�شون  ه��وا 
اإىل ت�شويه �شمعة  ال�شلطة والهادف  ا�شتخدام  يف 
ومن  عمداً  واإزاحتها،  ال�شينية  ال�شركات  بع�س 
الواليات  �شورة  خطري  ب�شكل  يف�شد  وازع،  دون 

املتحدة وم�شاحلها اخلا�شة«.
اإىل  ال�����ش��دي��د  “نقّدم دع��م��ن��ا  ب��ي��ان،  واأ���ش��اف��ت يف 
ال�شركات ال�شينية املعنية التخاذ ال�شبل القانونية 

بهدف حماية حقوقها وم�شاحلها امل�شروعة«.

وت���واج���ه ه����واوي اأي�����ش��اً احل��ظ��ر امل��ف��رو���س على 
ال�شركات االأمريكية لبيعها معدات تكنولوجية.

التنفيذ  اأن يدخل هذا احلظر حيز  املتوقع  ومن 
يف منت�شف ال�شهر اجلاري.وت�شمل هذه التدابري 

اجلديدة اإىل جانب هواوي، �شركة “زد تي اأي”، 
و���ش��رك��ة ه��ي��رتا ل��الت�����ش��االت، و���ش��رك��ة هيكفيغن 
اأّنها �شتطعن بهذه  و�شركة داهوا.واأعلنت هواوي 

التدابري اأمام املحكمة االأمريكية العليا.

وول �شرتيت تفتح منخف�شة ب�شبب خماوف التجارة 
•• وا�صنطن-رويرتز:

ف��ت��ح��ت االأ����ش���ه���م االأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى ان��خ��ف��ا���س اأم�س 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، يف الوقت  ب���رتاج���ع ق��ط��اع  م��دف��وع��ة 
امل�شتثمرون توترات جتارية جديدة  يكابد فيه  الذي 
بني الواليات املتحدة وال�شني وا�شطرابا �شيا�شيا يف 

اإيطاليا وانكما�شا مفاجئا القت�شاد بريطانيا.

وهبط املوؤ�شر داو جونز ال�شناعي 41.10 نقطة اأو 
0.16 باملئة اإىل 26337.09 نقطة.

مبق����دار   500 ب���ورز  اآن���د  �شت��������اندرد  امل��وؤ���ش��ر  ون���زل 
 2930.51 اإىل  ب������املئة   0.26 اأو  نقط�������ة   7.58

نقطة.
اأو  نقطة   41.97 املجمع  نا�شداك  املوؤ�شر  وتراجع   

0.52 باملئة اإىل 7997.17 نقطة.

••  طوكيو-رويرتز:

اأغلقت االأ�شهم اليابانية مرتفعة اأم�س مع ابتعاد 
املوؤ�شر نيكي عن اأدنى م�شتوى يف �شبعة اأ�شهر يف 

الوقت الذي ت�شجع فيه امل�شتثمرون بف�شل ارتفاع 
وول �شرتيت، على الرغم من اأن املخاوف اجلديدة 

ب�شاأن التجارة العاملية اأثرت على املعنويات.
املخاوف  جت��دد  بفعل  حم���دودة  املكا�شب  وك��ان��ت 

ب�����ش��اأن ال���ن���زاع ال��ت��ج��اري ب��ني ال���والي���ات املتحدة 
وال�شني بعد تقرير ذكر اأن البيت االأبي�س يوؤجل 
بالعمل  االأمريكية  لل�شركات  ال�شماح  ب�شاأن  قرار 

مع هواوي تكنولوجيز ال�شينية.
وارتفع املوؤ�شر نيكي القيا�شي 0.44 باملئة ليغلق 

عند 20684.82 نقطة.
الثالثاء  ي��وم   21110.76 اإىل  امل��وؤ���ش��ر  ون���زل 
وهو اأدنى م�شتوياته منذ العا�شر من يناير كانون 
فيه معنويات  ت�شررت  ال��ذي  ال��وق��ت  ال��ث��اين، يف 
بني  التجارية  احل��رب  ت�شاعد  م��ن  امل�شتثمرين 

ال�شني والواليات املتحدة.
وتقدم �شهم اإنبك�س كورب لتطوير حقول النفط 
ارتفعت  اأن  ب��ع��د  ب��امل��ئ��ة   2.6 ال��ط��ب��ي��ع��ي  وال���غ���از 
اأرباحها الت�شغيلية 40.7 باملئة يف الثالثة اأ�شهر 

بني اأبريل -ني�شان ويونيو- حزيران.
م�شتح�شرات  ل�شناعة  �شي�شيدو  �شهم  و���ش��ع��د 
ال�شركة عن  اأعلنت  اأن  بعد  باملئة   8.1 التجميل 
زيادة املبيعات يف الفرتة من يناير- كانون الثاين 
اإىل يونيو حزيران بف�شل عوامل من بينها طلب 

مطرد يف ال�شوق ال�شينية.

•• عوا�صم-رويرتز:

امل�����ش��ت��وى امل��ه��م البالغ  ارت���ف���ع ال���ذه���ب ف����وق 
ت�شجيل  �شوب  متجها  اأم�����س،  دوالر   1500
ني�شان  اأب���ري���ل-  م��ن��ذ  اأ���ش��ب��وع��ي  اأداء  اأف�����ش��ل 
املعدن  فيه  ي�شهد  ال���ذي  ال��وق��ت  يف   ،2016

باعتباره  ال�شراء  على  جديدا  اإقباال  االأ�شفر 
النزاع  بفعل ت�شعيد  االآم��ن  امل��الذ  اأ�شول  من 
املتحدة  وال����والي����ات  ال�����ش��ني  ب���ني  ال���ت���ج���اري 

وخماوف ب�شاأن تباطوؤ االقت�شاد العاملي.
جرينت�س،  بتوقيت   0601 ال�شاعة  وبحلول 
ارتفع الذهب يف املعامالت الفورية 0.5 باملئة 

اإىل 1507.22 دوالر لالأوقية “االأون�شة”. 
ويف وقت �شابق من االأ�شبوع اجلاري، جتاوزت 
للمرة  دوالر   1500 م�شتوى  الذهب  اأ�شعار 

االأوىل منذ اأبريل- ني�شان 2013.
بداية  منذ  باملئة   4.6 الثمني  املعدن  وارتفع 
اأف�شل  االأ�شبوع اجلاري ويتجه �شوب حتقيق 

اأداء اأ�شبوعي يف اأكر من ثالث �شنوات.
وزاد الذهب يف العقود االأمريكية االآجلة 0.6 

باملئة اإىل 1519 دوالرا لالأوقية.
17 باملئة منذ  ال��ذه��ب م��ا يزيد ع��ن  وارت��ف��ع 
ب���داي���ة ال����ع����ام، و���ش��ع��د م���ا ي���زي���د ع���ن 100 
من  بدعم  الفائت،  االأ�شبوع  مدى  على  دوالر 
ال��ت��وت��رات ال��ت��ج��اري��ة وحت���ول ب��ن��وك مركزية 
نحو  ع��ل��ى  ال��ن��ق��دي��ة  ال�شيا�شة  تي�شري  ���ش��وب 
متزايد يف ظل خماوف ب�شاأن تباطوؤ النمو.ويف 
اأحدث تطور يف النزاع الطويل االأجل بني اأكرب 
اقت�شادين يف العامل، قال تقرير اإن وا�شنطن 
توؤجل قرارا ب�شاأن تراخي�س ل�شركات اأمريكية 
تكنولوجيز.يف  التجارة مع هواوي  ال�شتئناف 
جراء  املالية  االأ���ش��واق  دمت  �شُ ذل��ك،  غ�شون 
اإقدام البنوك املركزية يف نيوزيلندا وتايالند 
التخفي�شات  من  �شل�شلة  تنفيذ  على  والهند 

امل��ف��اج��ئ��ة الأ����ش���ع���ار ال���ف���ائ���دة مم���ا ي�����ش��ري اإىل 
ال�شيا�شات  ���ش��ان��ع��ي  ل���دى  االأدوات  ت�����ش��اوؤل 
االأول،  االقت�شادي.واأم�س  ال��رتاج��ع  ملكافحة 
عرب الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب جمددا 
ع��ن ع��دم ر���ش��اه ع��ن ق��وة ال����دوالر االأمريكي 
االحتياطي  جمل�س  ف��ائ��دة  اأ���ش��ع��ار  اإن  وق���ال 
تلحق  “البنك املركزي االأمريكي”  االحتادي 
ال�شرر ب�شركات الت�شنيع االأمريكية.ويقل�س 
خف�س اأ�شعار الفائدة تكلفة الفر�شة ال�شائعة 
حل��ي��ازة امل��ع��دن االأ���ش��ف��ر ال���ذي ال ي��در عائدا 
وي�����ش��غ��ط ع��ل��ى ال�����دوالر مم���ا ي��ج��ع��ل الذهب 
اأقل تكلفة للم�شتثمرين من حائزي العمالت 
االأخرى.ويتجه موؤ�شر الدوالر �شوب ت�شجيل 

اأول انخفا�س اأ�شبوعي يف اأربعة اأ�شابيع.
قفزت  االأخ���رى،  النفي�شة  للمعادن  وبالن�شبة 
الف�شة 1.2 باملئة اإىل 17.11 دوالر لالأوقية 
يزيد  اأ�شبوعي  مك�شب  حتقيق  �شوب  وتتجه 
باملئة   0.5 البالتني  باملئة.وربح  خم�شة  عن 
ت�شجيل  �شوب  ويتجه  دوالر   865.08 اإىل 

اأف�شل اأداء اأ�شبوعي يف اأربعة اأ�شابيع.
وارتفع البالديوم 0.3 باملئة اإىل 1425.42 

دوالر لالأوقية.

•• دبي-الفجر: 

�شي.”،  اإل.  ب���ي.  فارما�شيوتيكلز  “حكمة  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
“الرمز يف  ال�شركات الدوائية متعددة اجلن�شيات  جمموعة 
  HIK:دبي نا�شداك  �شوق  ويف    HIK:املايل لندن  �شوق 
 ،»HKMPY ب��دون و�شفة:  املتاحة  االأدوي���ة  اأ���ش��واق  ويف 
احلايل  العام  من  االأول  للن�شف  املالية  نتائجها  عن  اليوم 

واملنتهي يف 30 يونيو 2019. 
كاملة  املجموعة  م�شتوى  على  “احلكمة”  اإي����رادات  بلغت 
ارتفاعاً  ب��ذل��ك  م�شجلًة  اأم��ري��ك��ي،  دوالر  م��ل��ي��ون   1،047
بن�شبة %7، مقارنة ب� 979 مليون دوالر اأمريكي يف العام 
يف  املتاحة  للمنتجات  القوية  املبيعات  يعك�س  مما   ،2018

ال�شوق واملنتجات حديثة االإطالق. 
وخالل الن�شف االأول من العام 2019، ارتفعت االإيرادات 

الرئي�شة لقطاع اأدوية املحاقني العاملي بن�شبة %4 لت�شل اإىل 
428 مليون دوالر اأمريكي، مقارنة ب� 410 ماليني دوالر 
اأمريكي يف الن�شف االأول من عام 2018. وبالعملة الثابتة، 
 ،7% اأدوي��ة املحاقني العاملي بن�شبة  اإي��رادات قطاع  ارتفعت 
اإي��رادات القطاع نف�شه يف منطقة ال�شرق االأو�شط  وارتفعت 
 60 اإي��رادات بقيمة  %18 حمققة  اأفريقيا بن�شبة  و�شمال 
اأمريكي  دوالر  مليون   51 ب�  مقارنة  اأمريكي  دوالر  مليون 
اإيراداتها  ارتفعت  كما   ،2018 العام  من  االأول  الن�شف  يف 
بالعملة الثابتة لت�شل اإىل %20، مما يعك�س االأداء اجليد 
العربية  اململكة  يف  وخا�شة  “احلكمة”،  اأ���ش��واق  خمتلف  يف 

ال�شعودية وم�شر.
بن�شبة  ارتفعت  فقد  اجلني�شة،  االأدوي���ة  قطاع  اإي����رادات  اأم��ا 
%11 لت�شل اإىل 368 مليون دوالر اأمريكي، مقابل 332 
 ،2018 ع��ام  م��ن  االأول  الن�شف  يف  اأم��ري��ك��ي  دوالر  مليون 

القوي  الطلب  االأ�شعار من خالل  حيث مت تعوي�س تراجع 
على منتجات “احلكمة” االأكر متيزاً يف ال�شوق واملنتجات 
للن�شف  اجل��ي��دة  املالية  النتائج  بف�شل  االإط����الق.  حديثة 
االأول من العام رفعت احلكمة توقعات العام باأكمله الإيرادات 

قطاع االأدوية اجلني�شة واالأرباح الت�شغيلية.
العالمة  ق��ط��اع  اإي�����رادات  و�شلت  امل��ال��ي��ة،  ال��ت��ق��اري��ر  وح�شب 
بزيادة  اأمريكي،  دوالر  مليون   242 اإىل  امل�شجلة  التجارية 
االأول  الن�شف  املتحققة يف  ب��االإي��رادات  %4 مقارنة  قدرها 
اأمريكي.  دوالر  مليون   232 والبالغة  املا�شي،  ال��ع��ام  م��ن 
العالمة  قطاع  اإي���رادات  منت  الثابتة،  العملة  اأ�شا�س  وعلى 
مليون   246 اإىل  لت�شل   6% بن�شبة  امل�شجلة  ال��ت��ج��اري��ة 

دوالر اأمريكي.
ال�����ش��ع��ودي��ة وم�شر،  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  اأ���ش��واق��ه��ا،  اأك����رب  ويف 
منواً م�شاعفاً يف االإي��رادات، مما يعك�س  “احلكمة”  حققت 

واملنتجات  قة  امل�شوَّ املنتجات  حمفظة  على  ال��ق��وي  الطلب 
املبيعات يف اجلزائر نتيجة  حديثة االإط��الق. ورغ��م تراجع 
للتباطوؤ االقت�شادي هناك، اإال اأن االأداء القوي الذي حققته 
االأو�شط  ال�����ش��رق  مبنطقة  اأ���ش��واق��ه��ا  معظم  يف  “احلكمة” 

و�شمال اأفريقيا اأدى اإىل تعوي�س هذا الرتاجع. 
على  اال�شرتاتيجية  “احلكمة”  اإجن����ازات  اأب���رز  وا�شتملت 
العلميني  امل�����ش��وؤول��ني  ك��ب��ري  مبن�شب  ج��دي��د  ع�شو  تعيني 
لتعزيز قدرات البحث والتطوير، واإطالق 37 منتجاً جديداً 
منتجاتها  حمفظة  تو�شيع  جانب  اإىل  االأ���ش��واق،  جميع  يف 
يف  ترخي�س  اتفاقيات   7 املجموعة  وّقعت  وكذلك،  العاملية. 
الواليات املتحدة ومنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا، 
االأج��ل مع  توريد طويلة  اتفاقية  اإىل دخولها يف  باالإ�شافة 
الواليات  يف  االأ�شا�شية  املحاقني  ملنتجات   »Civica Rx«
اأوالف�شون،  �شيجي  قال  النتائج،  هذه  على  املتحدة.وتعليقاً 

اأعمالنا  جميع  “حتقق  “احلكمة”:  ل�  التنفيذي  الرئي�س 
اأعمالنا  خ��الل من��وذج  م��ن  امل��زي��د  نقدم  ج��ي��داً. فنحن  اأداًء 
وعملياتنا  ال�شوق،  يف  ال��رائ��دة  وم��راك��زن��ا  وامل��ت��ن��وع،  الفريد 
القوي.  ال��ع�����ش��وي  ال��ن��م��و  م�شتوى  لتعزيز  اجل����ودة  ع��ال��ي��ة 
وُتظهر نتائجنا املالية اجليدة للن�شف االأول من العام مدى 
قة، واالإطالق الناجح  ات�شاع ومرونة حمفظة منتجاتنا امل�شوَّ
للمنتجات قيد التنفيذ، اإىل جانب االإجراءات التي اتخذناها 
خلف�س التكاليف وزيادة الكفاءة. خالل الن�شف االأول من 
التنفيذ،  قيد  املنتجات  تطوير  على  الرتكيز  وا�شلنا  العام، 
والتطوير  البحث  ب��رام��ج  يف  اال�شتثمار  ب��زي��ادة  قمنا  كما 
اخلا�شة بنا، واأ�شفنا منتجات جديدة من خالل ال�شراكات، 
وعززنا فريق البحث والتطوير لدينا. اأنا �شعيد باالأداء الذي 
حققناه خالل الن�شف االأول من العام، ورفع توقعاتنا للعام 

باأكمله يعك�س ثقتنا يف الفرتة املتبقية من العام«.

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 

اإعــــــــــالن
للنقليات   كلرز  ال�ش�����ادة/�شوبر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2496217 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل يو�شف احمد مرعي احلمادي %1٠٠
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف يو�شف احمد مرعي احلمادي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 

اإعــــــــــالن
للنقليات  اىل  و  ال�ش�����ادة/بلو  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�شة رقم:2674064 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حم�شن ف�شل ابوبكر �شامل الطهبو�س %1٠٠
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف هيام يو�شف ابراهيم يو�شف احلمادي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شينجل الين للنقليات  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2799532 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حم�شن ف�شل ابوبكر �شامل الطهبو�س %1٠٠
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف هيام يو�شف ابراهيم يو�شف احلمادي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 

اإعــــــــــالن
للنقليات  بريد  ال�ش�����ادة/موننت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�شة رقم:2799530 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حم�شن ف�شل ابوبكر �شامل الطهبو�س %1٠٠
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف هيام يو�شف ابراهيم يو�شف احلمادي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 933
اإماراتي   ، احلمادي  ح�شن  ابراهيم  ح�شن  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف / خمبز فاروقي ،  رقم 
ترخي�س 22832 وذلك لل�شيد/خالد ح�شن ابراهيم ح�شن احلمادي ، اإماراتي 
اجلن�شية.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون االحتادي رقم 
)4( ل�شنة  2٠13 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم 
وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا 
االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 931
اجلن�شية  باك�شتان   - ا�شغر  حممد  جميل  ال�شيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
طاهر  ال�شيد/  اىل  ح�شة   %1٠٠ البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
الف�شي  الياقوت   : التجارية  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  باك�شتان   - الدين  �شيف  الدين 
مت  حيث   : اخرى  تعديالت   )77٠88٠( رقم  ترخي�س   ، بال�شتيكية  منتجات  لتجارة 
القانون  احكام   من   )٥( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  الخر.  الرخ�شة  مالك  تنازل 
االحتادي رقم )4( ل�شنة  2٠13 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن 
للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا 
االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 937
اجلن�شية  اإماراتي   - املطوع  حممد  جا�شم  عبداهلل  را�شد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 1٠٠%  وذلك اىل ال�شيد/ ا�شد نويد نويد 
لتجارة  )الراحة  با�شم  امل�شماة  التجارية  الرخ�شة  يف  ذلك  اجلن�شية  باك�شتاين   - يو�شف 
املفرو�شات( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم )121296( - مت تغيري ال�شكل 

القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2٠13 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 943
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ مانيكوتان بيالي جوباالكري�شنان - الهند  اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�شته البالغة 1٠٠%  وذلك اىل ال�شيد/ حممد احمد عبداهلل جمعه - االإمارات اجلن�شية يف الرخ�شة 
   )2179٠8( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  واالنابيب(  ال�شمامات  لتجارة  )�شتيب  با�شم 
بوكيل  فردية  )موؤ�ش�شة  ال�شابق  ال�شكل  كان  حيث  للرخ�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  مت   -: اخرى  تعديالت 
خدمات( لي�شبح ال�شكل القانوين احلايل )موؤ�ش�شة فردية( - مت تغيري اال�شم التجاري حيث كان اال�شم ال�شابق 
)�شتيب لتجارة ال�شمامات واالنابيب( لي�شبح اال�شم التجاري احلايل )اجلمعه للمقاوالت االلكرتوميكانيكية( 
مت تغيري الن�شاط التجاري للرخ�شة حيث كان )جتارة ال�شمامات واالنابيب االلكرتونية - باجلملة( لي�شبح 
الن�شاط احلايل )مقاوالت فئة �شاد�شة ، تركيب وحدات التكييف ، �شحي( وعمالبن�س املادة )14( فقرة )٥( من 
احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2٠13 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه 
�شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 
  اعـــــــــالن  

املرجع : 941
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شامل جمعه حمد املخيني اجلنيبي ، اإماراتي اجلن�شية 
اوغ�شتني  ال�شيد/  اىل  ح�شة   %1٠٠ البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
فافاكاتو مايكل - هندي اجلن�شية يف الرخ�شة التجارية : الطريق االأحمر ملقاوالت تركيب 
وحدات التكييف - رخ�شة جتارية رقم )738619(. حيث مت تنازل �شاحب الرخ�شة الخر 

ومت تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2٠13 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه 

اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 93٥
اإماراتي   ، املهريي  بخيت  حا�شر  مطر  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 1٠٠%  وذلك اىل ال�شيد/ 
التجارية  الرخ�شة  يف  ذلك  اجلن�شية  اإماراتي   ، ال�شام�شي  حميد  �شيف  �شامل  �شعيد 
للمالحة( مبوجب  ا�س(  ام  )اي  البحرية  للخدمات  الدولية  )املوؤ�ش�شة  با�شم  امل�شماة 

رخ�شة جتارية رقم )73٥2٥6(
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2٠13 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 94٥
 - البلو�شي  اكرب  حممد  عبدالكرمي  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اإماراتي اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 1٠٠%  وذلك 
وذلك  اجلن�شية  اإماراتي   - البلو�شي  حممد  اكرب  حممد  عبدالركيم  ال�شيد/  اىل 
ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  الفنية(  للمقاوالت  )ال�شحبة  امل�شماة  الرخ�شة  يف 
احكام   من   )٥( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س   )7٥٥4٠7( رقم  رخ�شة  مبوجب 
القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2٠13 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر 
هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
عليه مراجعة مكتب  ذلك  اعرتا�س حيال  اي  لديه  االعالن فمن  تاريخ هذا  من 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 939
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شامل علي مبارك املرزوقي - االإمارات اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 1٠٠%  وذلك اىل ال�شيد/ ذو الفقار احمد حممد يو�شف - باك�شتان 
اجلن�شية با�شم )�شالون ن�شاد للحالقة - فرع 1( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 
ال�شابق )موؤ�ش�شة  ال�شكل  كان  للرخ�شة حيث  القانوين  ال�شكل  : تغيري  )6٠12٥٠(  تعديالت اخرى 
التجاري  اال�شم  تغيري  خدمات(  بوكيل  فردية  )موؤ�ش�شة  اجلديد  القانوين  ال�شكل  لي�شبح  فردية( 
للرخ�شة حيث كان اال�شم التجاري ال�شابق )�شالون ن�شاد للحالقة - فرع 1( لي�شبح اال�شم التجاري 
القانون  احكام   من   )٥( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  للحالقة(.   علي  ح�شن  )�شالون  اجلديد 
للعلم وانه  ن�شر هذا االعالن  اقت�شى  . فقد  العدل  الكاتب  �شان  ل�شنة  2٠13 يف  االحتادي رقم )4( 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  ا�شبوعني من  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على االجراء  �شوف يتم 

اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 

اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية  2019/170 
اإىل املحكوم عليه /  جاويد اقبال ل�شيانة املباين  

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية قد اأ�شدرت بحقك 
حكما يف الدعوى رقم )2٠18/14٥9( عمايل جزئي ، يق�شى باإلزامك بدفع مبلغ 
،  وحيث ان املحكوم له/ رنا  وق��دره )7.٠98( درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف 
التنفيذ حتت رقم   ، قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�شجل  رميز خالد بريفايز 
اأنت مكلف ب�شداد املبلغ املحكوم به خالل )1٥( يوما من تاريخ  2٠19/17٠ لذا 
ن�شر االخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات 

القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب اال�شول.
قلم التنفيذ املدين
بدار الق�شاء عجمان

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�شاء - عجمان

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 
الدعوى 2019/2792 جتاري جزئي - ال�شارقة  

 - ال�شارقة  اإمارة   / العنوان  الهند�شية  لالعمال  امل�شفى  ور�شة   / عليها  املدعي  اىل 
ال�شناعية رقم 5 ، ال�شارع الثاين ال�شناعي �شربة رقم 9 

املقامة   ، ال�شارقة   - جزئي  جتاري   2019/2792 رقم  الدعوى  اىل  باالإ�شارة 
املحكمة  تكليفنا من  ، وح�شب  م  م  ذ   - للدهانات  كابرول  �شركة  املدعية/  �شدكم من 
املوافق  اخلمي�س  يوم  يف  اخلربة  اجتماع  حل�شور  ندعوكم  لذا   2019/8/7 بتاريخ 
دبي   - اخلربة  مكتب  يف  وذلك  يف  ظهرا  والن�شف  الثانية  ال�شاعة   2019/8/22
مبنطقة العوير - ميناء دبي اجلاف مكتب رقم D06  وذلك لالإجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديكم من م�شتندات ويف حال تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل 
قانوين عنكم يف الوقت املحدد فاإننا �شنبا�شر اإجراءات اخلربة ونقدم تقريرنا للمحكمة 

من واقع امل�شتندات املتاحة.  
اخلبري املهند�س / ح�شني اأبازيد  

خطاب للن�شر
حل�شور اإجتمــاع خبــرة

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 

املدعي عليه / خالد قا�شم حممد قا�شم احلو�شني 
 2٠19/149٥ الدعوى  يف  االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  عدالة  لقرار  تنفيذ 
 جتاري جزئي املقامة �شدكم من املدعي/ البنك العربي املتحد - �س م ع ،

مت  فقد  وعليه   ، اليها  امل�شار  الدعوى  يف  م�شرفيا  خبريا  ندبنا  مت  فقد 
حتديد يوم االربعاء  املوافق 21//2٠19/8  ال�شاعة : ٠٠ : 1 ظهرا موعدا 
الجتماع اخلربة يف مقر مكتبنا الكائن يف دبي- �شارع ال�شيخ زايد - برج 
ن�شيمة - مكتب رقم 3٠3 ، هاتف رقم 6 ٥٥ ٠٠ 22 ٠4 ، فاك�س رقم : 2٥٠ 1 
2٥٠ ٠4 راجني احل�شور او من ميثلكم قانونا يف املوعد املحدد م�شطحبني 

معكم �شورة عن كافة امل�شتندات املوؤيدة لدفوعكم.
  عبد احلميد زيتون 
خبري حما�سبي وم�سريف   

اإعــــــــالن
حل�شور اإجتماع اخلربة 

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 
اعالن بالن�شر

 AJ20190704B87889 
املخطر : خا�شن مومينوف - اجلن�شية : اوزبك�شتان 

املخطر اليه : �شعيد م�شعود عبدالواحد  - اجلن�شية : اأفغان�شتان  
اإخطار عديل بالوفاء

�شيكات   4 بتحرير  قمتم  وحيث  درهم   1٠٠٠٠ وهو  به  املدانني  املبلغ  بت�شليم  نخطركم 
على  م�شحوبني   )٠٠٠٠16/٠٠٠٠1٥/٠٠٠٠14/٠٠٠٠13( رقم  �شيك   -1  : كاالآتي  وهم 
بنك االإمارات دبي الوطني - وبعر�س ال�شيكات لدى البنك امل�شحوب عليه ارتدت لعدم 
اىل  ال�شيك  قيمة  ب�شداد  اآ�شفني  نخطركم   : لذلك  لل�شحب.  وقابل  قائم  ر�شيد  وجود 
املنذر خالل خم�شة اأيام من تاريخ هذا االإخطار واإال �شن�شطر اآ�شفني التخاذ االإجراءات 
القانونية الالزمة �شدك للمطالبة بقيمة ال�شيك مع حتملكم كافة امل�شاريف الق�شائية 

واتعاب املحاماة اإن وجدت. 
الكاتب العدل

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 
 اعالن بالن�شر للم�شتاأنف �شدهما للح�شور اأمام اإدارة الدعوى  

يف �شحيفتني اإحداهما ناطقة باللغة االإجنليزية
يف االإ�شتئناف رقم : 2019/1159 

بناء علي طلب امل�شتاأنف / عبدالنا�شر حممد رفعت
امل�شتاأنف �شده:1/عادل ح�شني مو�شى:2/ام بي ا�س جروب - �س م ح

ا�شتئناف  الدعوى مبحكمة  اإدارة  مكتب  ام��ام  باحل�شور  مكلف  انت 
ال�شارقة - �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية 
الثالثاء  ي��وم  يف  وذل���ك  امل�شتندات  ك��اف��ة  بها  مرفقا  ال��دع��وى  على 
بو�شفك   - اأع���اله  رقمها  امل��ذك��ور  ال��دع��وى  2٠19/8/27 يف  امل��واف��ق 

م�شتاأنف �شده.  
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان : ال�شيد/ حممد دروي�س 
احمد حممد ال�شيزاوي - اجلن�شية : االإمارات وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( يف 
ح�شته البالغة 1٠٠% يف اال�شم التجاري  اأر�س الزجاج ملقاوالت االأملنيوم والزجاج ، ن�شاط الرخ�شة 
مقاولة فئة �شاد�شة ، اأملنيوم وزجاج ، واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�شادية يف  خورفكان رخ�شة 
جتارية رقم 7٥2441 ال�شادر بتاريخ 2٠17/4/٥ يف دائرة التنمية االإقت�شادية بخورفكان. اىل كال 
من : ال�شيد/ عبداهلل يو�شف عبداهلل يو�شف زرعي ، اجلن�شية : االإم��ارات ، بن�شبة ٥1% ال�شيد/ 
بالل قادر مياه ، اجلن�شية : بنغالدي�س ، بن�شبة 2٥% ال�شيد/ حممد جوهر االإ�شالم حممد جماهد 
الرخ�شة من موؤ�ش�شة فردية اىل  بن�شبة 24% وبذلك تتحول   ، : بنغالدي�س  ، اجلن�شية  اال�شالم 
�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة با�شم التجاري اأر�س الزجاج ملقاوالت االأملنيوم والزجاج ذ م م ، ن�شاط 
الرخ�شة مقاولة فئة �شاد�شة ، اأملنيوم و زجاج. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 

 اعـــــــالن       
انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان : ال�شيد/  تقدم ايل 
على  الت�شديق  وطلب  االإم���ارات   : اجلن�شية   ، العنتلي  الالغ�س  احمد  �شامل  اأحمد 
حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته البالغة )1٠٠%( يف اال�شم التجاري ال�شقر االأزرق 
للمقاوالت ال�شحية ، ن�شاط الرخ�شة مقاوالت فئة �شاد�شة ، �شحي ، واملرخ�س من 
دائرة التنمية االقت�شادية يف  خورفكان رخ�شة جتارية رقم 7٥2664 ال�شادر بتاريخ 
2٠17/4/24 يف دائرة التنمية االإقت�شادية بخورفكان اىل ال�شيد/ حممد االأمني علي 
العدل يف مدينة  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  بنغالدي�س.    : - اجلن�شية  اكرب 
خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/167 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليهما/1- ايه تي اي ليمتد 2-ايه تي اإي لالإ�شتثمارات - �س ذ م م جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2٠19/٥/19  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ ٥4 اي�شت للمطاعم - �س 
ذ م م بحل وت�شفية ال�شركة املدعي عليها الثانية )�شركة ايه تي اأي لالإ�شتثمارات - �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( 
وتعيني اخلبري �شاحب الدور باجلدول م�شفيا لها ، وذلك بتكليفه ب�شهر حكم الت�شفية وجرد كافة اأ�شول ال�شركة 
ال�شركة  ب��اأم��وال  مف�شلة  قائمة  حترير  ال�شركة  مدير  وعلى  التزامات  من  عليها  وم��ا  حقوق  من  مالها  وح�شر   ،
وميزانيتها وما لها من حقوق لدى الغري وما عليها من التزامات وديون وتكليف امل�شفي ببيع موجودات ال�شركة 
بطريق املزاد العلني ، واإيداع ح�شيلة البيع يف اأحد امل�شاريف حل�شاب ال�شركة حتت الت�شفية ، واإخطار دائني ال�شركة 
وت�شفية جميع الديون امل�شتحقة على ال�شركة وحت�شيل حقوقها لدى الغري و�شداد ديونها وتوزيع ما يتبقي من 
اأموال على ال�شركاء كل بح�ش�شب ح�شته ، وحددت مبلغ اثني ع�شر الف درهم حتت ح�شاب م�شاريف واأجر امل�شفي 
ت�شاف على عاتق الت�شفية والزمت املدعي عليها االأوىل بامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
با�شم  التايل لن�شر هذا االعالن �شدر  اليوم  مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/865 مدين جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- جوخة بنت عبداهلل بن احمد الربوانية 2- �شامل بن عبداهلل 
بن �شليمان احلارثي جمهويل حمل االقامة مبا اأن املدعي /امل�شت�شفى االمريكي 
دبي - �س ذ م م نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2٠19/6/2٥ 
بالزام  م  م  ذ  �س   - دب��ي  االمريكي  ل�شالح/امل�شت�شفى  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
املدعي عليها االأوىل بان توؤدي اىلاملدعية مبلغ وقدره 233.622.61 درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع الزام املدعي عليها 
االأوىل بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 2٠٠ درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة 
لن�شر  التايل  اليوم  اعتبارا من  احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

 يف  الدعوى 2019/492 عقاري كلي                 
اىل امل��دع��ي عليه /1-حم��م��د اأح��م��د دل��ب��ذي��ر  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  االإ�شالمي  دبي  املدعي/بنك 
املدعي  والزام  بالتملك ومالحقها  املنتهية  االإج��ارة  اتفاقية  ومو�شوعها ف�شخ 
القيد  اإ�شارة  والغاء   ، احليازة  ورد   ، ال�شواغل  من  خاليا  العقار  بت�شليم  عليه 
تعوي�س  دره����م(   183332.7( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  وب���ال���زام  ال��ع��ق��اري 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2٠19/8/2٠ ال�شاعة 9.3٠ �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/487 عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-اأمني ايدين ابراهيم يوردير باركن جمهول حمل االقامة 
اأق��ام عليك  قد  اال�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة(   دبي  بنك  املدعي/  ان  مبا 
 ، ومالحقها  بالتملك  املنتهية  االإج����ارة  اتفاقية  ف�شخ  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
وت�شليم العقار خاليا من ال�شواغل ، ورد احليازة ، والغاء �شارة القيد العقاري 
ال��واردة بامللكية ، وبالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )811662 درهم( تعوي�س 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق 
2٠19/8/2٠ ال�شاعة 11.٠٠ �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1039 جتاري كلي                 

املدعي/  ان  االق��ام��ة مب��ا  ال��ي��ا���س  جم��ه��ول حم��ل  امل��دع��ي عليه/1-اليا�س  اىل 
مدنية(  اعمال  )�شركة  قانونيون  وم�شت�شارون  حمامون  واملطرو�شي  القرق 
وميثلها م��دي��ره��ا امل��ح��ام��ي/ اح��م��د �شيف م��اج��د ب��ن ���ش��امل امل��ط��رو���ش��ي - قد 
وقدره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2926198(
تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق 
2٠19/8/21 ال�شاعة 9.3٠ �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/939 جتاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-اأي ا�س اأي تي ايه ئي - الريا�س - فرع  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ بنك امل�شرق - �شركة م�شاهمة عامة وميثله / حمده ح�شني احمد جا�شم مكي 
- قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم 
مليون  خم�شة  دره��م(   ٥٥32331( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدوا  ب��ان  بينهم  فيما  والتكافل 
وخم�شمائة واثنني وثالثيون الف وثالثمائة وواحد وثالثون درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 13% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�شة يوم االإثنني  املوافق  2٠19/9/9 ال�شاعة 9.3٠ �س 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/807 عقاري كلي                                                
بطه   عبداحلفيظ  عبدالرحيم  2-ج���راح  بطه  عبداحلفيظ  عبدالرحيم  �شياء  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  2٠19/3/26  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  االقامة  جمهويل حمل 
املدعية  بني  امل��ربم  التعاقد  ف�شخ  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  اال�شالمي  دب��ي  بنك  ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة 
واملدعي عليهما اتفاقية االإجارة االآجلة - عن الوحدة العقارية الوحدة العقارية رقم 21٠2 ب 29 بوليفارد 
مبنى رقم 2 الكائمة مبنطقة برج دبي الطابق 21 والزام املدعي عليهما بت�شليم الوحدة العقارية خالية 
من ال�شواغل ورد حيازتها للمدعية ومتكني املدعية منها والغاء العقد العقاري - االإج��ارة املو�شوفة يف 
ال��واردة يف �شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليهما وتكليف دائ��رة االأرا�شي واالأم��الك لتنفيذ ذلك  الذمة - 
والزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية تعوي�شا قدره - ٥٠٠11٠ درهم - خم�شمائة الف ومائة وع�شرة 
درهم - والزمت املدعي عليهما امل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري 
با�شم �شاحب  االع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/4181 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- رويال جاالك�شي لتاأجري ال�شيارات - ذ م م جمهول حمل االقامة 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2٠19/2/4  يف  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
بان  املدعي عليها  بالزام  دبي(  ليمتد )فرع  ان�شورن�س كومباين  ل�شالح/ ادجمي  اعاله 
يوؤدي للمدعية مبلغ 147.71٠ درهم )مائة و�شبعة واربعني الف و�شبعمائة وع�شرة درهم( 
قيمة ال�شيكات �شند الدعوى والفائدة 9% �شنويا على مبلغ كل �شيك من تاريخ ا�شتحقاقه 
على النحو املبني باالأ�شباب وحتى ال�شداد التام والزمت املدعي عليها بامل�شاريف ومبلغ 
خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  االع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12704 بتاريخ 2019/8/10 

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/4198 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- هوم�شيلد ماينتنان�س - �س ذ م م جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2٠19/4/2٥ يف الدعوى 
ب��ان توؤدي  امل��دع��ي عليها  ب��ال��زام  امل��ذك��ورة اع���اله ل�شالح/ دم��ي��رتي ج��وب��ارف 
للمدعي مبلغ 7٠474 درهم وفائدته بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام 
ال�شداد والزمتها امل�شروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا 
ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذلك 
ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا االع��الن �شدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• العني-الفجر

التي  ال��ه��ج��ن،  يف  ال��رتاث��ي��ة  ال����دورة  اخلمي�س،  اأم�����س  م�شاء  انطلقت 
بعنوان  االإم���ارات  ت��راث  لنادي  التابع  ال�شبابي  العني  مركز  ينظمها 
“خربة االأجداد تنقل لالأبناء”، وتقام اأيام االأحد والثالثاء واخلمي�س 

من كل اأ�شبوع، وت�شتمر حتى 29 اأغ�شط�س اجلاري.

ل��دور الهجن منذ  اأ�شبوعها االأول �شرحاً  ال��دورة  للطالب يف  وتقدم 
القدم يف جمتمع االإم��ارات، واأهميتها يف النقل واملاأكل وامل�شرب، مما 
اأما االأ�شبوع الثاين  جعلها عماد احلياة لدى �شكان االإم��ارات قدمياً. 
ف�شتنتظم فيه ور�س عمل عن كيفية التعامل مع الهجن، فيما �شيكون 
املطية  عتاد  عن  والعملي  النظري  لل�شرح  خم�ش�شاً  الثالث  االأ�شبوع 
االأخري  االأ���ش��ب��وع  ويخ�ش�س  امل��ط��ي��ة.  على  و�شعه  وكيفية  واأج���زائ���ه 

�شيتلقون  حيث  ال�شابقة  ال��ث��الث  امل��راح��ل  جت���اوزوا  ال��ذي��ن  للطالب 
�شرحاً وتطبيقاً عملياً لطريقة امتطاء الهجن.

اأهمية  اأن  العني،  مركز  مدير  ال�شام�شي  بطي  خليفة  ال�شيد  واأب���ان 
واملعرفة برتاثهم بطريقة  الطالب اخلربة  اإك�شاب  تكمن يف  ال��دورة 
ملمو�شة بعد اأن ي�شهم ال�شرح النظري يف فهمهم لالأهمية التاريخية 
عملية  جت��رب��ة  يخو�شوا  اأن  قبل  ت��راث��ي��ة  م��ف��ردة  لكل  واالجتماعية 

االآب���اء واالأج����داد ق��دمي��اً، وه��و م��ا ي�شهم يف �شقل  لكيفية �شري حياة 
هويتهم وتر�شيخها. وقال ال�شام�شي اإن برامج وفعاليات مركز العني 
التطبيقية للطالب  الرتاثية  بالور�س  كبرياً  اهتماماً  ال�شبابي تويل 
ها متنحهم معرفة عميقة بجذورهم وعاداتهم وتقاليدهم، وهو  بعدِّ
ارتباطهم  ب�شكل عميق ويجعل  اأث��ره يف نفو�شهم  ال��ذي يرتك  االأم��ر 

بوطنهم جزءاً من �شخ�شيتهم.

•• ال�صارقة-الفجر

املنا�شبات  خم���ت���ل���ف  يف  ك���ع���ادت���ه���ا 
والريا�شية،  والدينية  االجتماعية 
تاأخذ قناة ال�شارقة الريا�شية، التابعة 
والتلفزيون  لالإذاعة  ال�شارقة  لهيئة 
تر�شد  اإعالمية  جولة  يف  جمهورها 
من خاللها اأبرز االأحداث الريا�شية 
امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة، التي 
حيث  وق��اري��اً،  واإقليمياً  حملياً  تقام 
االأ�شحى  عيد  عطلة  خ��الل  تتجّهز 
املبارك ملواكبة قمم كروية من العيار 
الودية  التح�شريات  �شياق  الثقيل يف 
العاملية،  ال��ك��روي��ة  امل��وا���ش��م  الن��ط��الق 
م�شواره  يف  ال���وح���دة  ن����ادي  وت���راف���ق 

االآ�شيوي.

اأبناء اجلنوب  البلوجرانا يلتقي 
الإيطايل 

اليوم  منذ  تغطيتها  ال��ق��ن��اة  ت�شتهل 

نارية  ب��ق��م��ة  االأ���ش��ح��ى  ل��ع��ي��د  االأول 
االإ�شباين  ال���ن���ادي  م��ن  ك���ّل  ق��ط��ب��اه��ا 
االإيطايل  اجلنوب  ون��ادي  بر�شلونة، 
ال������والي������ات  وامل�����ق�����ام�����ة يف  ن������اب������ويل 
�شي�شحب  حيث  االأمريكية،  املتحدة 
االإعالمي عبد احلميد اجل�شمي منذ 
الليل  منت�شف  بعد  الواحدة  ال�شاعة 
اجلمهور الأجواء كروية وجماهريية 
ت��غ��ط��ي��ات اخرى  اإىل ج��ان��ب  مم��ي��زة، 

ملوقعة الكبريين على جميع من�شات 
التوا�شل االجتماعي اخلا�شة بالقناة 
النقل  خا�شية  توفري  اىل  باالإ�شافة 
تطبيق  على  املباراة  ملجريات  املبا�شر 
والتلفزيون  ل��الذاع��ة  ال�شارقة  هيئة 

و�شفحة القناة على موقع يوتيوب.

رحلة مع مواجهة الذئاب وكبري 
اأوروبا 

الريا�شية  ال�شارقة  تغطية  وت�شتمر 
املنتظرة  املواجهة  من خالل مواكبة 
التي جتمع كّل من فريق ريال مدريد 
االإ�شباين، ونادي العا�شمة االإيطالية 

املنتظرة  الودية  روما يف مواجهتهما 
االأوملبيكو يف  ملعب  ي�شت�شيفها  التي 

اأغ�شط�س اجلاري. من   11

ر�سد ومتابعة
حيث  الكبري  للقاء  القناة  وا�شتعدت 
ا����ش���ت���ودي���و حت��ل��ي��ل��ي خا�س  وّف��������رت 
ع���ل���ى جم����ري����ات����ه حلظة  ل����ل����وق����وف 
بلحظة رفقة االإعالمي علي اآل علي، 
اإع���الم���ي ريا�شي  م���ن خ���الل ر���ش��د 
متوا�شل ي�شت�شيف من خالله نخبة 
م���ن امل��ح��ل��ل��ني امل��ح��ل��ي��ني وال���ع���رب يف 
�شامي  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ن��اق��د  مقدمتهم 

جمال  الكابنت  الفني  واملحلل  اإم���ام، 
احل�������ش���اين، ل��ت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش���وء على 
االإيطالية،  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ي����دور  م���ا 
واح��دة من  املواجهة  ه��ذه  تعّد  حيث 
لكال  امل��ه��م��ة  التح�شريية  ال��ل��ق��اءات 
الكروي  امل��و���ش��م  ال��ف��ري��ق��ني خل��و���س 

املقبل. 
بحلقة  ي�ستمر  مريكاتو  برنامج 

خا�سة عن العنابي
م�شتمرة  الريا�شية  ال�شارقة  برامج 
تغطية  م�����ع  ال����ع����ي����د  اأي����������ام  ل����ث����اين 
ملمثل  امل���رة  وه���ذه  اأخ���رى  ا�شتثنائية 
الذي  الوحدة  فريق  الوحيد  الوطن 

يخو�س اختباراً هاماً يف كاأ�س االأندية 
االآ�شيوية برنامج مريكاتو ومع �شبكة 
القناة  املرا�شلني، حيث خ�ش�شت  من 
والن�شر  العنابي  لقمة  كاملة  حلقة 
ال�شعودي من اأر�شية ا�شتاد اآل نهيان 
جانب  اإىل  اأب���وظ���ب���ي،  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
الو�شط  ن��ق��اد  م��ن  نخبة  ا�شت�شافة 
ال�شوء  لت�شليط  امل��ح��ل��ي  ال��ري��ا���ش��ي 
وم�شتويات  الفعل  ردود  جميع  على 
الفريقني بعد نهاية قمة دور ال� 16 
على  االأغ��ل��ى  االآ�شيوية  امل�شابقة  من 

م�شتوى االأندية القارّية.
االأ�شحى  يف  حا�شر  ثانية..   120

وعلى امتداد اأيام االأ�شحى املبارك، 
ت��ب��ق��ى ال�������ش���ارق���ة ال���ري���ا����ش���ي���ة مع 
جمهورها الويّف من خالل موجزها 
ثانية”،   120“ املعتاد  االإخ��ب��اري 
ال��������ذي جت������ول م�����ن خ����الل����ه على 
التي  املختلفة  الريا�شات  ميادين 
والعربي  املحلي  ال�شعيد  تقام على 
على  م�شاهديها  لت�شع  وال���ق���ارّي، 
ال���دوام يف قلب احل��دث م��ن عوا�شم 

الريا�شة العاملية املختلفة. 
اأ�����ش����ار را�شد  امل���واك���ب���ة  ه����ذه  وح�����ول 
ال�����ع�����وب�����د، م����دي����ر ق����ن����اة ال�������ش���ارق���ة 
حري�شة  ال��ق��ن��اة  اأن  اإىل  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
والوقوف  ج��ه��وده��ا  م�����ش��اع��ف��ة  ع��ل��ى 
خمتلف  يف  م�����ش��اه��دي��ه��ا  ج��ان��ب  اإىل 
وم�شاركتهم  ال�����ش��ن��وي��ة،  امل��ن��ا���ش��ب��ات 
اإىل  ت����ه����دف  اإع����الم����ي����ة  حم���ت���وي���ات 
قلب  وو�شعهم يف  بذائقتهم  االرتقاء 
التي تقام عربياً  الريا�شية  االأحداث 

واقليمياً وقارّياً.

وتابع مدير قناة ال�شارقة الريا�شية:” 
القناة  رافقت  م�شريتها  امتداد  على 
اجل���م���اه���ري ال���ري���ا����ش���ي���ة ال���وف���ي���ة يف 
مواكبة اإعالمية �شاهمت من خاللها 
يف فتح نافذة على خمتلف البطوالت 
جمرياتها،  على  ليطلعوا  الريا�شية 
اإىل  ي��ت��ج��زاأ منها،  ال  وي��ك��ون��وا ج���زءاً 
جانب حر�شنا على تقدمي حمتويات 
عيد  وخ�شو�شية  تتنا�شب  اإعالمية 
قيمته  ندرك  الذي  املبارك  االأ�شحى 
وها  املجتمع،  اأب��ن��اء  جميع  نفو�س  يف 
بالتزامن  ال��ع��ام  ه��ذا  علينا  يحّل  ه��و 
مع واحدة من اللقاءات التح�شريية 
املهمة على م�شتوى الدوريات الكروية 
مواكبة  لها  خ�ش�شنا  التي  العاملية، 
�شركاء  ل��ن��ك��ون  م��ت��ك��ام��ل��ة،  اإع��الم��ي��ة 
االإيطالية  امل��واج��ه��ة  اأج����واء  ن��ق��ل  يف 
على  للجمهور  امل��ن��ت��ظ��رة  اال���ش��ب��ان��ي��ة 
ات�شاع ح�شوره خالل اإجازة االأ�شحى 

املبارك«. 

• را�سد العوبد: القناة حا�سرة يف خمتلف املنا�سبات لت�سع جمهورها يف قلب الأحداث الريا�سية  
• جّهزت قنوات التوا�سل الجتماعي اخلا�سة بها ملواكبة املواجهتني
• ترافق نادي الوحدة »العنابي« ممثل الإمارات الوحيد يف احلدث الآ�سيوي لالأندية بحلقة خا�سة من مريكاتو

الدورة الرتاثية »خربة الأجداد تنقل لالأبناء« يف الهجن تنطلق يف مركز العني ال�شبابّي

خ�س�ست جولة حتليلية ملواجهة الفريق امللكي وروما الإيطايل وتغطية ا�ستثنائية لقمة الرب�سا ونابويل

ال�شارقة الريا�شية تعايد جمهورها بالأ�شحى بقمتني اإ�شبانية واإيطالية

•• ر�صالة بانكوك -الفجر 

االأندية  الثانية يف بطولة  م��ب��ارات��ه  ال��ظ��ف��رة خل��و���س  ن���ادي  ف��ري��ق  ي��ت��اأه��ب 
االآ�شيوية يف ال�شابعة من م�شاء اليوم اأمام فريق ما�س �شونيونغ االإيراين يف 
الرابعة والن�شف من ع�شر اليوم بتوقيت االإمارات  ويلعب الفريق مباراته 
االأخ��رية يف ال��دور االأول اأم��ام كاظمة الكويتي بعدغد االثنني اأم��ام كاظمة 
الكويتي وكان الظفرة قد خ�شر املباراة االأوىل اأمام ناجويا اأو�شانز الياباين 
�شلب  يف  والبقاء  التعوي�س  عن  بحثا  اإيران  بطل  اأمام  اليوم  ويلعب   2-4
املناف�شة �شمن الفرق الطاحمة اإىل التاأهل اإىل الدور الثاين عن املجموعة 
اليابان  الفريق االي��راين بفارق االه��داف عن بطل  التي يت�شدرها  الرابعة 

بعد الفوز على كاظمة الكويتي 8-1 يف اجلولة االوىل .
وع���ن حت�����ش��ريات ف��ري��ق ن���ادي ال��ظ��ف��رة مل��ب��اراة ال��ي��وم ق���ال امل����درب الوطني 
عبدالروؤوف عمر املرزوقي م�شاعد مدرب فريق نادي الظفرة وقال قبل كل 
�شيء تعدُّ مباراة اليوم �شعبة جدا الننا نواجه بطل الن�شخة املا�شية واكر 
فريق حا�شل على كا�س البطولة م�شريا اىل انه من �شوء حظ فريق الظفرة 
ان القرعة اوقعته ملواجهة اف�شل واقوى فريقني يف ا�شيا يف اول مباراتني 
اكر  كونها  النهائية  املباراة  لبلوغ  املر�شحان  الفريقان  وهما  االول  بالدور 
اأنهما  اىل  الرت�شيحات  ك��ل  وت�شري  البطولة  ك��اأ���س  حققا  اآ�شيا  يف  فريقني 
امل��رزوق��ي عدم  ع��ب��دال��روؤوف  امل���درب  واأك���د  البطولة  ك��اأ���س  �شيتناف�شان على 
لها  تعر�س  التي  االإ�شابة  بداعي  فدعق  عبداهلل  حممد  الالعب  م�شاركة 

اأهم الالعبني الذين ي�شكلون منظومة  ه واح��دا من  املباراة االوىل وع��دَّ يف 
ومت  احلالية  ال��ف��رتة  يف  تاألقه  ظ��ل  يف  للفريق  خ�شارة  فقده  وع��ّد  الفريق 
جتهيز اأكر من العب لتعوي�س غياب حممد فدعق ومتنى له عاجل ال�شفاء 
الأجل اللحاق باملباراة الثالثة امام كاظمة الكويتي م�شريا مازلنا يف انتظار 
ال  بانه  املرزوقي  واأ�شاف  الالعب  اإ�شابة  بحجم  اخلا�شة  الطبية  التقارير 
حتقيق  على  املناف�شة  يف  قائمة  مازالت  وحظوظنا  القدم  كرة  يف  م�شتحيل 
الثاين و�شنتم�شك باالمل الخر حلظة  ال��دور  املوؤهلة اىل  البطاقات  احدى 
ونتمنى ان نوفق يف اخلروج بنتيجة ايجابية  ومر�شية امام الفريق االيراين 
وقال نحن يف اجلهاز الفني ركزنا على معاجلة كل ال�شلبيات التي �شاحبت 
اأداء الفريق يف املباراة االوىل التي �شهدت تاألق الفريق كمجموعة متجان�شة 

ومتناغمة وكان الفريق مميزا و�شجل هدفني ملعوبني وا�شتقبلت �شباكنا 4 
اأه��داف من �شربات ركنية واعتقد اننا جنحنا ووفقنا   3 اأه��داف من بينها 
يف جماراة بطل اليابان ب�شورة كبرية واأحرجناه يف ال�شوط االول وبف�شل 
فوز  اىل  التاأخر  حتويل  يف  جنحوا  الكبرية  وخربتهم  عنا�شره  احرتافية 
وي�شكرون  ماعندهم  اأف�شل  وقدموا  يق�شروا  مل  الظفرة  العبي  اأن  موؤكدا 
على املجهود الكبري الذي بذلوه يف املباراة االوىل موؤكدا ان العبي الظفرة 
ي�شتطيعون تقدمي االف�شل اليوم وقال من �شوء حظنا ان القرعة اوقعتنا مع 
ونحرتم  فريق  اي  ولكن النتهيب مواجهة   100% بن�شبة  فرق حمرتفة 
يف  ينجح  واأن  كبرية  م��ب��اراة  تقدمي  يف  الفريق  يوفق  ان  متمنيا  الفرق  كل 

اخلروج بنتيجة اإيجابية ومر�شية .

عبدالروؤوف عمر : من �سوء حظنا اأننا نواجه فرقا حمرتفة بن�سبة 100 %

الظفرة يواجه �شونيونغ الإيراين اليوم يف كاأ�ش الأندية الآ�شيوية لكرة ال�شالت وغياب حممد فدعق  لالإ�شابة
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عاقب نادي �شنغهاي �شينهوا ال�شيني 
اإيغهالو،  اأودي��ون  النيجريي  مهاجمه 
لكرة  اإف���ري���ق���ي���ا  اأمم  ك����اأ�����س  ه������داف 
امل�شجعني  الإغ�شابه   ،2019 القدم 
التوا�شل  م���واق���ع  ع��ل��ى  مب��ن�����ش��ورات��ه 

االجتماعي اثناء ا�شابته.
مع  ع��ام��ا(   30( اإي��غ��ه��ال��و  يلعب  ومل 
اأ�شهر  ثالثة  اآخ��ر  يف  ال�شيني  فريقه 
ب�شبب االإ�شابة، م�شاركته يف كاأ�س اأمم 
ركبته  يف  مزمعة  اإ�شابة  ث��م  اإفريقيا 
يف  ال��ع��الج  اإيغهالو  وتلقى  الي�شرى. 
و�شائل  على  من�شوراته  لكن  اإ�شبانيا 
ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي اأث����ارت غ�شب 
بع�شهم  واتهمه  وم�شجعيه،  ال��ن��ادي 
مبحاولة هند�شة انتقال خارج النادي 
ب���دال من  ال��وق��ت م�شرتخيا  وق�����ش��اء 
التعايف. ويبدو ان ال�شور واملقاطع قد 
مت حذفها، ويظهر يف احدها ايغهالو 
ال��ذي �شجل 7 اه��داف يف 9 مباريات 
ال�����ش��ي��ن��ي هذا  ال�������دوري  ل��ف��ري��ق��ه يف 
زوجته  ج��ان��ب  اىل  م�شتلقيا  امل��و���ش��م، 

داخل قارب يف عر�س البحر.
النادي على موقع ويبو: ت�شبب  كتب 
و�شائل  بقلق كبري لدى  هذا احل��ادث 
اجتماعية  واآث��ار  وامل�شجعني  االإع��الم 
�شنغهاي  وي��ت��ع��اف��ى  خ��ط��رية.  �شلبية 
يف  �شيئة  م��و���ش��م  ب��داي��ة  م��ن  �شينهوا 

ويحتل  القدم  لكرة  ال�شيني  ال��دوري 
امل��رك��ز ال��ث��اين ع�����ش��ر م��ن اأ���ش��ل �شتة 
انه يويل  النادي  وا�شاف  ناديا.  ع�شر 
انتقد  ل��ل��م�����ش��األ��ة...  ك���ربى  “اأهمية 
النادي وثّقف اإيغهالو فورا طالبا منه 
تاأهيله ويف  اإع��ادة  و�شع كل طاقته يف 
�شيعاقب  ان��ه  معتربا  ال��ن��ادي،  �شبيل 
تقدمي  دون  من  ال��ن��ادي  للوائح  وفقا 

تفا�شيل اإ�شافية.
وك���ان اإي��غ��ه��ال��و ق��د ع��رف ه��ذا املو�شم 
�شان�شي�س  ك��ي��ك��ي  اال����ش���ب���اين  اإق����ال����ة 
واتفورد  يف  ال�شابق  م��درب��ه  فلوري�س 
االن��ك��ل��ي��زي، وح���ل ب���دال م��ن��ه الكوري 

اجل���ن���وب���ي ت�������ش���وي ك���ان���غ-ه���ي ال����ذي 
ط����ور ال���ف���ري���ق ���ش��ري��ع��ا ب���رغ���م غياب 

النيجريي.
واأعلن اإيغهالو اعتزاله اللعب الدويل 
غداة انتهاء كاأ�س االأمم االإفريقية يف 
الهدافني  ترتيب  ت�شدر  م�شر، حيث 
خاللها  م��ن  ���ش��اه��م  اأه����داف  بخم�شة 

باحتالل بالده املركز الثالث.
ع����ن �شفوف  ي���رح���ل  امل���ه���اج���م  وك������اد 
)“الن�شور  اإيغلز”  “�شوبر  منتخب 
رو�شيا  م���ون���دي���ال  ب���ع���د  املمتازة”( 
النتقادات قا�شية  تعر�س  اذ   ،2018
بالقتل،  ال��ت��ه��دي��د  ح���د  اىل  و���ش��ل��ت 

لكنه بقي بتحفيز من مدربه االأملاين 
غ���رن���وت رور ال����ذي ق���ال ال���الع���ب يف 
بيانه انه وقف اىل جانبه يف مواجهة 

كل الظروف.
اأداء الفتا مع نيجرييا  اإيغهالو  وقدم 
ال�شيما   ،2019 اإف��ري��ق��ي��ا  اأمم  يف 
يف م��ب��اراة ال����دور ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي �شد 
قاد  اذ  ال���ك���ام���ريون،  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل��ة 
هدفني  بت�شجيل   2-3 للفوز  فريقه 
الثالث  ل�����ش��اح��ب  ح��ا���ش��م��ة  ومت���ري���رة 

األيك�س اأيووبي.
دولية  35 مباراة  اإيغهالو يف  و�شارك 
مع املنتخب �شجل خاللها 16 هدفا.

•• دبي-الفجر 

ت�����ش��ت�����ش��ي��ف دب�������ي ال����ع����دي����د من 
ال���ف���ع���ال���ي���ات خ�����الل م���و����ش���م عيد 
االأ������ش�����ح�����ى، ت�������ش���م���ل االأن�������ش���ط���ة 
النارية  واالأل�����ع�����اب  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  يف  واالح���ت���ف���االت 
املنا�شبة،  بهذه  واح��ت��ف��ااًل  املدينة. 
ي�شيف عامل دبي للريا�شة اأن�شطة 
فعالياته،  جل��دول  مثرية  ريا�شية 
اللياقة  ب���ق���اء  ي�����ش��م��ن  م����ا  وه�����و 
�شكان  اأولويات  البدنية يف مقدمة 

دبي.  
ريا�شية  اأن�����ش��ط��ة  خ��م�����ش��ة  اإل��ي��ك��م 
ع����امل دبي  مي��ك��ن��ك��م جت��رب��ت��ه��ا يف 

للريا�شة خالل العيد: 
كرة ال�شلة 

ال�������دوري  ع�������ش���اق  م�����ن  ك���ن���ت  اإذا 
االأمريكي لكرة ال�شلة للمحرتفني، 
بت�شجيل  اال����ش���ت���م���ت���اع  مي���ك���ن���ك 
االأهداف ومواجهة الفرق االأخرى 
ي�شم  ال��ف��وز.  لتحقيق  والتناف�س 

مالعب  �شتة  للريا�شة  دب��ي  ع��امل 
ت�شميمها  مت  ال�شلة  لكرة  داخلية 

وفقاً للمعايري العاملية.  
�شبتمرب   10 ح���ت���ى  ال�����ت�����اري�����خ: 

2019

ال��ت��وق��ي��ت: ي��وم��ي��اً م��ن ال�����ش��اع��ة 8 
�شباحاً وحتى منت�شف الليل

الكرة الطائرة
مع ارتفاع درج��ات احل��رارة يف دبي 
خالل ف�شل ال�شيف، ا�شتمتع بلعب 

للريا�شة  دب���ي  ع���امل  ال�����ش��ل��ة  ك���رة 
الذي ي�شمل ثالثة مالعب داخلية 

خم�ش�شة لهذه الريا�شة.  
�شبتمرب   10 ح���ت���ى  ال�����ت�����اري�����خ: 

2019

ال��ت��وق��ي��ت: ي��وم��ي��اً م��ن ال�����ش��اع��ة 8 
�شباحاً وحتى منت�شف الليل

تن�س الري�شة
يعد تن�س الري�شة اأحد اأ�شرع األعاب 
اأن��ه يحتاج  العامل، كما  امل�شرب يف 

امل���رون���ة وامل����ه����ارة وال���دق���ة يف  اإىل 
اأف�شل من  االأ�شلوب. ولي�س هناك 
مم��ار���ش��ة ه���ذه ال��ل��ع��ب��ة امل��م��ت��ع��ة يف 
واحٍد من 18 ملعباً خم�ش�شاً لها 

يف عامل دبي للريا�شة. 

�شبتمرب   10 ح���ت���ى  ال�����ت�����اري�����خ: 
2019

ال��ت��وق��ي��ت: ي��وم��ي��اً م��ن ال�����ش��اع��ة 8 
�شباحاً وحتى منت�شف الليل

التن�س االأر�شي

للمرة  بامل�شرب  �شواء كنت مت�شك 
هذه  م���ار����ش���ت  ح���ت���ى  اأو  االأوىل 
اللعبة ل�شنوات، ف�شتجد اأن التن�س 
ريا�شة  ب�����اأي  ي���ق���ارن  ال  االأر�����ش����ي 
اأخ��رى. ي�شم ع��امل دب��ي للريا�شة 
م��ل��ع��ب��ني ل��ل��ت��ن�����س االأر�����ش����ي ميكن 
خ��الل��ه��م��ا تطوير  م���ن  ل��الع��ب��ني 
اأنف�شهم  ت���اأه���ي���ل  اأو  م���ه���ارات���ه���م، 
للم�شاركة يف البطوالت املفتوحة.  

�شبتمرب   10 ح���ت���ى  ال�����ت�����اري�����خ: 
2019

ال��ت��وق��ي��ت: ي��وم��ي��اً م��ن ال�����ش��اع��ة 8 
�شباحاً وحتى منت�شف الليل

تن�س الطاولة
ي���������ش����م ع��������امل دب��������ي ل���ل���ري���ا����ش���ة 
ث���م���اين ط������اوالت اح���رتاف���ي���ة لكم 
والأ�شدقائكم ميكنكم من خاللها 

ممار�شة ريا�شة تن�س الطاولة. 
�شبتمرب   10 ح���ت���ى  ال�����ت�����اري�����خ: 

2019
ال��ت��وق��ي��ت: ي��وم��ي��اً م��ن ال�����ش��اع��ة 8 

�شباحاً وحتى منت�شف الليل

5 اأن�شطة ريا�شية ميكنك ال�شتمتاع بها خالل عيد الأ�شحى يف عامل دبي للريا�شة

•• دبي-الفجر

�����ش����ه����د ال����ع����ق����ي����د ع����ل����ي خ���ل���ف���ان 
العامة  االإدارة  م��دي��ر  امل��ن�����ش��وري، 
الإ���ش��ع��اد امل��ج��ت��م��ع ب��ال��ن��ي��اب��ة، ختام 
دورة ال�شبط وال�شيطرة يف الدفاع 
اإدارة  نظمتها  ال��ت��ي  ال��ن��ف�����س،  ع��ن 
خمفر  ملرتب  الريا�شية  ال�����ش��وؤون 
ب��ح�����ش��ور املقدم  ال��ه��ب��اب،  ���ش��رط��ة 
خمفر  مدير  الكعبي،  علي  �شعيد 
�شرطة الهباب، واملالزم اأول بخيت 
���ش��ع��د، م�����ش��وؤول ال������دورة، وامل����درب 
مهدي،  �شعيد  حممد  اأول  الوكيل 
وعدد من ال�شباط وامل�شوؤولني يف 

�شرطة دبي.
املن�شوري  العقيد  اأ���ش��اد  وق��د  ه��ذا 
مب�����ش��ت��وى ال�������دورة، م����وؤك����داً على 
اللياقة  م��ع��دل  رف���ع  يف  اأه��م��ي��ت��ه��ا 
البدنية، مثنياً على اأهمية الدورة 
رجل  على  اإيجابي  اأث��ر  من  لها  ملا 
اأنها  ال�شرطة وعمله امليداين، كما 
ت�شهم يف اكت�شاف اخلامات اجليدة 

دبي،  �شرطة  ف��رق  بها  ترفد  التي 
موؤكداً على توجيهات �شعادة القائد 
ال��ع��ام ل�����ش��رط��ة دب���ي ف��ي��م��ا يت�شل 
الريا�شي،  بالعن�شر  ب��االه��ت��م��ام 
اأجل  وتوفري كافة االإمكانيات من 

�شاكراً  امل��رج��وة،  االأه���داف  حتقيق 
جميع من اأ�شهم يف اإجناح الدورة، 
مبخفر  ال��دورة  تكون  اأن  ومتمنياً 
لنجاحات  فعلية  اإ���ش��اف��ة  ال��ه��ب��اب 

�شرطة دبي يف اجلانب الريا�شي.

املن�شوري  ال��ع��ق��ي��د  ق���ام  وق���د  ه���ذا 
ال��ك��ت��ب��ي يف  امل��ق��دم �شعيد  ي��راف��ق��ه 
�شهادات  ب���ت���وزي���ع  ال�������دورة  خ���ت���ام 
متمنياً  منت�شبيها  على  امل�����ش��ارك��ة 

لهم التوفيق والنجاح.

�شرطة دبي تختتم دورة ال�شبط 
وال�شيطرة مبخفر »الهباب«

•• الكويت-الفجر

فاز خالد الكردي العب منتخبنا الوطني للمالكمة بامليدالية الربونزية 
14 �شنة التي  اآ�شيا لالأ�شبال الواعدين حتت  52 كجم يف بطولة  لوزن 
فيها  و���ش��ارك  ال��ع��رب��ي،  ال��ن��ادي  ب�شالة  الكويت  يف  االأول  اأم�����س  اختتمت 
االإماراتي  االحتادين  رئي�س  العتيبة  اأن�س  وهناأ   . دول��ة   23 من  العبون 
واالآ�شيوي الالعب بهذا االإجناز االأول من نوعه لالإمارات على امل�شتوى 
منتخبات  ع�شرة  اأف�شل  من  منتخبات   8 ت�شم  اآ�شيا  ب��اأن  علما  االآ�شيوي 

م�شنفة يف العامل.
مت  التي  ال�شاعدة  املواهب  من  الكردي  خالد  الالعب  اأن  العتيبة  واأك��د 
اكت�شافها اأخريا يف البطوالت املحلية، واأنه م�شروع بطل مميز للم�شتقبل، 
م�شريا اإىل اأن الهدف من اإقامة مثل هذه البطولة الأول مرة يف اآ�شيا هو 
الك�شف عن املواهب يف �شن مبكرة، وتنبيه امل�شوؤولني عنها لرعايتهم، واأن 
تلك البطولة هي اأول مبادرة م�شتحدثة من نوعها يف احلقبة االإماراتية 
رئي�س  املطرو�شي  را�شد  واأك��د  ال��ق��اري.  االحت��اد  رئا�شة  فيها  تتويل  التي 
بعثة منتخبنا التي �شمت 4 العبني باالإ�شافة اإىل املدرب حممد م�شبح 

الكردي  الذي حققه خالد  االإجن��از  اأن  الع�شري  ال�شبلي وم�شاعده عادل 
اأ�شعد اجلميع، واأنه دليل على اأن لعبة املالكمة االإماراتية دخلت مرحلة 

جديدة من التميز وعليها اأن ت�شتمر بقوة نحو االأمام .
و قال ال�شبلي اإن اجليل ال�شاعد يف مالكمة االإم��ارات اأثبت اأنه ي�شتحق 
االحتاد  واأن  البطولة،  ه��ذه  يف  االإيجابية  امل�شاركة  خ��الل  م��ن  الرعاية 
يركز يف املرحلة املقبلة على الك�شف عن املواهب ورعايتها وتو�شيع قاعدة 
خالل  من  للم�شتحقني  الدعم  كل  وتوفري  املالكمة  لريا�شة  املمار�شة 

م�شروع البطل االأوليمبي الذي يهتم باالأبطال ويدعم مع�شكراتهم .

با�شل  ال�شاعد  ال���دويل  حكمنا  اأي�شا  منها  وا�شتفاد  البطولة  يف  ���ش��ارك 
العامة  الهيئة  مقر  العتيبة  اأن�س  زار  البطولة  هام�س  وعلى  امل�شجري. 
للريا�شة يف الكويت وهناأ الدكتور �شقر املال على عودة الن�شاط الريا�شي 
لدولة الكويت ال�شقيقة بعد رفع االإيقاف الدويل عنها من قبل اللجنة 
نادي  رئي�س  الغامن  علي  خالد  العتيبة  التقى  كما  الدولية،  االأوليمبية 
ال��ك��وي��ت ال��ك��وي��ت��ي، وه��ن��اه��م جميعا ع��ل��ى ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري ال���ذي حققته 
للخروج  الكويت  دول��ة  بذلتها  التي  احلثيثة  باجلهود  واأ���ش��اد  البطولة، 

باحلدث يف اأف�شل �شورة.

»خالد الكردي« يحرز برونزية اآ�شيا لأ�شبال املالكمة

ناد �شيني يعاقب هداف كاأ�ش اإفريقيا 
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الفجر الريا�ضي

عاد االإ�شباين رافايل نادال وال�شوي�شري روجيه فيدرر اىل 
جمل�س العبي الرابطة العاملية لكرة امل�شرب كما اأكد االأول 

على هام�س دورة مونرتيال الكندية.
يورغن  النم�شوي  اىل  باالإ�شافة  وف��ي��درر  ن���ادال  وانتخب 
نوفاك  ال�شربي  يرئ�شه  ال��ذي  املجل�س  اع�شاء يف  ميلت�شر 
روبني  من  بدال  للحلول  عامليا،  اأول  امل�شنف  ديوكوفيت�س 
ه���ا����س، ج��ي��م��ي م�����وراي و���ش��ريغ��ي ���ش��ت��اخ��وف�����ش��ك��ي الذين 
ا�شتقالوا من منا�شبهم ع�شية انطالق بطولة وميبلدون 

اآواخر حزيران يونيو املا�شي.
وق����ال ن����ادال يف م��وؤمت��ر ���ش��ح��ايف ب��ع��د ب��ل��وغ��ه ال����دور ربع 

�شويا.  نكون  ان  دورة مونرتيال لقد قررنا  النهائي من 
مل اأك��ن التواجد وح��دي واالأم��ر ينطبق على فيدرر. 

�شويا ن�شتطيع ان يكون لنا وزن ما وم�شاعدة هذه 
كما  ال�شحيح  االجت��اه  يف  ال�شري  على  الريا�شة 

ناأمل. وا�شاف نحن هنا لتقدمي امل�شاعدة وان 
نكون على دراية مما يح�شل. العام املا�شي 

يف  وال��ه��ب��وط  ال�شعود  م��ن  الكثري  ع�شنا 
جماالت �شتى.

وي����ح����اول دي��وك��وف��ي��ت�����س م��ن��ذ فرتة 
ط��وي��ل��ة ت��غ��ي��ري ط��ري��ق��ة ع��م��ل كرة 
واع�����ادة هيكلية  ل��ل��رج��ال  امل�����ش��رب 
رابطة  ت���ك���ون  ال  ل��ك��ي  احل���وك���م���ة 
ال��الع��ب��ني امل��ح��رتف��ني ه���ي التي 

تتحكم بكل �شاردة وواردة.
يتواجد  ديوكوفيت�س  ن����ادال  واأ����ش���اف 

ن��ح��ن فكنا هنا  ام���ا  ال��وق��ت،  بع�س  م��ن��ذ 
الالعبون  ي��ظ��ه��ر  ان  ج��ي��د  اأم�����ر  ق��ب��ل��ه. 

اهتماما بريا�شتهم.
ويهدف برنامج ديوكوفيت�س بالدرجة االأوىل 
اىل منح املزيد من قوة القرار اىل الالعبني 
من اجل اعادة توزيع اجلوائز املالية وتقلي�س 
تاأثري الدورات وحتديدا دورات االألف نقطة.

لكن ال�شربي يت�شرف يف بع�س االأحيان برعونة 
وك���ان اآخ���ر ���ش��ح��اي��اه رئ��ي�����س راب��ط��ة الالعبني 
الذي  ك��ريم��ود  ال��ربي��ط��اين كري�س  امل��ح��رتف��ني 

اجرب على الرحيل اواخر عام 2019 بعد ت�شويت جمل�س 
الالعبني يف اآذار مار�س املا�شي حيث قام املمثلون الثالثة 
لالأخري بالت�شويت �شده. وك�شف نادال عن نقا�شات حادة 
داخل املجل�س قبل فرتة وجيزة وبانه يتعني القيام باأ�شياء 
�شاأديل  امل�شاعدة،  اأج��ل  من  هنا  ت��واج��دي  وا���ش��اف  كثرية. 
براأيي ب�شفتي العبا اأم�شى اأكر من 15 عاما وا�شتطيع 
تقدمي اقرتاحات خمتلفة عن طريقة التغيري التي ميكن 

ان تطراأ على اللعبة.
وختم طوال م�شريتنا انا وروجيه 
ف��ي��درر ت��اب��ع��ن��ا ع��ن ك��ث��ب تطور 
م�شتوى لعبتنا. هناك الكثري 
ميكن ال��ق��ي��ام ب��ه ون��ري��د ان 
نكون ج��زءا من ذل��ك، لهذا 

ال�شبب عدنا.

نيمار  ال��ربازي��ل��ي  النجم  ا�شتحوذ 
ب���ح���ي���ز وا�����ش����ع م����ن االه����ت����م����ام يف 
اعتربت  التي  االإ�شبانية  ال�شحف 
ب�������اأن م��������زادا ع��ل��ن��ي��ا ان���ط���ل���ق بني 
عمالقي الكرة يف البالد بر�شلونة 

وريال مدريد للظفر بخدماته.
الريا�شية  م��ارك��ا  �شحيفة  وق��ال��ت 
حت����ت ع����ن����وان ع���ري�������س ن���ي���م���ار يف 
االأفق، واأ�شافت اقتنع ريال مدريد 
الفرن�شي  ال��ت��ع��اق��د م��ع  ف��ك��رة  ب���ان 
م�شتحيلة  اأ���ش��ب��ح��ت  ب��وغ��ب��ا  ب���ول 
وق��د ع��اد ال��ربازي��ل��ي )ن��ي��م��ار( اىل 

الواجهة جمددا.
�شفحاتها  يف  م����ارك����ا  و����ش���رح���ت 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��داخ��ل��ي��ة ب���ان رحيل 
يونايتد  م��ان�����ش�����ش��رت  ع���ن  ب��وغ��ب��ا 
مان�ش�شرت  الأن  حمتمل  غ��ري  ب��ات 
العب  اي  م��ع  يتعاقد  مل  يونايتد 
و�شط قبل اقفال فرتة االنتقاالت 
يف انكلرتا اخلمي�س لكنها ال زالت 
اأيلول  م��ن  ال��ث��اين  ح��ت��ى  مفتوحة 

�شبتمرب يف اإ�شبانيا وفرن�شا.
وكان العب الو�شط الفرن�شي بطل 
ريال  مل���درب  االأول  اخل��ي��ار  ال��ع��امل 

مدريد زين الدين زيدان.
التخلي  ان  ال�شحيفة اىل  وا�شارت 
عن فكرة التعاقد مع بوغبا ي�شمح 
لريال مدريد با�شتعادة قوة القرار 
يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ع��اق��د م���ع اأحد 

النجوم الكبار.
اأما �شحيفة اأ�س، فاأ�شارت اىل وجود 
وبر�شلونة  ري��ال مدريد  بني  م��زاد 
الراغب  ال��ربازي��ل��ي  النجم  جللب 
بعد  ج��رم��ان  �شان  باري�س  ت��رك  يف 
انتقاله  اإث��ر  �شفوفه  يف  مو�شمني 
العا�شمة  ف����ري����ق  ����ش���ف���وف  اىل 
قيا�شية  �شفقة  مقابل  الفرن�شية 
�شيف  ي���ورو  مليون   222 بلغت 

عام 2017.

اأ������س م���ن دون اال����ش���ارة  وك�����ش��ف��ت 
عر�س  مت  ب���ان���ه  م�����ش��در  اأي  اىل 
امللكي وجرت  النادي  الالعب على 

مفاو�شات يف هذا ال�شاأن.
وذَك�����رت ك��ل م��ن م��ارك��ا واأ�����س بان 
�شان جرمان بريال  باري�س  عالقة 
م���دري���د اأف�����ش��ل ب��ك��ث��ري م��ن��ه��ا مع 

بر�شلونة.
وبالن�شبة اىل ال�شحف الكاتالونية 
ف����ان ت��ه��دي��د م���دري���د ج����دي جدا 
وقالت �شحيفة �شبورت: بر�شلونة 
يقوم بهجوم م�شاد باجتاه نيمار” 
م�شرية اىل امكانية التقدم بعر�س 
الربازيلي  انتقال  يت�شمن  جديد 
ك���وت���ي���ن���ي���و يف االجت������اه  ف���ي���ل���ي���ب���ي 

املعاك�س.
من  ب��ر���ش��ل��ون��ة  “طلب  واأ����ش���اف���ت 
انتقاله  عملية  يفرمل  ب��اأن  نيمار 
يقوم  وب�������ان  م�����دري�����د  ري�������ال  اىل 
باتخاذ موقف من اأجل العودة اىل 

بر�شلونة«.
�شحيفة  اع���ت���ربت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
االأولوية  ب���اأن  ديبورتيفو  م��ون��دو 
بالن�شبة اىل نيمار هي العودة اىل 
�شديقاه  ي��ل��ع��ب  ح��ي��ث  ب��ر���ش��ل��ون��ة 

ليونيل مي�شي ولوي�س �شواريز.
وا�شافت ال�شحيفة حدد الربازيلي 

لكي  اأغ�����ش��ط�����س  اآب   20 ت���اري���خ 
ي����ع����رف ج����دي����ة ب���ر����ش���ل���ون���ة يف 

خدماته  ع���ل���ى  احل�������ش���ول 
م�شرية اىل ان نيمار قد 

يدر�س وجهات اأخرى 
يف حال العك�س.

ق����ررت  ذل������ك،  اإىل 
قا�شية يف �شاو باولو 
ق�شية  ملف  اق��ف��ال 
بحق  االغ����ت���������ش����اب 

ال���ن���ج���م ال���ربازي���ل���ي 
ن����ي����م����ار ب���ط���ل���ب من 

ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف ال���ربازي���ل كما 
اأع��ل��ن م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م امل��ح��ك��م��ة يف 

هذه املدينة الربازيلية اأم�س.
وا�����ش����اف امل���ت���ح���دث ال���ر����ش���م���ي يف 
باأن  بر�س  فران�س  لوكالة  ت�شريح 
ب��اوال فيريا  اأن��ا  باولو  �شاو  قا�شية 
اأعمال  امل�����ش��وؤول��ة ع��ن  دي م��ورا���س 
ال��ع��ن��ف ���ش��د ال��ن�����ش��اء ق��ب��ل��ت طلب 

لعدم  ال���ع���ام���ة  ال���ن���ي���اب���ة 
اأدل����ة وطلبت  وج���ود 

ب�����ال�����ت�����ايل اغ������الق 
ملف الق�شية.

النيابة  وك����ان����ت 
ال�������������ع�������������ام�������������ة 
ال������ربازي������ل������ي������ة 
غلق  ط����ال����ب����ت 

امل������������ل������������ف 

ال���ع���ام���ة فالفيا  امل���دع���ي���ة  وق���ال���ت 
م��ريل��ي��ن��ي ل�����ش��ح��اف��ي��ني م���ا حدث 
اأرب��ع��ة ج���دران م��ن امل�شتحيل  ب��ن 
معرفته، لدينا كلمتها �شد كلمته.

باغالق  امل��ط��ال��ب��ة  ق���ررن���ا  ت��اب��ع��ت 
ان���ه ميكن  ال��ق�����ش��ي��ة، م�����ش��رية اىل 
اإعادة فتح التحقيق يف اي وقت اذا 

مت اح�شار عنا�شر جديدة.
وك���ان���ت ال�����ش��رط��ة اع��ل��ن��ت يف 30 
مت����وز/ي����ول����ي����و امل����ا�����ش����ي ع���دم 
ملتابعة  ادل�����ة  ام��ت��الك��ه��ا 

االجراءات.
ب�شدة  ن���ي���م���ار  ون����ف����ى 
م��زاع��م اغ��ت�����ش��اب فتاة 
فندق  يف  ب����رازي����ل����ي����ة 
اأي�����ار  يف  ب���اري�������ش���ي 
م��������������اي��������������و 

�شارع  القرار  �شدور  وبعد  املا�شي. 
والد نيمار للقول على ح�شابه على 
ان�شتاغرام اريد توجيه ال�شكر اىل 
�شاعدونا،  الذين  اال�شدقاء  جميع 
�شلواتهم  بف�شل  االن�����ش��ار  جميع 
دائما  اآم��ن��وا  ال��ذي  �شركائنا  وثقة 

برباءة ابني.
اإ�شافية،  خ���ط���وة  ان���ه���ا  واأ�����ش����اف 
هذا  على  ونهائية  عمالقة  خطوة 
الكابو�س  ه��ذا  ال�����ش��ائ��ك،  ال��ط��ري��ق 
ال����ذي ع�����ش��ن��اه ع��ل��ى م����دى ب�شعة 

ا�شهر وبدا كاأنه اأبدي.
وخيمت هذه الق�شية على عناوين 
كرة  يف  املجنون  البلد  يف  الريا�شة 
هام�س  ع���ل���ى  خ�����ش��و���ش��ا  ال����ق����دم، 
التي  بطولة كوبا امريكا االخ��رية 
ار�شها  ع��ل��ى  ال���ربازي���ل  اح��رزت��ه��ا 
وغاب عنها نيمار بداعي التواء يف 

مباراة  يف  انطالقها  ع�شية  كاحله 
ودية �شد قطر.

ناجيال  االأزي�������اء  ع��ار���ش��ة  وك���ان���ت 
�شوزا  دي  م��ن��دي�����س  ت����ري����ن����دادي 
جرمان  �شان  باري�س  العب  اتهمت 
باري�س.  يف  باغت�شابها  الفرن�شي 
عاما   26 البالغة  ال�شابة  واأق���رت 
اجل��ن�����س مع  اأرادت مم��ار���ش��ة  اأن��ه��ا 
تاأخذ  اأن  ت��ت��وق��ع  مل  لكنها  ن��ي��م��ار 
باري�س  يف  جمعتهما  التي  العالقة 
اأي������ار م���اي���و منحنى  ���ش��ه��ر  خ����الل 

عنفيا.
ت�شريبه  مت  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  ويف 
الربازيلية،  االإع��������الم  ل���و����ش���ائ���ل 
ظ��ه��ر خ���الف ب��ني اأغ��ل��ى الع���ب يف 
العامل وعار�شة االأزياء التي تقوم 
ي���رد ه���و بدفعها  ب��ي��ن��م��ا  ب�����ش��ف��ع��ه، 

وحماولة اإبعادها عنه.

العب  عقد  القدم  لكرة  االإنكليزي  ال��دوري  لقب  حامل  �شيتي  مان�ش�شرت  م��دد 
و�شطه االأملاين اإيلكاي غوندوغان لثالث �شنوات حتى 2023، بح�شب ما ذكر 

�شيتيزنز.
ولعب الدويل االملاين البالغ 28 عاما دورا هاما يف احراز فريقه ثالثية حملية 
تاريخية املو�شم املا�شي. وقال مدير �شيتي االإ�شباين ت�شيكي بيغري�شتاين جتديد 

عقد ايلكاي نباأ ممتاز بالن�شبة لنادينا.
تابع اأظهر مدى اأهميته للنادي ولعب دورا كبريا يف كل ما حققناه حتى االن. 

نحن �شعداء اللتزامه الطويل االمد مع مان�ش�شرت �شيتي.
اأول العب يتعاقد معه املدرب االإ�شباين الفذ بيب غوراديوال  وكان غوندوغان 
فور قدومه اىل �شيتي عام 2016. قال الالعب الذي كلف النادي االزرق 20 
اآخر  ا�شتمتعت كثريا يف  ا�شرتليني قادما من بورو�شيا دورمتوند  مليون جنيه 
ثالث �شنوات اأم�شيتها هنا مع �شيتي، واجلميع يف النادي �شاعدين كي ا�شعر اين 
يف بيتي منذ اليوم االأول. تابع اأعتقد اننا قدمنا كرة جميلة يف املوا�شم القليلة 

املا�شية وحققنا الكثري من النجاحات.

ف�شلت عملية انتقال العب نادي يوفنتو�س، النجم االأرجنتيني باولو 
ديباال، اإىل الدوري االإجنليزي، قبل غلق باب القيد اخلا�س بقرتة 

االنتقاالت ال�شيفية احلالية الأندية الربميريليغ.
االنتقاالت  يف  االأرجنتيني  جنمه  رحيل  يف  يرغب  يوفنتو�س  م��ازال 
ينتظر  يجعله  ما  وه��و  بحتة،  اقت�شاية  لعوامل  احلالية  ال�شيفية 
و�شول عر�س مر�شي للموافقة على رحيله فيما تبقى من االنتقاالت 

احلالية.
ويعد ديباال �شمن اهتمامات كال من باري�س �شان جريمان، وبايرن 
كال  ينتظر  ولكن  املقبل،  للمو�شم  ا�شتعداداً  معه  للتعاقد  ميونخ، 

منهما اأمر ما قبل االنق�شا�س عليه.
امل��ت��اح��ني لتعوي�س رح��ي��ل فرانك  ال��ب��دالء  ب��اي��رن م��ي��ون��خ  وي��در���س 

ري��ب��ريي واأري����ن روب���ن يف االن��ت��ق��االت احل��ال��ي��ة، خا�شة بعد تعر�س 
 6 الهدف الرئي�شي لوريه �شاين الإ�شابة قوية تبعده ملا ال يقل عن 

اأ�شهر.
اأما باري�س �شان جريمان، فريى اأن ديباال �شيكون التعوي�س املثايل 
لرحيل نيمار املحتمل، فيما تبقى من املريكاتو احلايل، لذلك فاإن 
حال  يف  االأرجنتينية  اجل��وه��رة  على  لالنق�شا�س  جاهز  ل��ي��ون��اردو 

رحيل العبه الربازيلي.
ماورو  نحو  �شيتجه  فاإنه  البيانكونريي،  عن  ديباال  رح��ل  ح��ال  ويف 
اإيكاردي للتعاقد معه بناء على رغبة من �شاري، والذي يقيمه النادي 
لبيعه  النية  ر�شمياً  اإنرت ميالن  اإع��الن  ديباال، خا�شة مع  باأقل من 

وعدم ا�شتمراره مع الفريق.

مان�ش�شرت �شيتي ميدد عقد 
غوندوغان 

يوفنتو�ش مازال ي�شر على بيع ديبال

ق��ل�����س ف���ري���ق ب���رو����ش���ي���ا دورمت����ون����د 
االأمل������اين ل��ك��رة ال���ق���دم ع����دد العبيه 
برحيل اثنني ام�س، اإذ انتقل املهاجم 
دينامو  لفريق  فيليب  ماك�شيميليان 
كاغاوا  ���ش��ي��ن��ج��ي  وان��ت��ق��ل  م��و���ش��ك��و، 

لفريق ريال �شرق�شطة.
قوله  فيليب  ع��ن  دورمت���ون���د  ون��ق��ل 
االجتماعي:  التوا�شل  و�شائل  ع��رب 
األعب  اأن  بالن�شبة يل  رائعاً  اأمراً  كان 

لفريق برو�شيا دورمتوند.
اإىل  ع����ام����اً(   25( ف��ي��ل��ي��ب  وان�������ش���م 
دورمتوند يف عام 2017 قادماً من 
بفر�شة  ي��ح��ظ  مل  لكنه  ف��راي��ب��ورغ، 
الت�شكيل  �شمن  ب��ان��ت��ظ��ام  امل�����ش��ارك��ة 

االأ�شا�شي للفريق.
و���ش��م��ح دورمت�����ون�����د، و���ش��ي��ف بطل 
)بوند�شليغا(،  االأمل�������اين  ال�������دوري 
ب��رح��ي��ل ف��ي��ل��ي��ب، يف ال���وق���ت ال���ذي 
ال����ن����ادي م���ب���ال���غ كبرية  اأن����ف����ق ف���ي���ه 
�شوق  خ��الل  فريقه  �شفوف  لتعزيز 
االن��ت��ق��االت. وجت��در االإ���ش��ارة اإىل اأن 

دينامو مو�شكو حقق بداية متوا�شعة 
يف امل���و����ش���م اجل����دي����د م����ن ال������دوري 
منت�شف  يف  مركزاً  ويحتل  الرو�شي 

جدول امل�شابقة بعد اأربع مراحل.
مباراته  مو�شكو  دي��ن��ام��و  وي��خ��و���س 

اللقب  حامل  اأم���ام  ب��ال��دوري  املقبلة 
زينيت �شان بطر�شربغ غداً ال�شبت.

ك�����اغ�����اوا )30  ال����ي����اب����اين  واأن�����ه�����ى 
دورمتوند  يف  الثانية  فرتته  ع��ام��اً( 
م���ن خ����الل االن���ت���ق���ال ل��ف��ري��ق ريال 

الدرجة  ب��دوري  املناف�س  �شرق�شطة 
مدته  ب���ع���ق���د  االإ�����ش����ب����اين  ال���ث���ان���ي���ة 

عامني.
و�شارك كاغاوا يف مباريات قليلة مع 
دورمتوند املو�شم املا�شي قبل اإعارته 

بعد  ال���رتك���ي  ب�����ش��ك��ت��ا���س  ف��ري��ق  اإىل 
خروجه من ح�شابات لو�شني فافري، 

مدرب دورمتوند.
دورمتوند  ف��ري��ق  اإىل  ك��اغ��اوا  وع���اد 
 2014 يف  يونايتد  مان�ش�شرت  م��ن 
االإجنليزي  ال��دوري  بلقب  ف��از  حيث 
هذا  وك����ان   ،2013 ع���ام  يف  امل��م��ت��از 
ل��ق��ب��ه ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال���ت���وايل حملياً 
بعدما فاز بلقبي الدوري االأملاين يف 

و2012.  2011
ال��ت��ن��ف��ي��ذي للنادي  ال��رئ��ي�����س  واأث��ن��ى 
ه����ان����ز ي����واخ����ي����م ف����ات����زك����ه وامل����دي����ر 
كاغاوا  على  زورك  مايكل  الريا�شي 
وو���ش��ف��اه ب��اأن��ه م��ث��ال ي��ح��ت��ذى ب��ه يف 
و�شيظل  رائ��ع،  و�شخ�س  االحرتافية 
دورمتوند بيته الثاين دائماً و�شيظل 

لديه العديد من االأ�شدقاء.
دولية  97 مباراة  كاغاوا يف  و�شارك 
بكاأ�س  وف���از  ال��ي��اب��اين،  املنتخب  م��ع 
م��رت��ني يف  و���ش��ارك   2011 اآ�شيا يف 

كاأ�س العامل مع منتخب بالده. 

دورمتوند ي�شتغني عن لعبني يف فريقه

انطلق امل��و���ش��م اجل��دي��د م��ن ال����دوري االإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از، اأم�����س اجلمعة، 
�شيتي  مان�ش�شرت  ب��ني  �شيتجدد  لقبها  على  املناف�شة  اأن  ي��ب��دو  ن�شخة  يف 

وليفربول، وفقاً للقيمة ال�شوقية للفريقني.
�شيتي  م���ان  ف���اإن  املتخ�ش�س،   Transfermarket م��وق��ع  وح�����ش��ب 
ال�شوقية  قيمتهم  ت�شل  بيب غوارديوال يحظى بالعبني  االإ�شباين  بقيادة 
القائمة بني فرق الربمييري ليغ  ي��ورو، ليت�شدر بذلك  1.17 مليار  اإىل 
متقدماً على ليفربول، برغم اأن هذا االأخري يحظى بني �شفوفه بالالعب 
االأعلى قيمة يف الدوري االإجنليزي، امل�شري حممد �شالح )150 مليون 

يورو(.
بفرق  ال��الع��ب��ني  الإج��م��ايل  ال�شوقية  القيمة  ت�شل  امل��وق��ع،  لنف�س  ووف��ق��اً 
متقدمة  االأول  املركز  بها  حتتل  ي��ورو،  مليار   9.24 اإىل  ليغ  الربمييري 
الثاين  املركز  �شاحب  االإ�شباين  االأوىل  الدرجة  دوري  على  �شا�شع  بفارق 

بواقع 6.16 مليار يورو.
فرق  ا�شتثمرتها  التي  ال�شخمة  باالأموال  مدفوعة  البيانات  هذه  وج��اءت 
اأ�شتون  ج��اء  امل��ث��ال  �شبيل  فعلى  ال�شيفي،  االن��ت��ق��االت  �شوق  يف  متوا�شعة 
االأعلى  الفرق  الرابع بني  املركز  االأ�شواء يف  ل��دوري  ال�شاعد حديثاً  فيال 
اإنفاقاً يف املريكاتو الذي انتهى يف اإجنلرتا اأم�س اخلمي�س، مببلغ و�شل اإىل 
148.60 مليون، بفارق 19 مليون فقط عن مان�ش�شرت �شيتي الذي كان 

االأعلى اإنفاقاً.
وجاء ال�شيتيزنز على راأ�س القائمة بني فرق الدوري االإجنليزي، من حيث 
القيمة ال�شوقية لكل العبيه، ومن بينهم رحيم �شتريلنيغ )140 مليون 

يورو(، والبلجيكي كيفن دي بروين )130 مليون يورو(.
برغم  ال��ث��اين  امل��رك��ز  املا�شي، يف  املو�شم  و�شيف  ال��ري��دز،  ج��اء  م��ن جانبه، 
لكنه يحظى بني  ال�شيفي،  املريكاتو  يف هذا  اإنفاقاً  االأق��ل  النادي  كان  اأن��ه 
االإجنليزي )150  بالدوري  �شوقية  قيمة  اأعلى  ب�شالح، �شاحب  �شفوفه 

مليون يورو(. 

ال�شيتي اأعلى قيمة �شوقية.. 
و�شالح الأغلى 

نيمار يف املزاد بني بر�شلونة وريال مدريد  

عودة نادال وفيدرر اإىل جمل�ش 
لعبي الرابطة العاملية 

خرج الالعب امل�شري حممد �شالح من مناف�شات جوائز االأف�شل 
لبطولة دوري اأبطال اأوروبا عن املو�شم املا�شي 2019-2018، 
يف مفاجاأة كبرية، بعدما اأعلن االحتاد االأوروبي عن اختيار كل 
من االأرجنتيني ليونيل مي�شي، والربتغايل كري�شتيانو رونالدو، 
يف  الع��ب  اأف�شل  لقب  على  للتناف�س  م��اين،  �شاديو  وال�شنغايل 
امل�شري  الالعب  ك��ان  اإذا  البع�س  ليت�شاءل  العجوز”،  “القارة 

تعر�س للظلم بخروجه من القائمة. 
امل��ا���ش��ي، بحفاظه على  امل��و���ش��م  اأرق���ام���اً مم��ي��زة يف  حقق ���ش��الح 
التوايل،  على  ال��ث��اين  للعام  االإجن��ل��ي��زي  ال����دوري  ه���داف  لقب 
يف  زم��ي��ل��ه  م���ع  م��ن��ا���ش��ف��ة  ليغ”،  “الربميري  ه����دايف  ب��ت�����ش��دره 
ليفربول، ال�شنغايل �شاديو ماين، والعب اآر�شنال، الغابوين بيري 

اأوباميانغ.
ال��ث��اين يف  امل��رك��ز  م��ع ليفربول على  امل�����ش��ري  ال��الع��ب  وح�شل 

الدوري االإجنليزي للعام الثاين على التوايل، بينما كان االإجناز 
االأكرب تعوي�س اإخفاق 2018 باخل�شارة يف نهائي دوري اأبطال 
اأوروبا اأمام ريال مدريد، والفوز باللقب يف 2019 على ح�شاب 
توتنهام االإجنليزي 2-0، حيث اأحرز �شالح الهدف االأول من 

ركلة جزاء.
يف امل��ق��اب��ل ج���اءت م�����ش��رية ال��الع��ب ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال����دويل مع 
منتخب بالده خميبة لالآمال، بعدما ف�شل يف قيادة “الفراعنة” 
للفوز بلقب كاأ�س اأمم اأفريقيا التي ا�شت�شافتها م�شر يف يونيو 
)حزيران( ويوليو )متوز( املا�شيني، باخلروج من دور 16 اأمام 

جنوب اأفريقيا.
اأما بالن�شبة اإىل الثالثي الذي تر�شح اإىل لقب اأف�شل العب يف 
االأرجح  هي  رون��ال��دو  كري�شتيانو  الربتغايل  كفة  تبدو  اأوروب���ا، 
نهائي  رب��ع  من  خروجه  رغ��م  االإي��ط��ايل،  يوفنتو�س  مع  بتاألقه 

دوري اأبطال اأوروبا، بينما وا�شل “الدون” توهجه مع منتخب 
بالده بقيادته الربتغال للفوز بلقب دوري االأمم االأوروبية على 

ح�شاب هولندا.
م���ن ج��ه��ت��ه ح��ق��ق االأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ش��ي ل��ق��ب ال����دوري 
اإ�شافة  “الليغا”،  ه��دايف  ت�شدر  كما  بر�شلونة،  م��ع  االإ���ش��ب��اين 
اأوروب��ا، بينما ف�شل  اأبطال  اإىل ح�شوله على لقب هداف دوري 
نف�شه  واالأمر  االأوروبي،  باللقب  يف قيادة “البلوغرانا” للفوز 

بعدم فوزه مع االأرجنتني بلقب كوبا اأمريكا.
واأخرياً يعد ال�شنغايل �شاديو ماين من اأبرز الالعبني يف اأوروبا، 
مع  منا�شفة  االإجن��ل��ي��زي  ال���دوري  ه���داف  لقب  على  بح�شوله 
اأبطال  “الريدز” يف دوري  اأنه تاألق مع  �شالح واأوباميانغ، كما 
اأوروبا، بينما تفوق على �شالح بقيادة ال�شنغال للتاأهل اإىل نهائي 

كاأ�س اأمم اأفريقيا.

هل ظلم يويفا النجم امل�شري �شالح؟

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

FRENCHE ROAST   : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 313٥٠6   بتاريخ: ٠9/٠7/2٠19

بيانات االأولوية:      
باإ�شم :    باور روت )ام( ا�س دي ان بي ات�س دي

وعنوانة :  منرب 1، جاالن �شري بلينتوجن، تامان برييند�شرتيان �شري بلينتوجن، 817٥٠ ما�شاي، جوهور، ماليزيا
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3٠
امل�شنوعة من  وامل�شتح�شرات  الدقيق  ؛  وال�شاغو  التابيوكا  االرز؛  اال�شطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  وال�شاي  القهوة 
احلبوب ؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة ؛ ال�شكر، ع�شل النحل والع�شل اال�شود ؛ اخلمرية وم�شحوق 
م�شتح�شرات  القهوة؛  م�شتخل�شات  الثلج؛  ال��ب��ه��ارات؛  ؛  )ال��ت��واب��ل(  وال�شل�شات  اخل��ل  اخل���ردل؛  امل��ل��ح؛  اخلبيز؛ 
وم�شروبات ا�شا�شها القهوة ؛ قهوة مثلجة ؛ بدائل القهوة وم�شتخل�شات  بدائل القهوة ؛ م�شتح�شرات وم�شروبات 
اأ�شا�شها بدائل القهوة؛ م�شتخل�شات ال�شاي وم�شتح�شرات وم�شروبات ا�شا�شها ال�شاي ؛ �شاي مثلج؛ منتجات كاكاو ؛ 

م�شتح�شرات وم�شروبات ا�شا�شها الكاكاو ؛ حلويات ؛ مثلجات؛ م�شتح�شرات وم�شروبات ا�شا�شها ال�شوكوالتة.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات )FRENCHÉ ROAST( مكتوبة باللغة االإنكليزية وفوقها 

ر�شم لراأ�س رجل داخل دائرة كل ما �شبق داخل دائرة اكرب.
اال�شرتاطات : 

اإر�شالة  اأو  االإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  به مكتوبا الإدارة  يتقدم  اأن  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  10  اأغ�شط�س  2019 العدد 12704 



عام يخبز رغيفا بخمرية »فرعونية« عمرها 4500 
عزيزي  تتخيل  اأن  ميكن  فهل  واملعرفة،  العلم  اأم��ام  يقف  �شيء  ال 
القدماء،  امل�شريون  يفعل  كان  مثلما  تاأكل خبزا متاما  اأن  القارئ 

با�شتخدام اخلمرية نف�شها؟
ا�شتخدم  ال��ذي  �شيمو�س بالكلي،  العامل  فعله  ما  ه��ذا  االأق��ل  على 
وذلك  القدمية،  م�شر  اأي��ام  اإىل  تعود  �شنة   4500 عمرها  خمرية 

ليخبز رغيفا، وكانت النتيجة “ال ت�شدق” على حد و�شفه.
امل�شري  الفخار  م��ن  اخل��م��رية  عينة  ا�شتخرج  اإن��ه  بالكلي،  وق��ال 
مع  ما�شات�شو�شت�س  يف  بحثي  م�شروع  يف  م�شاركته  اأث��ن��اء  ال��ق��دمي 
ريت�شارد  املجهرية  االأح��ي��اء  وع��امل  ل��وف  �شريينا  امل�شريات  عاملة 
بومان. و�شارك بالكلي نتائج جتربته املثرية يف تغريدات وتعليقات 
ك��ب��ري من  ب��ت��ف��اع��ل  ت��وي��رت، وح��ظ��ي��ت  ال�شخ�شي يف  ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه 
“اإيفينينغ �شتاندرد”  املتابعني والقراء، بح�شب ما ذكرت �شحيفة 
الربيطانية. ويف وقت الحق، قال بالكلي اإن طعم اخلبز كان “اأكر 
ثراء وحالوة” من العجني املخمر العادي. واأو�شح بالكلي كيفية 
ا�شتخل�س  اأن��ه  اإىل  م�شريا  الفرعونية”،  “اخلمرية  على  ح�شوله 
التعقيم  تقنية  ا�شتخدم  ث��م  القدمية،  االأواين  م�شام  م��ن  عينات 
وبعد  )اخل���م���رية(.  احل��ي��ة  “ا�شتيقاظ” ال��ك��ائ��ن��ات  ق��ب��ل  ال��دق��ي��ق 
اأ�شاف املاء وزيت الزيتون للدقيق  ا�شتيقاظ اخلمرية الفرعونية، 
ب�شكل  “انتفخ  العجني  رغيف  اإن  وق��ال  ج��اه��زا،  العجني  لي�شبح 

جميل” اأثناء خبزه، وترافق ذلك مع رائحة زكية “ال ت�شدق«.

اكت�شاف ببغاء »بحجم اإن�شان« 
يف  عليها  عر  التي  العظام،  اأن  واالآث���ار  االأح��اف��ري  علماء  اكت�شف 
نيوزيلندا عام 2008 وكان يعتقد اأنها تعود لعظام ن�شر عمالق، ما 

هي اإال عظام ببغاء عمالق عا�س قبل 19 مليون �شنة.
اأطلق عليه  اإن هذا الببغاء العمالق، الذي  لي�س هذا فح�شب، بل 
ا�شم “هرقل اإنك�شبيتاتو�س” كان ي�شل طوله اإىل اأكر من مرت، 
اأكرب حجما من وزن  7 كيلوغرامات، وبالتايل فهو  ويزن حوايل 

ببغاء الكاكابو، الذي كان اأكرب ببغاء معروف يف ال�شابق.
ويبدو اأن الت�شمية التي اأطلقت على الببغاء “هرقل اإنك�شبيتاتو�س” 
اإمنا تعك�س حجمها وقوتها غري العاديني وطبيعة االكت�شاف غري 

املتوقعة.
وق���ال االأ���ش��ت��اذ يف ج��ام��ع��ة ف��ل��ي��ن��درز االأ���ش��رتال��ي��ة ت��ري��ف��ور وورث، 
“ر�شائل  جملة  يف  ن�شرت  ال��ت��ي  للدرا�شة  الرئي�شي  امل��وؤل��ف  وه��و 
كان  �شيء جديد وممتع،  اأن��ه  “قررنا  اأن  بيولوجية” اإن��ه مبجرد 
�شابقا  يعر  مل  اإذ  اإليها  تنتمي  التي  العائلة  معرفة  هو  التحدي 

على ببغاوات عمالقة«.
البحث  رادار  على  ال��ب��ب��غ��اوات  تكن  ال�شبب مل  ل��ه��ذا  اأن���ه  واأ���ش��اف 
الوقت  بع�س  منهم  االأم���ر  ا�شتغرق  فقد  وب��ال��ت��ايل  واالك��ت�����ش��اف، 
اأ�شا�شي”  للتمييز بني جميع الطيور االأخرى و”الببغاوات ب�شكل 
االأمر الذي قاد اإىل ا�شتنتاج اأن اخل�شائ�س الفريدة ملا عر عليه 

اإمنا تعود لببغاء.
وقال وورث اإنه مل يكت�شف اأحد ببغاء عمالق منقر�س يف اأي مكان 

حتى االآن، بح�شب ما نقلت عنه و�شائل اإعالم خمتلفة.
“متحف  يف  الطبيعي  التاريخ  ق�شم  اأمناء  كبري  قال  ناحيته،  من 
اأول م��رة يف  االأح��ف��ورة  اإن��ه ع��ر على  كانرتبري” ب��ول �شكوفيلد 
العظام  اأن  يعتقد  الباحثني  فريق  كان  البداية  ويف   ،2008 العام 

تعود لن�شر عمالق.
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�شيطروا على توتركم اأثناء حمل زوجاتكم
اأثناء حمل زوجاتهم، يرزقون باأطفال  اأن االآباء الذين ي�شابون بالقلق والتوتر  اإىل  خل�شت درا�شة علمية حديثة 

يعانون من م�شكالت �شلوكية وعاطفية.
ووفق ما ذكرت �شحيفة “تلغراف” الربيطانية، فقد تابع باحثون يف جامعة كامربيدج الربيطانية حاالت 438 
زوجا وزوجة يف اأول جتربة حمل لهم، من فرتة احلمل حتى 24 �شهرا بعد الوالدة، و�شملت عينة الدرا�شة اأزواجا 
من اإجنلرتا وهولندا والواليات املتحدة. وا�شتعان الباحثون با�شتبيانات ومقابالت اعتمدت اأ�شئلة موحدة، من اأجل 

معرفة اأعرا�س القلق واالكتئاب، يف الثلث االأخري يف احلمل.
املواليد الذين  اأن  اأي�شا طبيعة عالقة الزوجني وعواطف االأطفال و�شلوكهم، حيث وجدوا  وتناولت اال�شتبيانات 
اأ�شيب اآباوؤهم بالقلق والتوتر اأثناء احلمل بهم، مييلون الإظهار حاالت �شجر ونوبات غ�شب وقلق وحزن وبكاء اأكر 

من املعدل الطبيعي، اأكر من اأولئك الذين كانت �شحة اآبائهم ممتازة اأثناء احلمل.
اأثناء احلمل  اأكدت وجود �شلة بني االأمهات الالتي يعانني من م�شاكل ال�شحة العقلية  اأبحاث �شابقة قد  وكانت 
اإىل جانب  واالآب��اء معا،  االأمهات  تتناول  التي  االأوىل  الدرا�شة هي  اأن هذه  اإال  اأطفالهن،  ال�شلوكية لدى  وامل�شاكل 

متابعة تطور االأطفال املولودين على مدار عامني.
وبح�شب العاملني على الدرا�شة فاإنها تك�شف التاأثري الفريد مل�شاكل ال�شحة العقلية اأثناء احلمل، وانعكا�شاتها على 
االأطفال. وذكرت الربوفي�شورة، كلري هيوز، التي قادت الدرا�شة، اإن النتائج التي تو�شلت اإليها تربز احلاجة اإىل دعم 

مبكر واأكر فعالية لالأزواج الإعدادهم ب�شكل اأف�شل حتى ينتقلوا ب�شال�شة لعامل مرحلة االأبوة.
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»اجلائزة احللم«.. 12 األف دولر �شهريا ملدة 30 عاما
يف  رغبتهم،  عن  يعربون  االأق��ل  على  اأو  يحلمون،  منا  كثريين  اأن  �شك  ال 
فهم  ع��م��ل..  دون  بيوتهم  يف  جال�شني  وه��م  �شهري  رات���ب  على  احل�����ش��ول 
يريدون النوم يف اأي وقت والنهو�س من الفرا�س يف اأي وقت اأي�شا دون اأن 

يكونوا م�شطرين لالإ�شراع اإىل العمل اأو غري ذلك.
يبدو اأن مثل هذه االأمور اأ�شبحت متاحة بالن�شبة لفئة قليلة من النا�س، 
ففكرة يان�شيب “ا�شتعد للحياة”، التي تعد جزءا من اليان�شيب الوطني، 
�شارت تتيح مثل هذه االأمور، وهو ما حدث بالفعل مع الربيطاين املوظف 

يف �شركة اأمازون دين واميز.
فقد اأ���ش��ي��ب وامي���ز، ال��ب��ال��غ م��ن العمر 24 ع��ام��ا، ب��ال��ذه��ول بعد ف���وزه يف 
اليان�شيب الوطني، حيث �شيح�شل على 10 اآالف جنيه اإ�شرتليني، اأي ما 

يعادل 12166 دوالر، �شهريا خالل الثالثني عاما املقبلة.
ومل ي�شتطع واميز اأن ي�شدق عينيه عندما تخطى 5 كرات و”كرة احلياة” 
“ذي  �شحيفة  ذكرته  ملا  وفقا  للحياة”،  “ا�شتعد  الكربى  باجلائزة  ليفوز 
و�شط  يف  بيرتبورو  مدينة  م��ن  وامي���ز،  ال�شاب  وق��ال  �شن” الربيطانية. 
اإجنلرتا، اإنه مل يفكر مرتني قبل اأن يرتك وظيفته ملتابعة �شغفه يف جمال 
كتابة ال�شيناريو. وواميز رابع �شخ�س يفوز باجلائزة الكربى، التي ت�شل 
قيمتها االإجمالية اإىل 3.6 مليون جنيه )4.4 مليون دوالر(، منذ طرحها 
اأن دين �شيعي�س يف  18 مار�س من العام اجل��اري. ومن املوؤكد  اأول مرة يف 
رغد بف�شل هذه اجلائزة، التي �شت�شعه بني اأعلى 2 يف املئة من العاملني يف 

بريطانيا، دون احلاجة اإىل رفع اإ�شبعه اأو العمل.

منزل الإميوجي.. كيد اجلريان على الطريقة احلديثة
الدرد�شة  اأو  امل��ح��ادث��ات  خ���الل  م��ن  للتعبري  و���ش��ي��ل��ة  االإمي���وج���ي  ي��ع��د  مل 
على  �شريحة  تعبري  و�شيلة  اأ�شبح  ب��ل  فح�شب،  االإل��ك��رتون��ي��ة  والر�شائل 

اجلدران، واأخريا على واجهات املنازل على ما يبدو.
واالإمي���وج���ي ع��ل��ى واج��ه��ة اأح����د امل���ن���ازل ع��ل��ى ���ش��اط��ئ م��ان��ه��ات��ن ي��ب��دو اأنه 

“انتقامي” ولي�س و�شيلة دعائية اأو جمالية فقط.
الوردية  بواجهته  منزل  يلفت  مانهاتن،  �شاطئ  مبنطقة   39 �شارع  ففي 
ور���ش��م��ني ل��رم��زي��ن تعبرييني م��ن االإمي���وج���ي، االأن��ظ��ار ب��ق��وة ب��ني املنازل 
األ���وان واجهاتها ب��ني االأب��ي�����س وال��رم��ادي واالأل���وان  االأخ���رى ال��ت��ي تت�شم 

املحايدة االأخرى.
وقال �شكان املنطقة، التي تقع يف جنوب غربي مقاطعة لو�س اأجنلو�س يف 
كاليفورنيا، خالل اجتماع للمجل�س البلدي الثالثاء اإن مالكة املنزل قامت 

بهذا العمل “نكاية فيهم” وانتقاما وطالبوا املجل�س البلدي بالتحرك.
املنزل  ه��ذا  يف  ت�شتثمر  كيد  كاثرين  املنزل  مالكة  ف��اإن  اجل��ريان  وبح�شب 
اأمر غري قانوين يف  اأثناء مو�شم العطالت وهو  بتاأجريه لفرتات ق�شرية 

جوائز ملن يعرث على 
ثغرات يف »اآيفون« 

ت�شل  م��ك��اف��اآت  اأب���ل  �شركة  عر�شت 
ير�شد  مل�����ن  دوالر  م���ل���ي���ون  اإىل 
م����ن ال���ب���اح���ث���ني يف جم�����ال االأم�����ن 
االإلكرتوين ثغرات يف اأجهزة اآيفون، 
�شركة  تعر�شها  مكافاأة  اأك��رب  وه��ي 
القرا�شنة  م��ن  احل��م��اي��ة  ل��ت��وف��ري 
املخاوف من  فيه  تت�شاعد  يف وقت 
اخرتاق احلكومات اأجهزة الهواتف 
باملعار�شني  اخل���ا����ش���ة  امل��ح��م��ول��ة 
وال�شحفيني واملدافعني عن حقوق 

االإن�شان.
ال�شوداء”  “القبعة  م���وؤمت���ر  ويف 
ال�س  يف  االإن��رتن��ت  الأم���ن  ال�شنوي 
قالت  اخل���م���ي�������س  ي������وم  ف���ي���ج���ا����س 
اأمام  ال��ب��اب  �شتفتح  اإن��ه��ا  ال�����ش��رك��ة 
و�شت�شيف  ال����ب����اح����ث����ني،  ج���م���ي���ع 
ب���رن���ام���ج م�����اك واأه�����داف�����ا اأخ������رى، 
املكافاآت  م��ن  جمموعة  و�شتعر�س 
النتائج  “جوائز” الأ�شحاب  ت�شمى 
االأكر اأهمية. وجائزة املليون دوالر 
تتيح  ثغرة  ير�شد  ملن  فقط  �شتتاح 
اآيفون  ت�شغيل  نظام  اإىل  الو�شول 
ت�����ش��رف من  اأي  ب�����دون  ُب���ع���د  ع���ن 
اجلائزة  وكانت  الهاتف.  م�شتخدم 
اأبل  التي عر�شتها  ال�شابقة  االأك��رب 
يبلغها  مل��ن  دوالر  األ���ف   200 تبلغ 
التي ميكن معاجلتها  الثغرات  عن 
الربنامج حتى ال تكون  بتحديثات 
مك�شوفة للمجرمني واجلوا�شي�س. 
وي�����دف�����ع م����ت����ع����اق����دون وو�����ش����ط����اء 
مليوين  اإىل  ي�����ش��ل  م��ا  ح��ك��وم��ي��ون 
تقنيات  اأك��ر  على  للح�شول  دوالر 
احل�شول  بغر�س  فاعلية  الت�شلل 
ع���ل���ى م���ع���ل���وم���ات م����ن االأج�����ه�����زة. 
وتبيع �شركات خا�شة ومن �شمنها 
جمموعة “اإن.اإ�س.اأو” االإ�شرائيلية 

اأدوات ت�شلل للحكومات.

دارث فيدر يحلق يف �شماء اإجنلرتا 
�شخ�شية  قناع  �شكل  حلق منطاد عمالق على 
“�شتار  اأف��الم  �شل�شلة  يف  ال�شرير  فيدر،  دارث 
وورز” “حرب النجوم”، فوق ميناء بري�شتول 
امل��ه��رج��ان ال�شنوي  ان��ط��الق  االإجن��ل��ي��زي م��ع 

للمناطيد يف املدينة.
ب��ع��د حملة متويل  امل��ن��ط��اد  وج����اءت م�����ش��ارك��ة 
ج��م��اع��ي ���ش��ه��دت ت���ربع ال�����زوار ب��ن��ح��و 5255 
لظهور  دوالرا”   6383“ ا�شرتلينيا  جنيها 

املنطاد.
وق�����ال امل��ن��ظ��م��ون ع��ل��ى م���وق���ع ف���ان���د �شريفر 
كامريون  ���ش��رك��ة  “بنت  اجل��م��اع��ي  ل��ل��ت��م��وي��ل 
بالونز منطاد دارث فيدر الذي يعمل بالهواء 
يف  ق��ط  يحلق  مل  لكنه  بري�شتول  يف  ال�شاخن 

اأجواء هذه املدينة اجلميلة«.
وي�شمل امل��ه��رج��ان وه���و االأك����رب م��ن ن��وع��ه يف 
اأوروبا م�شاركة اأكر من 130 منطادا بالهواء 
وي�شتمر  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  م��ن جميع  ال�����ش��اخ��ن 

اأربعة اأيام.

قبيلة تعرث على جثة طالبة �شقطت من طائرة      
بريطانية  طالبة  جثة  على  مدغ�شقر  يف  قبيلة  ع��رت 

�شقطت من طائرة اأثناء حتليقها قبل عدة اأيام.
يف  ال�شلطات  اأن  “مرتو” الربيطانية،  �شحيفة  وذك��رت 
بعد  الفتاة  جثة  على  القرويني  بعثور  اأف���ادت  مدغ�شقر 
الربيطانية  الطالبة  وكانت  بحث.  مهمة  يف  �شاركوا  اأن 
يف جامعة كامربيدج، اآالنا كوتالند، 19 عاما، قفزت من 
طائرة خفيفة من طراز “�شي�شنا”، بعد اأن كانت جتري 

بحثا يف منطقة “اأجناجي” النائية يف مدغ�شقر.
تعليمية  مهمة  يف  مدغ�شقر  اإىل  اأ���ش��ال  اآالن����ا  وذه��ب��ت 
ال�شابة  اأن  تقارير  وذك��رت  البيولوجية.  بالعلوم  تتعلق 
اأزال��ت ح��زام االأم��ان وفتحت باب  لقيت م�شرعها بعدما 
الطائرة ثم �شقطت من على ارتفاع 1066 مرتا، ووقعت 
يف منطقة مليئة باحليوانات املفرت�شة. ون�شرت ال�شرطة 
يف مدغ�شقر �شورا متثيلية للحظات االأخرية على منت 
اآخر  وراك��ب  الطيار  حماولة  تظهر  ال�شغرية،  الطائرة 
حماولة  يف  الربيطانية  بالطالبة  االإم�شاك  الطائرة  يف 
لثنيها عن القفزة االنتحارية. وحاول االثنان منعها من 
االأمر ملدة خم�س دقائق دون جدوى، ووقعت احلادثة بعد 

دقائق معدودة من اإقالع الطائرة.

علماء يكت�شفون ثقبا اأ�شود »عمالقا«
اكت�شف علماء فلك وجود ماليني من الثقوب ال�شوداء يف 
جمرة درب التبانة، من بينها ثقب عمالق ي�شل حجمه 

ل�40 مليار �شعف حجم ال�شم�س.
ووفق تقرير ن�شره موقع “ما�شابل” التقني، فاإن الثقب 
اإهليجية  جمرة  عن  عبارة  اأي”،   15 “هوملبريغ  االأ�شود 
عن  �شوئية  �شنة  م��ل��ي��ون   700 ح���وايل  تبعد  ع��م��الق��ة، 
اأكرب  م��ن  اأي” واح����دا   15 “هوملبريغ  ومي��ث��ل  االأر������س. 
“فندل�شتاين«  مر�شد  اكت�شفها  التي  ال�شوداء  الثقوب 
ومن  حوله،  النجوم  حركة  مبراقبة   Wendelstein
ال�شور  “فوتومرتية” حتطم  ببيانات  اال�شتعانة  خالل 
تدرجات  على  للتعرف  “بك�شالت”،  هيئة  على  لبيانات 
هذا  ي�شاعدهم  اأن  املر�شد  يف  الباحثون  وي��اأم��ل  ال��ظ��ل. 
االكت�شاف بعد املزيد من االأبحاث والدرا�شات، يف معرفة 
ال�شوداء  الثقوب  ت�شكل  كيفية  عن  املعلومات  من  املزيد 

وتعداد الثقوب التي مل تكت�شف بعد يف الكون.

حمام« واأثواب  »منا�شف  يف  هريوين  كيلوغرام   400
 398 اجل��رمي��ة  ملكافحة  الربيطانية  ال��وك��ال��ة  �شبطت 
منا�شف  حمولة  يف  خم��ب��اأة  ال��ه��ريوي��ني  م��ن  كيلوغراماً 
واأثواب حمام ما ي�شكل واحدة “من اأكرب عمليات �شبط” 

خمدرات يف بريطانيا.
و�شبطت احلمولة التي قدرت قيمتها ب�43 مليون يورو 
اأغ�شط�س يف حاملة حاويات يف  يف ال�شوق، يف الثاين من 
ال�شرقي،  اإجن��ل��رتا  �شاحل  على  ال��واق��ع  فيليك�شتو  مرفاأ 
يف  اأن��ت��وي��رب  اإىل  تتوجه  اأن  قبل  ال�شفينة  توقفت  حيث 

بلجيكا، على ما جاء يف بيان للوكالة.  
ال�����ش��رط��ة الربيطانية  اأع�����ادت  امل���خ���درات،  وب��ع��د ���ش��ب��ط 

احلاوية اإىل مكانها و�شمحت لل�شفينة مبغادرة املرفاأ.
ولدى الو�شول اإىل اأنتويرب حملت احلاوية على �شاحنة، 
ال�شرطة  مراقبة  حتت  هولندا،  يف  روت���ردام  اإىل  ونقلت 

امل�شتمرة. اكتمال و�سول حجاج بيت اهلل احلرام اإىل م�سعر منى لق�ساء يوم الرتوية

كلوب ي�شتعني براكب اأمواج 
لتحفيز جنوم ليفربول

االأمل�����اين يورغن  امل�����درب  ا���ش��ت��ع��ان 
اأمل�����اين، لتحفيز  ب��ري��ا���ش��ي  ك��ل��وب، 
الع���ب���ي ف���ري���ق���ه ل���ي���ف���رب���ول، قبل 
ان�����ط�����الق امل����و�����ش����م اجل�����دي�����د من 

الدوري االإجنليزي املمتاز.
تاميز”،  “ذا  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ووف���ق���ا 
ا���ش��ت��ع��ان ك���ل���وب ب���راك���ب االأم������واج 
�شتودنري،  ���ش��ي��ب��ا���ش��ت��ي��ان  االأمل������اين 
ل���ت���ق���دمي ك��ل��م��ة حت���ف���ي���زي���ة حول 
لالعبي  ال�����ش��غ��وط��ات،  م��واج��ه��ة 

ليفربول.
كلوب  اإن  ال�������ش���ح���ي���ف���ة،  وق����ال����ت 
ين�شح  ك���ي  ب�����ش��ت��ودن��ري  ا���ش��ت��ع��ان 
الالعبني حول كيفية التعامل مع 
نوبات  م��ع  والتعامل  ال�شغوطات 
ال��ه��ل��ع، ال��ت��ي ق���د ت��ن��ت��اب��ه��م خالل 
ي�شارك  “م�شغوط”،  م���و����ش���م 

خالله ليفربول ب�5 بطوالت.
ليفربول  مع�شكر  ���ش��ت��ودن��ر  وزار 
مبدينة اإيفيان الفرن�شية االأ�شبوع 
ب��ت��دري��ب الالعبني  امل��ا���ش��ي، وق���ام 
با�شتخدام  التنف�س  تنظيم  ع��ل��ى 
مياه حمام ال�شباحة، قبل اأن يلقي 

كلمة حتفيزية لالعبني.
راكبي  اأف�شل  �شتودنر من  ويعترب 
العامل، وقالت  العالية يف  االأم��واج 
االأمل������اين  امل�������درب  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة 
اأعجب به كثريا عندما �شمع عنه، 

وقرر دعوته للمع�شكر.
العبي  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
ك��ث��ريا بكلمة  اأع���ج���ب���وا  ل��ي��ف��رب��ول 
راك��ب االأم���واج االأمل���اين، ومتارينه 
نقطة  تعطيهم  قد  التي  اخلا�شة، 
تفوق اإ�شافية على خ�شومهم قبل 

انطالق املو�شم اجلديد.

كم ينفق امل�شتخدمون على التوا�شل الجتماعي؟ 
بات امل�شتخدمون ينفقون وقتا اأكر من ال�شابق 
اأي  اإىل  ب�شيطة  فنظرة  الذكية،  هواتفهم  على 
مثبتة  الروؤو�س  مل�شاهدة معظم  تكفي  عام  مكان 

على �شا�شات هذه االأجهزة الب�شيطة.
ون��ت��ي��ج��ة ل��ه��ذا االإق���ب���ال ال��ه��ائ��ل ع��ل��ى الهواتف 
الذكية، الذي و�شل اإىل درجة االإدمان، اأ�شبحت 
مدن يف العامل تخ�ش�س م�شارا خم�ش�شا لهوالء 
امل�����ش��ت��خ��دم��ني ع��ل��ى ب��ع�����س االأر����ش���ف���ة، ح��ت��ى ال 

ي�شطرون اإىل رفع روؤو�شهم اأثناء التجول.
ويطرح هذا االأمر �شوؤاال ب�شاأن الوقت الذي اأ�شبح 
التوا�شل  م��واق��ع  ع��ل��ى  ينفقونه  امل�����ش��ت��خ��دم��ون 
االجتماعي على �شبكة االإنرتنت، خ�شو�شا على 

الهواتف الذكية.
الثالثاء،  تودي”،  ميديا  “�شو�شال  موقع  واأورد 
م�شتخدمو  مي�شيه  ال���ذي  ال��وق��ت  ع��ن  اأرق���ام���ا 
العام  م��ن  املنق�شية  ال��ف��رتة  خ���الل  االإن���رتن���ت، 

اجلاري 2019.
�شبكات  ال��ع��امل��ي ال���ش��ت��خ��دام  امل��ع��دل  اأن  واأو����ش���ح 

التوا�شل هو �شاعتني و23 دقيقة يوميا، بارتفاع 
بلغ دقيقة واحدة عن العام املا�شي 2018.

وكان اأول اإح�شاء تناول هذا االأمر يف عام 2012، 
وبلغ حينها دقيقة و30 ثانية، وت�شاعدت االأرقام 

من حينها باطراد، ح�شب املوقع ذاته.
ولفت املوقع املتخ�ش�س يف �شبكات التوا�شل، اإىل 
هذه  ي�شتخدمون  ن�شمة  مليار   3.48 هناك  اأن 
ال�شبكات، اأي مبعدل نحو 45 يف املئة من �شكان 

االأر�س.
و60 يف املئة من هوؤالء، يواظبون ب�شكل م�شتمر 
ا�شتخدم  فيما  التوا�شل،  �شبكات  ا�شتخدام  على 
ال�شهر  امل����واق����ع،  ه����ذه  ه�����وؤالء  م���ن  امل��ئ��ة  98 يف 

املا�شي.
املنطقة  يف  امل�شتخدمني  اأن  اإىل  امل��وق��ع  واأ����ش���ار 
يوميا  دقيقة  و12  �شاعات   3 ينفقون  العربية 
اأعلى ن�شبة يف  على �شبكات التوا�شل، وهي ثاين 
العامل بعد اأمريكا اجلنوبية التي بلغت 3 �شاعات 

و32 دقيقة.

اإلت�شني �شاجنو ت�شتمتع 
باإجازتها خارج تركيا

حبيبها،  م��ع  ال�شيفية،  عطلتها  ق�شاء  �شاجنو ،  الرتكية  اإلت�شني  املمثلة  ق��ررت 
الرتكية، جتنباً ملالحقة  االأرا�شي  اأوزديكان، خارج  يون�س  الرتكي،  االأعمال  رجل 

ال�شحافة وامل�شورين لهما.
ومكان  خ��ارج موطنها  لها، حتى  الباباراتزي  ت�شلم من مالحقة  �شاجنو مل  لكن 
انطالقتها الفنية، فر�شدتها كامريات امل�شورين مع حبيبها وثنائي اآخر معهما، 
وهما املمثلة الرتكية  بورجو برييجيك  وزوجها اإمره ياتكني، على اأحد ال�شواطئ 

البحرية.
يذكر اأن اإلت�شني �شاجنو ا�شتهرت يف العامل العربي با�شم “دميا”، يف  م�شل�شل حب 
برييجيك،  بورجو  �شديقتها،  اأما  اأردوت�س .  الرتكي،  باري�س  املمثل  اأما  لالإيجار ، 

فظهرت للمرة االأخرية عام 2014، يف م�شل�شل »م�شاألة �شرف«.


