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حاكم راأ�س اخليمة يرتاأ�س وفد الدولة 
امل�سارك يف القمة الإ�سالمية مبكة املكرمة

•• جدة-وام:

يرتاأ�س �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�س 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة وفد الدولة اإىل اأعمال القمة الإ�ضالمية 

الرابعة ع�ضرة ملنظمة التعاون الإ�ضالمي التي تعقد مبكة املكرمة.
اإىل  و�ضل  املرافق  والوفد  راأ���س اخليمة  ال�ضمو حاكم  وك��ان �ضاحب 
جدة، حيث كان يف ا�ضتقباله مبطار امللك عبدالعزيز الدويل �ضاحب 
امللكي الأمري م�ضعل بن ماجد بن عبدالعزيز حمافظ جدة  ال�ضمو 
لدى  ال��دول��ة  �ضفري  نهيان  اآل  نهيان  ب��ن  �ضخبوط  ال�ضيخ  و���ض��ع��ادة 
اململكة العربية ال�ضعودية ومعايل اأمني حمافظة جدة �ضالح الرتكي 
ومدير �ضرطة منطقة مكة املكرمة اللواء عيد العتيبي و�ضعادة تركي 
الدولة  لدى  ال�ضعودية  العربية  اململكة  �ضفري  الدخيل  عبداهلل  بن 
امللكية مبنطقة مكة  املرا�ضم  ال�ضرف ومدير عام مكتب  رئي�س بعثة 

املكرمة اأحمد بن ظافر.

هيئة الهالل الأحمر الإماراتية تعزز جهودها 
الإن�سانية للحد من معاناة الالجئني يف بنغالدي�س

•• اأبوظبي-وام:

للحد من  الإن�ضانية  الإماراتية جهودها  الأحمر  الهالل  عززت هيئة 
الإم����ارات  حملة  فعاليات  اط���ار  يف  بنغالدي�س،  يف  ال��الج��ئ��ني  م��ع��ان��اة 
لأطفال ون�ضاء الروهينغا التي تتوا�ضل على م�ضتوى الدولة بتوجيهات 
القيادة الر�ضيدة ومتابعة �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س الهيئة.                )التفا�ضيل �س2(
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تلقى ات�صاال هاتفيا من رئي�س وزراء اليابان

حممد بن زايد و �سينزو اآبي يبحثان العالقات 
الثنائية وامل�ستجدات الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي -وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ����ض���اح���ب  ت��ل��ق��ى 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
القائد  ن����ائ����ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ض��ل��ح��ة ام�س 
ات�ضال هاتفيا من معايل �ضينزو 
جرى  ال��ي��اب��ان  وزراء  رئي�س  اآب���ي 
الوثيقة  العالقات  بحث  خالله 
يف  تنميتها  و�ضبل  البلدين  ب��ني 
ا�ضتعر�س  كما  املجالت.  خمتلف 
اجل���ان���ب���ان - خ����الل الت�������ض���ال - 
والأو�ضاع  الق�ضايا  م�ضتجدات 
الإقليمية والدولية ذات الهتمام 
النظر  وجهات  وت��ب��ادل  امل�ضرتك 
ال���ت���ط���ورات  ب���ج���ان���ب   .. ح���ول���ه���ا 
واجلهود  املنطقة  ت�ضهدها  التي 

املبذولة ب�ضاأنها.
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ����ض���اح���ب  واأك�������د 
حممد بن زايد اآل نهيان ومعايل 
امل�ضرتك  حر�ضهما  اآب���ي  �ضينزو 
العالقات  دع����م  م��وا���ض��ل��ة  ع��ل��ى 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ل��الرت��ق��اء ب��ه��ا اإىل 
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فل�ضطينيون ي�ضيعون �ضابا عمره 16 عاما ا�ضت�ضهد بر�ضا�س الحتالل

امليلي�صيا تغلق مكتب امدي�صت

اجلي�س اليمني يحرر مواقع مهمة يف »معقل احلوثيني«
•• اليمن-وكاالت:

مكتب  احل��وث��ي،  ميلي�ضيا  اأغ��ل��ق��ت 
�ضنعاء  يف  »ام��دي�����ض��ت«،  م��وؤ���ض�����ض��ة 
اخل��ا���ض��ع��ة ل�����ض��ي��ط��رت��ه��ا، م���ن دون 

مربر.
يف  ح�ضابها  على  املوؤ�ض�ضة  وذك���رت 
احلوثي  ميلي�ضيا  اأن  ب���وك،  في�س 
تزودنا  ومل  �ضنعاء  مكتب  اأغلقت 
ب��اأي م��ربر لهذا الإج���راء اأو جدول 

زمني لإعادة فتح املكتب.
موقع  ن��ق��ل��ه  م��ا  بح�ضب  واأ�����ض����ارت، 
اأنها  اإىل  الإل��ك��رتوين،  »ن��ي��وزمي��ن« 
واحدة من اأطول املوؤ�ض�ضات العاملة 
مكتبنا  »اأن�ضاأنا  �ضنعاء، م�ضيفة  يف 
هناك يف 1981، فقد وفرنا فر�ضاً 

للتعليم والتدريب والختبار«.
»ت������اأ�������ض������ف  ال��������ب��������الغ  يف  وج��������������اء 
AMIDEAST لأننا مل نعد قادرين 
التعليمية  خ��دم��ات��ن��ا  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
-ت������ق������دمي امل�����������ض�����ورة والخ����ت����ب����ار 
وال��ت��دري��ب وب��رام��ج ال��ت��ب��ادل- من 

خالل مكتبنا يف �ضنعاء«.
هذه  ت��ق��دمي  يف  �ضن�ضتمر  وق��ال��ت: 
اخل���دم���ات جل��م��ي��ع ال��ي��م��ن��ي��ني من 
خ����الل م��ك��ت��ب��ن��ا يف ع����دن، ال����ذي ل 
اأننا  يزال مفتوحاً، على الرغم من 
اأولئك  ال�ضعب على  اأنه من  ندرك 

قوات اجلي�س الوطني اليمني تفك احل�ضار احلوثي عن تعز )ا ف ب(

ربع مليون م�صل باجلمعة االأخرية من رم�صان يف االأق�صى 

�سهيدان فل�سطينيان يف القد�س وبيت حلم
املجل�س الع�سكري: ميدان اعت�سام اخلرطوم بات خطرا 

•• اخلرطوم-وكاالت:

عنا�ضر  ال�ضودان  يف  النتقايل   الع�ضكري  املجل�س  اتهم 
على  بال�ضتيالء  اخل��رط��وم  يف  الحتجاجات  يف  منفلتة 
»ميدان  اإن  وق���ال  ال�ضريع  ال��دع��م  ق���وات  تخ�س  مركبة 
الع��ت�����ض��ام اأ���ض��ب��ح خ��ط��را ع��ل��ى ال��ب��ل��د وال����ث����وار«. وقال 
منها  تلفزيونية،  قنوات  بثته  بيان  يف  ع�ضكري  متحدث 
التلفزيون الر�ضمي ال�ضوداين، اإنه �ضيتم اتخاذ اإجراءات 

قانونية �ضد العنا�ضر املنفلتة يف موقع العت�ضام.
الع�ضكري النتقايل  املجل�س  نائب رئي�س  وكان قد بحث 
يف ال�ضودان مع قادة القوات النظامية والأجهزة الأمنية، 
اخل��م��ي�����س، الأو����ض���اع الأم��ن��ي��ة يف ال��ب��الد خ���الل الفرتة 
اتخاذها  �ضيتم  التي  والرتتيبات«  و»ال��ت��داب��ري  املا�ضية، 
خالل الفرتة املقبلة. وبحث الجتماع الأو�ضاع الأمنية 
والرتتيبات  والتدابري  املا�ضية،  الفرتة  خالل  البالد  يف 
التي �ضيتم اتخاذها خالل الفرتة املقبلة »من اأجل تعزيز 

ال�ضتقرار وحفظ الأمن يف البالد«
الع�ضكري  باملجل�س  املخت�ضة  ال�ضلطات  واأ���ض��درت  ه��ذا 
النتقايل يف ال�ضودان قراراً ق�ضى ب�ضحب ترخي�س مكتب 

قناة اجلزيرة يف ال�ضودان من دون اإبداء اأي اأ�ضباب.

قّررت  ال�ضودانية  »ال�ضلطات  اإّن  اجل��زي��رة   قناة  وق��ال��ت 
�ضحب تراخي�س العمل ملرا�ضلي وموظفي القناة« اعتباراً 

من م�ضاء اأم�س.
مكتب  مدير  اأبلغت  الأم���ن  »اأج��ه��زة  اأن  القناة  واأ���ض��اف��ت 
اجل���زي���رة ب���اخل���رط���وم ب���ق���رار امل��ج��ل�����س واإغ������الق املكتب 

والتحفظ على اأجهزته«.
م�ضاء،  الكبا�ضي،  امل�ضلمي  »اجلزيرة«  مكتب  مدير  وق��ال 
الع�ضكرّية  ال�ضتخبارات  من  �ضّباط  مكتبنا  اإىل  ر  ح�ضَ
وج���ه���از الأم�����ن وامل���خ���اب���رات وم���وّظ���ف���ون م���ن الإع�����الم 
قراراً  اّتخذ  الع�ضكري  املجل�س  ب��اأّن  واأبلغونا  اخل��ارج��ي، 
باإغالق مكتب �ضبكة اجلزيرة و�َضحب ترخي�ضه. اأ�ضاف: 

والآن ُهم معنا، ونقوم بت�ضليمهم املعّدات واملكتب.
اأ���ض��ا���ض��ي��اً يف دعم  ول��ع��ب��ت ق��ن��اة اجل��زي��رة ال��ق��ط��ري��ة دوراً 
الرهاب وحرف بو�ضلة الإن�ضان العربي، واختطافه من 
هويته �ضمن خمطط طويل الأمد يهدد �ضالمة تفكريه 
�ضيا�ضة  �ضمن  وذل���ك  ال�ضليمة  ف��ط��رت��ه  ع��ن  وي��خ��رج��ه 
القطري  املخطط  اإعالمية حتري�ضية تدور يف فلك 
قراراتها  يف  وال��ت��دخ��ل  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ض��ع��وب  لتفتيت 
وحتديد م�ضريها ما دفع بع�س الدول للرد باإغالق 

مكاتب القناة فيها.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأدى ع�ضرات الآلف �ضالة اجلمعة 
الرابعة والأخرية من �ضهر رم�ضان 
املبارك، يف امل�ضجد الأق�ضى، وزحف 
الق�ضى  اىل  ال�ضائمون  امل�ضلون 
الأوىل من  ال��ف��ج��ر  ���ض��اع��ات  م��ن��ذ 
كافة املدن الفل�ضطينية "با�ضتثناء 
قطاع غزة املحا�ضر" ومدن الداخل 
لأداء  القد�س  ملدينة  الفل�ضطيني، 
�ضهر  الأخ��رية من  �ضالة اجلمعة 
الأق�������ض���ى م���ن جهة  رم�������ض���ان يف 
ولإحياء ليلة القدر يف جنباته من 

جهة ثانية.
ورغ�����م ارت����ف����اع درج������ات احل�����رارة 
امل��ق��ام��ة ع��ل��ى مداخل  واحل���واج���ز 
واغالق  وداخ��ل��ه��ا  القد�س  مدينة 
وامل�ضجد  القدمية  القد�س  اب��واب 
�ضاعتني، فقد  الق�ضى لكرث من 
اكتظت م�ضليات الأق�ضى واروقته 
امل�ضجرة  وامل����ن����اط����ق  و����ض���اح���ات���ه 
حالت  فيما  ال�ضائمني،  بامل�ضلني 
قيود الحتالل من دخول الرجال 
الذين ترتاوح اأعمارهم بني -14 

40عاما اىل الأق�ضى.
ع����زام اخلطيب  ال�����ض��ي��خ  واأو�����ض����ح 
اأوق��اف القد�س و�ضوؤون  مدير عام 

قافلة  ب��ا���س��ت��ه��داف  ق��ت��ل��ى 
ك���اب���ول يف  اأم���ري���ك���ي���ة 

•• كابول-رويرتز:

قال م�ضوؤولون اإن هجوما ب�ضيارة 
اأمريكية  ملغومة وقع على قافلة 
يف العا�ضمة الأفغانية كابول اأم�س 
اجلمعة واأدى لإ�ضابة اأربعة جنود 
مدنيني  اأرب��ع��ة  ومقتل  اأمريكيني 
اأف��غ��ان على الأق��ل يف ث��اين هجوم 
ت�ضهده املدينة يف غ�ضون يومني.

امل�ضوؤولية  طالبان  حركة  واأعلنت 
ع����ن الن���ف���ج���ار ال������ذي ج�����اء بعد 
ت��ن��ظ��ي��م داع�س  اإع������الن  ي����وم م���ن 
انتحاري  ه��ج��وم  ع��ن  م�ضوؤوليته 
خارج اأكادميية للتدريب الع�ضكري 

اأ�ضفر عن مقتل �ضتة على الأقل.
وذك������ر م���ت���ح���دث ب���ا����ض���م ال���ق���وات 
اأن  اأف���غ���ان�������ض���ت���ان  يف  الأم���ري���ك���ي���ة 
ال�ضيارة امللغومة ا�ضطدمت بقافلة 
اأ�ضيبوا  اأربعة جنود  واأن  اأمريكية 
بجروح ب�ضيطة يف النفجار، لكنه 

مل يخ�س يف التفا�ضيل.
وزارة  ب����ا�����ض����م  م����ت����ح����دث  وق��������ال 
اأربعة  اإن  الأف���غ���ان���ي���ة  ال��داخ��ل��ي��ة 

مدنيني اأفغان قتلوا.
وت�������ض���اع���د ع����م����ود م����ن ال����دخ����ان 
الأبي�س يف الهواء وانت�ضر احلطام 
�ضرق  يف  اب������اد  ج�����الل  ط���ري���ق  يف 
كابول وهي منطقة ت�ضم العديد 
امل��ج��م��ع��ات الأم��ن��ي��ة الكربى  م��ن 

و�ضهدت هجمات متكررة.

اك����رث من  اأن  الأق�������ض���ى  امل�����ض��ج��د 
اك����رث من   ( م�����ض��ل  ال����ف   260
���ض��الة اجلمعة  اأدوا  م��ل��ي��ون(  رب��ع 
الرابعة والأخ��رية من رم�ضان يف 

الأق�ضى. 
اإىل ذلك، قتل اجلي�س الإ�ضرائيلي، 
يف  فل�ضطينيا  �ضابا  اجلمعة،  اأم�س 
مدينة بيت حلم بال�ضفة الغربية، 
ك�������ان ي�����ح�����اول اج����ت����ي����از اجل�������دار 
اإىل  ال��و���ض��ول  اأج���ل  م��ن  الفا�ضل، 
امل�ضجد  يف  وال���������ض����الة  ال���ق���د����س 

الأق�ضى.
وق���ال���ت م�����ض��ادر ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة، اإن 
ال�������ض���اب، وه����و م���ن ���ض��ك��ان مدينة 
الغربية،  ال�ضفة  جنوبي  اخلليل 
مدينة  م�ضت�ضفيات  اأح��د  اإىل  نقل 
ب��ي��ت حل���م، ح��ي��ث ف��ارق��ت��ه احلياة 

هناك.
عند  الإ�ضرائيلي  اجلي�س  واعتقل 
حاجز قلنديا الع�ضكري يف ال�ضفة 
بزعم  فل�ضطينيا،  ���ض��اب��ا  ال��غ��رب��ي��ة 
ب��ح��وزت��ه، ومت  �ضكني  ال��ع��ث��ور على 

العتقال  م��راك��ز  اأح����د  اإىل  ن��ق��ل��ه 
الإ�ضرائيلية.

فل�ضطيني  مقتل  بعد  ذلك  وياأتي 
عليه  الر�ضا�س  اإط��الق  بعد  اآخ��ر 
ب���زع���م ت��ن��ف��ي��ذه ل��ع��م��ل��ي��ة ط��ع��ن يف 

مدينة القد�س.
رف�����ع جي�س  احل�����ادث�����ني،  وع���ق���ب 
الح����ت����الل الإ����ض���رائ���ي���ل���ي درج����ة 
الع�ضكرية،  احلواجز  عند  التاأهب 
و����ض���وه���دت ط���واب���ري ط��وي��ل��ة من 
اأمامها،  ت�ضطف  الفل�ضطينيني 
مدينة  اإىل  ل��ل��دخ��ول  حم��اول��ة  يف 
ال��ق��د���س م���ن اأج�����ل ت���اأدي���ة �ضالة 
امل�ضجد  يف  الأخ����������رية  اجل���م���ع���ة 

الأق�ضى.
ومنذ �ضاعات ال�ضباح الباكر، حاول 
الآلف من �ضكان ال�ضفة الغربية 
الدخول اإىل مدينة القد�س لتاأدية 
ال�ضالة يف احلرم القد�ضي، اإل اأن 
عائقا  تقف  الإ�ضرائيلية  احلواجز 
اإىل  منهم  الكثريين  و���ض��ول  دون 

باحات امل�ضجد الأق�ضى.
واأغ�����ل�����ق اجل���ي�������س الإ����ض���رائ���ي���ل���ي، 
اجل��م��ع��ة، امل�����ض��ج��د الأق�����ض��ى بعد 
واأدت  ال��ق��د���س،  يف  الطعن  عملية 
وفق  اثنني،  اإ�ضرائيليني  اإىل جرح 
ما ذكرت و�ضائل اإعالم اإ�ضرائيلية.

بولتون: نوؤيد ان�سحاب بريطانيا من 
الحتاد الأوروبي لأنه يقوي الناتو

•• لندن-رويرتز: 

قال م�ضت�ضار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يف مقابلة ن�ضرت ام�س اجلمعة 
اإن الوليات املتحدة تريد ان�ضحاب بريطانيا من الحتاد الأوروبي لأن ذلك �ضيقوي 
حلف �ضمال الأطل�ضي ويعني احرتام نتيجة ال�ضتفتاء الذي اأجري على ع�ضويتها 

يف الحتاد يف 2016.
ونقلت �ضحيفة )ديلي تلجراف( عن بولتون قوله "ما تف�ضله الوليات املتحدة هو 
اأن ت�ضري بريطانيا على النهج الذي طلبه ال�ضعب وتن�ضحب من الحتاد الأوروبي. 

اإنه در�س للجميع عن انت�ضار الدميقراطية".
واأ�ضاف "اأعتقد اأن ذلك �ضي�ضاعدنا يف حلف �ضمال الأطل�ضي حتديدا يف اأن تكون لدينا 

دولة اأخرى قوية وم�ضتقلة مما �ضي�ضاعد احللف على اأن يكون اأكرث فاعلية".
وقال بولتون لل�ضحفيني يف لندن اأم�س اخلمي�س لدى �ضوؤاله عن خروج بريطانيا 
من التكتل اإن الوليات املتحدة حققت جناحا عندما اأعلنت ا�ضتقاللها عن اململكة 

املتحدة.

اأ���ض��م��ل واأو����ض���ع بجانب  جم���الت 
العمل امل�ضرتك من اأجل ال�ضالم 
على  وال�����ض����ت����ق����رار  وال���ت���ن���م���ي���ة 
والعاملي  الإق��ل��ي��م��ي  امل�����ض��ت��وي��ني 

والتعاي�س  الت�ضامح  قيم  ون�ضر 
لبناء  اأ�ضا�ضيا  منطلقا  تعد  التي 
والزدهار  والتقدم  ال�ضالم  اأ�ض�س 

يف العامل.

عدن  عن  بعيداً  يعي�ضون  الذين 
الو�ضول اإىل هذه اخلدمات.

اإىل ذلك، ذكرت م�ضادر ع�ضكرية، 
ق�����وات من  اأن  اجل���م���ع���ة،  اأم�������س 
تكمنت  اليمني  الوطني  اجلي�س 
)ه�ضاب(  ت���ب���اب  ا���ض��ت��ع��ادة  م���ن 
ومثلث  وال���ُع���ت���ي���م���ة  ال�������ض���ع���اب 
�ضمايل  ب��اِق��م  مديرية  يف  �ضبعة 

حمافظة �ضعدة.
قوات  متكنت  امل�����ض��ادر،  وبح�ضب 
ال��ي��م��ن��ي، م���ن حترير  اجل��ي�����س 
ال�ضرتاتيجية  امل����واق����ع  ه�����ذه 
على  �ضنته  مباغت  هجوم  عقب 
جتمعات متركزت فيها ملي�ضيات 

احلوثيني الإيرانية.
واأدت ال�ضيطرة على تلك التباب 

قطع  اإىل  احل��وث��ي��ني  م��ع��ق��ل  يف 
ميلي�ضيات  ع��ن  اإم����داد  خ��ط��وط 
الن����ق����الب����ي����ني م������ا ب������ني ب���اق���م 

والربوعة.
العربي  التحالف  و�ضاندت قوات 
اجلي�س  ق���وات  ال�ضرعية  ل��دع��م 
وق�ضفت  ه����ج����وم،  يف  ال���ي���م���ن���ى 
امللي�ضيات،  وت���ع���زي���زات  م���واق���ع 
ال��ع��دي��د م��ن القتلى  اأوق����ع  مم��ا 
املتمردين  �ضفوف  يف  واجلرحى 

وتدمري عدد من اآلياتهم.
اليمني، عن  اأعلن اجلي�س  وكان 
مدينة  لتحرير  ع�ضكرية  عملية 
تعز وفك احل�ضار الذي تفر�ضه 
النقالبية  احل��وث��ي  ميلي�ضيات 

عليها منذ عام 2016.

•• مو�سكو-وكاالت:

ق�ضفت القوات احلكومية ال�ضورية، ام�س اجلمعة، نقطة 
مراقبة تركية يف ريف حماة ال�ضمايل الغربي.

ال��وط��ن��ي��ة للتحرير  ع�����ض��ك��ري يف اجل��ب��ه��ة  ق��ائ��د  وق����ال 
اأم�س  ال�ضورية  احلكومية  ال��ق��وات  »ق�ضفت  املعار�ضة: 
ب��ل��دة ���ض��ري مغار  امل��راق��ب��ة ال��رتك��ي��ة يف  اجل��م��ع��ة، نقطة 
اإ�ضابات مبا�ضرة و�ضوهد  بعدة قذائف مدفعية وحققت 

الدخان يت�ضاعد من داخل النقطة الرتكية«.
وقوع  نتمكن من معرفة  »مل  الع�ضكري  القائد  واأ�ضاف 
وتعر�ضت  �ضبق  ال��ت��ي  الرتكية  النقطة  داخ���ل  اإ���ض��اب��ات 

لق�ضف من القوات احلكومية«.
واإدلب  حماة  ري��ف  يف  الرتكية  امل��راق��ب��ة  نقاط  وتنت�ضر 
الرئي�ضني الرتكي والرو�ضي يف  اتفاق �ضوت�ضي بني  بعد 

�ضبتمرب )اأيلول( املا�ضي.
هذا واأعلن الكرملني، اأم�س اجلمعة، اأن منع املت�ضددين 
يف اإدل�����ب ���ض��م��ايل ���ض��وري��ا، م���ن ق�����ض��ف اأه������داف مدنية 

ورو�ضية، م�ضوؤولية تقع على عاتق تركيا.
دميرتي  الكرملني،  با�ضم  املتحدث  ت�ضريحات  وج��اءت 
بي�ضكوف، ردا على �ضوؤال عن اقرتاح من الرئي�س الرتكي 

اأردوغان بتنفيذ وقف لإطالق النار يف اإدلب.

تعود كارثة 2019 اإىل عوامل وطنية:
يف الربملان الأوروبي، انهيار خيمة اأق�سى الي�سار

•• الفجر - خرية ال�سيباين

اإن��ه اخلا�ضر الأك��رب يف النتخابات الأوروب��ي��ة الأح��د املا�ضي. من حيث 
املتحد  الي�ضار  الراديكالية،  الي�ضارية  املجموعة  تفقد  املئوية،  الن�ضبة 
باملائة(  النواب )23-  ع��دًدا من  ال�ضمايل،  الأخ�ضر  -الي�ضار  الأوروب��ي 
يفوق ما خ�ضره املحافظون يف حزب ال�ضعب الأوروبي )17.5- باملائة( اأو 

الكتلة ال�ضرتاكية الدميقراطية )21- باملائة(.  )التفا�ضيل �س15(

بومبيو يدعو اأملانيا اإىل حظر حزب اهلل
•• وا�سنطن-وكاالت:

اأعرب وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو، اأم�س اجلمعة، عن اأمله 
يف اأن حتذو اأملانيا حذو بريطانيا وحتظر حزب اهلل.

وكانت احلكومة الربيطانية اأعلنت يف فرباير 2019 اأنها قررت حظر 
الإرهابية.  املنظمات  �ضمن  و�ضنفته  اأرا�ضيها،  على  اللبناين  اهلل  حزب 
وجاء هذا القرار على خلفية موجة من الغ�ضب اأثارها رفع اأعالم هذا 

التنظيم يف مظاهرة موؤيدة للفل�ضطينيني نظمت يف لندن.
اأي���ام بزيارة  اأوروب��ي��ة ت�ضتغرق خم�ضة  الأم��ريك��ي، ج��ول��ة  ال��وزي��ر  وب���داأ 
موؤجلة لربلني، حيث من املتوقع اأن ي�ضغط على اأملانيا لتعزيز اإنفاقها 
ال�ضينية  تكنولوجيز  ه��واوي  �ضركة  مع  �ضفقات  اأي  وجتنب  الع�ضكري 

واإعادة النظر يف م�ضروع خط اأنابيب مع رو�ضيا.
اأنغيال  وامل�ضت�ضارة  ما�س  هايكو  اخلارجية  وزي��ر  م��ع  بومبيو  واجتمع 

مريكل خالل الزيارة الق�ضرية التي ت�ضتمر ن�ضف يوم.
يذكر اأن زيارته كانت مقررة يف وقت �ضابق هذا ال�ضهر، لكنها األغيت يف 
اآخر حلظة مع تزايد التوترات ب�ضاأن اإيران، وهي ق�ضية اأخرى تختلف 

ب�ضاأنها وجهات نظر وا�ضنطن وبرلني.
و�ضت�ضمل جولة بومبيو اأي�ضا �ضوي�ضرا وهولندا وبريطانيا.

اإنه يتعني على  وكان بومبيو قال لل�ضحافيني قبل توجهه اإىل برلني، 
حددها  التي  الدفاعي  الإنفاق  بالتزامات  للوفاء  املزيد  تبذل  اأن  اأملانيا 

حلف �ضمال الأطل�ضي عند اثنني يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل.

�سفوف  يف  اعتقالت  حملة 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ب��اجل��زائ��ر

•• اجلزائر-وكاالت:

ذكرت و�ضائل اإعالم جزائرية، اأن 
اعتقالت  حملة  �ضنت  ال�ضلطات 
يف ���ض��ف��وف امل��ت��ظ��اه��ري��ن ال���ذي 
جتمعوا، ام�س اجلمعة، يف �ضاحة 
بالعا�ضمة  امل�����رك�����زي  ال����ربي����د 

اجلزائر.
املركزي  ال��ربي��د  ���ض��اح��ة  وت�ضهد 
وحميطها  اجل��زائ��ر  بالعا�ضمة 
جمعة،  ي�������وم  ك�����ل  م�����ظ�����اه�����رات 
النظام  رم��وز  برحيل  للمطالبة 
امل�ضوؤولني  وحم��ا���ض��ب��ة  ال�����ض��اب��ق، 
ق�ضايا  يف  امل��ت��ورط��ني  ال�ضابقني 

ف�ضاد.
وا�ضتجوب رجال الأمن اجلزائري 
ع�����ددا ك���ب���ريا م���ن امل���واط���ن���ني يف 
�ضواء  امل���رك���زي،  ال���ربي���د  ���ض��اح��ة 
املارين  حتى  اأو  لها  القا�ضدين 
ف��ي��ه��ا، اجل��م��ع��ة، واع��ت��ق��ل��وا عددا 

كبريا منهم.
وب�������داأت ال�����ض��اح��ة ت�����ض��ه��د خالل 
الأ�ضابيع القليلة املا�ضية تعزيزات 
ت�ضاعد  م����ع  م���������ض����ددة،  اأم���ن���ي���ة 
احل������راك اجل�����زائ�����ري، وارت���ف���اع 
املتظاهرين،  م���ط���ال���ب  ���ض��ق��ف 
فيها  التجمع  على  داأب���وا  ال��ذي��ن 

منذ 22 فرباير املا�ضي.  
ال�����ض��رط��ة ب�ضكل  وان��ت�����ض��ر رج����ال 
الربيد، يف حني  �ضاحة  كثيف يف 
ب��اأزي��اء مدنية، يف  اآخ���رون  انت�ضر 
حم���اول���ة مل��ن��ع امل��ت��ظ��اه��ري��ن من 
التجمع للجمعة اخلام�ضة ع�ضرة 

على التوايل.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال مكتب ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي يف ب��ي��ان اإن 
اأردوغان اأبلغ نظريه الرو�ضي، فالدميري بوتن، ب�ضرورة 
تطبيق وقف لإطالق النار يف اإدلب للحيلولة دون مقتل 

املزيد من املدنيني وتدفق الالجئني على تركيا.
واأ�ضاف البيان اأن اأردوغان قال لبوتن يف ات�ضال هاتفي، 

اخلمي�س، اإن �ضوريا يف حاجة اإىل حل �ضيا�ضي.
املن�ضور  بيانه  يف  خمتلفة  نربة  ا�ضتخدم  الكرملني  لكن 
على موقعه على الإنرتنت ب�ضاأن الت�ضال الهاتفي بني 
اأن بع�س القتال  اأنه يرى  اأو�ضح  بوتن واأردوغ��ان، حيث 
بني  التوتر  على  ال�ضوء  يلقي  مم��ا  ي�ضتمر،  اأن  ينبغي 

مو�ضكو واأنقرة ب�ضاأن تلك امل�ضاألة.
اأهمية تكثيف عملنا  وقال الكرملني يف بيانه: »لحظنا 
يف  مبا  اإدل��ب  حمافظة  يف  ال�ضتقرار  لتحقيق  امل�ضرتك 
ذلك اتخاذ اإجراءات فعالة لتحييد اجلماعات الإرهابية«. 
واأ�ضاف: »مت الرتكيز على اأهمية تكثيف عملنا امل�ضرتك 
اإدل��ب، مبا يف ذلك اتخاذ  لتحقيق ال�ضتقرار مبحافظة 

اإجراءات فعالة لتحييد اجلماعات الإرهابية«.
يف  الواقعة  املنطقة  من  �ضخ�س  األ��ف   250 نحو  ون��زح 
لقوات  رئي�ضي  معقل  اآخ���ر  وت��ع��د  ���ض��وري��ا،  غ��رب��ي  �ضمال 
احلكومة  ق��وات  �ضنته  هجوم  بعد  ���ض��وري��ا،  يف  املعار�ضة 

بدعم من رو�ضيا.

الكرملني يطالب تركيا كبح املت�صددين يف اإدلب

اجلي�س ال�سوري يق�سف نقطة مراقبة تركية يف ريف حماة
بومبيو ومريكل يتحدثان لو�ضائل العالم يف برلني  )ا ف ب(

احلزب ال�ضيوعي القرب�ضي ي�ضنع احلدث ي�ضارا
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اأخبـار الإمـارات

هيئة الهالل الأحمر الإماراتية تعزز جهودها الإن�سانية للحد من معاناة الالجئني يف بنغالدي�س

اهتماما كبريا ويحر�س على احلد 
من تداعياتها الإن�ضانية من خالل 
الإن�ضاين  الإم��������ارات  دور  ت��ع��زي��ز 

والتنموي ل�ضالح الالجئني.
وقال الفالحي اإن اهتمام الإمارات 
بو�ضوح  جتلى  الروهينغا  بق�ضية 

ي���ح���ت���اج���ه���ا ال�����الج�����ئ�����ون خ����الل 
تداعيات  م��ع  امل�ضنية  م�ضريتهم 

اللجوء القا�ضية.
واأكد الدكتور حممد عتيق الفالحي 
الأمني العام لهيئة الهالل الأحمر 
ا�ضتجابة  تاأتي  امل�ضاعدات  ه��ذه  اأن 

الإن�ضانية والتنموية املوجهة اليهم 
الإن�ضانية  ملاأ�ضاتهم  النتباه  ولفت 
املجتمع  وت����اأي����ي����د  دع������م  وح�������ض���د 
الدويل لهم ومنا�ضرتهم.. م�ضريا 
اإىل اأن وفدا م�ضرتكا من املنظمات 
الإن�ضانية الإماراتية �ضيتوجه بعد 

عمليات  ل��ق��ي��ادة  ب��ن��غ��الدي�����س  اإىل 
على  والإ����ض���راف  الإغ��اث��ي��ة  الهيئة 
اإي���������ض����ال م�������ض���اع���دات الإم����������ارات 
تواجدهم  م��ن��اط��ق  يف  ل��الج��ئ��ني 
تفتقر  ال���ت���ي  وداخ�����ل خم��ي��م��ات��ه��م 
التي  الأ����ض���ا����ض���ي���ات  م����ن  ل��ل��ك��ث��ري 

اإماراتي  اإن�ضاين  حتالف  اإق��ام��ة  يف 
ي�ضم حوايل 20 موؤ�ض�ضة ومنظمة 
الهالل  هيئة  راأ�ضها  على  اإن�ضانية 
الأحمر تعمل جميعها الآن مل�ضاندة 
بجانبهم  وال�����وق�����وف  ال���الج���ئ���ني 
ك��ب��رية يف اجلهود  ن��ق��ل��ة  واإح������داث 

الر�ضيدة  الدولة  قيادة  لتوجيهات 
وا�ضكال  اخل��دم��ات  اأف�ضل  بتقدمي 
الدعم وامل�ضاعدة كافة لالجئني يف 
مبتابعة  وذل��ك  الراهنة،  ظروفهم 
من �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل 
نهيان الذي يويل ق�ضية الروهينغا 

•• اأبوظبي-وام:

ع�������ززت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل الأح����م����ر 
الإن�ضانية  ج��ه��وده��ا  الإم���ارات���ي���ة 
ل��ل��ح��د م���ن م���ع���ان���اة ال���الج���ئ���ني يف 
بنغالدي�س، يف اطار فعاليات حملة 
الإمارات لأطفال ون�ضاء الروهينغا 
التي تتوا�ضل على م�ضتوى الدولة 
الر�ضيدة  ال����ق����ي����ادة  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
بن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو  ومتابعة 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 

منطقة الظفرة رئي�س الهيئة.
وق���ام وف���د ال��ه��ي��ئ��ة امل���وج���ود حاليا 
بتوزيع  ال��ب��ن��غ��ال��ي��ة  ال�����ض��اح��ة  ع��ل��ى 
اآلف  على  الإن�ضانية  الحتياجات 
الالجئني  خميمات  يف  ال��الج��ئ��ني 
بنغالدي�س،  يف  املنت�ضرة  الروهينغا 
ت�������ض���م���ن���ت ال��������غ��������ذاء وال����ك���������ض����اء 
اإىل  اإ���ض��اف��ة  الإي�����واء  وم�ضتلزمات 
لالأطفال  ال���غ���ذائ���ي���ة  امل���ك���م���الت 

والحتياجات ال�ضحية للن�ضاء.
وك���ان وف���د ال��ه��الل الأح��م��ر الذي 
موؤخرا  و�ضل  ن�ضائية  ك��وادر  ي�ضم 

عيد الفطر املبارك اىل بنغالدي�س 
لتقدمي املزيد من الدعم وامل�ضاندة 
ل��الج��ئ��ني ودرا����ض���ة امل�����ض��اري��ع التي 
التنموية  مب���ت���ط���ل���ب���ات���ه���م  ت���ف���ي 

وتنفيذها على وجه ال�ضرعة.
اأن  الأحمر  الهالل  اأمني عام  واأكد 
ق�ضية الروهينغا تعد من الق�ضايا 
يف  واملن�ضية  ال�ضامتة  الإن�����ض��ان��ي��ة 
ظل الأح��داث الخرى التي جتتاح 
العامل لذلك جاء حترك الإمارات 
لتدارك تداعيات الأزمة الإن�ضانية 
التي  احللول  ايجاد  يف  وامل�ضاهمة 
حت���د م���ن ت��ف��اق��م��ه��ا.. م�����ض��ريا يف 
الكربى  احلملة  اإىل  ال�����ض��دد  ه��ذا 
التي انتظمت الإم��ارات بتوجيهات 
الأطفال  ل��دع��م  الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة 
رعاية  وتوفري  الروهينغا  والن�ضاء 
اأكرب لهم. وقال اإن اإيرادات احلملة 
درهم  مليون   55 الآن  حتى  بلغت 
حل�ضد  م�ضتمرة  احلملة  ولت����زال 
املزيد من الدعم وامل�ضاندة ل�ضالح 
او�ضاعهم  وحت�����ض��ني  ال���الج���ئ���ني 

الإن�ضانية.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س لتفيا على انتخابه

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
انتخابه  مبنا�ضبة  وذل��ك  ليفيت�س  اإيغلي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل«، 

رئي�ضا جلمهورية لتفيا.
كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة ، 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س اإيغلي�س ليفيت�س.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
جيتانا�س ناو�سيدا مبنا�سبة انتخابه رئي�سا لليتوانيا 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
انتخابه  مبنا�ضبة  وذلك  ناو�ضيدا  جيتانا�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل« 

رئي�ضا جلمهورية ليتوانيا.
كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س جيتانا�س ناو�ضيدا.

�سفارتا الدولة يف كييف وبريتوريا توا�سالن اأن�سطتهما الرم�سانية

»العاملية ل�سحة احليوان« تختار اأبوظبي مقرا ملكتبها �سبه الإقليمي

•• كييف - بريتوريا -وام:

اأق����ام ���ض��ع��ادة ���ض��امل اأح��م��د ���ض��امل ال��ك��ع��ب��ي ���ض��ف��ري ال���دول���ة ل���دى جمهورية 
ح�ضرها  كييف  بالعا�ضمة  اإقامته  مقر  يف  رم�ضانية  اإفطار  مائدة  اأوكرانيا 

ونواب  اأوكرانيا  يف  الدينية  الطوائف  وروؤ�ضاء  الأوكرانيني  امل�ضوؤولني  كبار 
ال�ضديقة  الدبلوما�ضية  البعثات  روؤ���ض��اء  اإىل  اإ�ضافة  �ضيا�ضية  و�ضخ�ضيات 
الأوك��ران��ي��ة ورجال  اأوك��ران��ي��ا وم�����ض��وؤويل وزارة اخل��ارج��ي��ة  ل��دى  املعتمدين 
الأعمال البارزين. واطلع �ضعادة ال�ضفري ال�ضيوف على التقاليد الإماراتية 

يف �ضهر رم�ضان املبارك واإجنازات الدولة يف تر�ضيخ قيم الت�ضامح والتعاي�س 
واحلوار الديني والثقايف.

زكاة  توزيع  على  افريقيا  جنوب  يف  ال��دول��ة  �ضفارة  ا�ضرفت  ثانية  جهة  من 
الفطر وك�ضوة العيد يف مدينتي بريتوريا وجوهان�ضربج وذلك لر�ضم الب�ضمة 

بعيد  الحتفال  م��ن  امل�ضتفيدين  ولتمكني  املحتاجني  الأط��ف��ال  �ضفاه  على 
الفطر يف ظروف منا�ضبة.

الهالل  هيئة  من  مقدمة  مالية  مبالغ  �ضملت  التي  التوزيع  عملية  ح�ضر 
الحمر الإماراتي فاطمة يو�ضف ال�ضويدي ال�ضكرتري الأول بال�ضفارة.

•• باري�س-وام:

اأعلنت املنظمة العاملية ل�ضحة احليوان ام�س عن اختيار العا�ضمة اأبوظبي 
اأبوظبي  هيئة  مع  بالتعاون  للمنظمة  الإقليمي  �ضبه  املكتب  ل�ضت�ضافة 

للزراعة وال�ضالمة الغذائية.
املنظمة  والثمانني جلمعية  ال�ضابعة  ال��دورة  اجتماعات  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
»باري�س«  الفرن�ضية  العا�ضمة  يف  اأم�س  اعمالها  اختتمت  التي  العمومية 

وا�ضتمرت على مدى 6 ايام .
و�ضي�ضهم هذا الجناز يف تطوير التعاون بني املنظمة والدول الأع�ضاء يف 
التعاون اخلليجي واليمن، ومبا يدعم  املنطقة، واملتمثلة يف دول جمل�س 
جهود املنظمة يف تعزيز �ضحة احليوان يف جميع اأنحاء العامل وذلك من 
العاملية وو�ضع معايري  الأمرا�س احليوانية  ال�ضيطرة على  خالل �ضمان 

دولية لت�ضهيل التجارة الآمنة للرثوة احليوانية.
ح�ضر الجتماعات ال�ضيخ الدكتور ماجد بن �ضلطان القا�ضمي مدير اإدارة 
التنمية وال�ضحة احليوانية يف وزارة التغري املناخي والبيئة ممثاًل عن دولة 
الإمارات العربية املتحدة ووزراء الزراعة للدول الأع�ضاء ال�182 و�ضعادة 
احليوان  ل�ضحة  العاملية  للمنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اي��ل��وا  مونيك  ال��دك��ت��ورة 

و�ضعادة الدكتور مارك ت�ضيب رئي�س اجلمعية العمومية للمنظمة.
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اختيار  ان  ايلوا  مونيك  الدكتورة  �ضعادة  وقالت 

املتحدة ممثلة بالعا�ضمة اأبوظبي لإن�ضاء املكتب �ضبه الإقليمي للمنظمة 
العاملية ل�ضحة احليوان ياتي اإمياناً منهم بالقدرات الكبرية التي متتلكها 
اأبوظبي يف جمال دعم الت�ضغيل الفّعال للمكتب �ضبه الإقليمي للمنظمة، 
ويف ظل زيادة م�ضاركة بلدان املنطقة �ضبه الإقليمية واخلليج العربي يف 
ق�ضايا �ضحة احليوان، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بنهج »ال�ضحة الواحدة«.

واأكدت �ضعادتها اأن مكتب اأبوظبي �ضيمنح املنظمة العاملية ل�ضحة احليوان 
مبا  للمنظمة،  الدولية  املعايري  تنفيذ  لعملية  الأم��ث��ل  التن�ضيق  فر�ضة 
الأمرا�س  على  ال�ضيطرة  يف  البيطرية  اخل��دم��ات  ق��درات  تعزيز  ي�ضمن 
احليوانية ومكافحتها خا�ضة الأمرا�س العابرة للحدود، من خالل دعمها 
لعميات الق�ضاء ال�ضريع على الأمرا�س الرئي�ضية �ضمن اآلية املنظمة م�ضار 
املنطقة  دول  يف  الوطنية  املختربات  م�ضتوى  ورف��ع   ، التدريجي  املكافحة 
ودعم اإن�ضاء معامل مرجعية اإقليمية، وتوثيق العمل مع اللجان الإقليمية 

نظراً ملكانة دولة الإمارات املتقدمة على جميع الأ�ضعدة.
من جانبه اأعرب ال�ضيخ الدكتور ماجد بن �ضلطان القا�ضمي عن تقديره 
للمنظمة العاملية ل�ضحة احليوان لختيار العا�ضمة اأبوظبي مقراً ملكتبها 
الأم��ر ميثل فر�ضة كبرية لتعزيز اجلهود  اأن هذا  الإقليمي، موؤكداً  �ضبه 
الدولية ل �ضيما يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط ب�ضكل عام ودول جمل�س التعاون 
اخلليجي واليمن يف احلفاظ على �ضحة احليوان وتر�ضيخ منظومة الأمن 
املتابعة  نتاج  ج��اء  الكبري  الإجن���از  ه��ذا  اأن  اإىل  املنطقة، لفتاً  يف  احليوي 

احلثيثة والتوجيهات ال�ضديدة للقيادة احلكيمة يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، والتي حتر�س ب�ضكل دائم على دعم اجلهود الدولية يف خمتلف 

الق�ضايا التي من �ضاأنها حتقيق التنمية امل�ضتدامة يف املجالت كافة.
واأ�ضاف: »اجلهات احلكومية املعنية يف الإمارات ويف مقدمتها وزارة التغري 
املناخي والبيئة ت�ضع �ضالمة الغذاء وا�ضتدامته وتنمية الرثوة احليوانية 
العامة والتي توؤثر ب�ضكل مبا�ضر على  واحلفاظ على �ضالمتها و�ضحتها 
وتعمل  وا�ضرتاتيجياتها  اأولوياتها  راأ���س  على  ع��ام  ب�ضكل  املجتمع  �ضحة 
الأهداف  امل��ب��ادرات وامل�ضاريع تدعم حتقيق هذه  اإط��الق  دائ��م على  ب�ضكل 
اأبوظبي للزراعة وال�ضالمة  املهمة«، مثمنا الدور الهام الذي لعبته هيئة 
الغذائية يف توطيد مفهوم ال�ضحة احليوانية والرتويج لأف�ضل املمار�ضات 
التي ت�ضمن حتقيق التنمية امل�ضتدامة يف الرثوة احليوانية واحلفاظ على 

�ضحة الإن�ضان واحليوان«.
يف  احل��ي��وان  ل�ضحة  العاملية  للمنظمة  ال��ف��ع��ال  ب��ال��دور  القا�ضمي  واأ���ض��اد 
الهيئات  بجهود  والرت��ق��اء  عليها  وال�ضيطرة  احليوانية  الأم��را���س  تتبع 
قدراتها  كفاءة  لرفع  الأع�ضاء  ال��دول  يف  الوطنية  البيطرية  واملختربات 
ي�ضهم  مبا  احليوي  الأم��ن  ومتطلبات  ملعايري  تطبيقها  وتعزيز  اخلدمية 
يف احلد من انت�ضار الأمرا�س احليوانية العابرة للحدود والق�ضاء عليها، 
موؤكداً اأهمية الدعم املتوا�ضل الذي تقدمه املنظمة لدول جمل�س التعاون 
احليوانية  بال�ضحة  املتعلقة  الق�ضايا  مع  التعامل  يف  واليمن  اخلليجي 

والعامة.
يف  للمنظمة  الإقليمي  املكتب  مدير  يحي  غ��ازي  الدكتور  اأك��د  جهته  من 
منطقة ال�ضرق الأو�ضط اأن هذا الإجناز ثمرة التعاون الوثيق بني املكتب 
والذي  الغذائية  وال�ضالمة  للزراعة  اأبوظبي  وهيئة  للمنظمة  الإقليمي 
ا�ضتمر لنحو عامني، من اأجل تعزيز اخلدمات املقدمة للمجتمع الإقليمي 
بتوطيد  الفاعلة  وامل�ضاهمة  احل��ي��وان،  و�ضحة  العامة  ال�ضحة  جم��ال  يف 
والرتويج  والعامل  الأو�ضط  ال�ضرق  ال�ضحة احليوانية يف منطقة  مفهوم 
الرثوة  يف  امل�ضتدامة  التنمية  حتقيق  ت�ضمن  ال��ت��ي  امل��م��ار���ض��ات  لأف�����ض��ل 
الت�ضدي  خالل  من  واحليوان  الإن�ضان  �ضحة  على  واحلفاظ  احليوانية 
م�ضرياً  والقت�ضادية،  البيئية  تاأثرياتها  من  واحلد  امل�ضرتكة  لالأمرا�س 
اإىل اأن الحتفال بتد�ضني املكتب �ضبه الإقليمي �ضيتم خالل اجتماع اللجنة 
الإقليمية للمنظمة العاملية ل�ضحة احليوان يف اأبوظبي يف نوفمرب املقبل.

العاملية ل�ضحة احليوان  اأن اجلمعية العامة للمنظمة  اإىل  جتدر الإ�ضارة 
تعقد اجتماعها على م�ضتوى املندوبني الذين ميثلون 182 ع�ضوا 12- 
منهم من منطقة ال�ضرق الأو�ضط-ومراقبا من املنظمات العاملية الأع�ضاء 
يف املنظمة بالإ�ضافة اىل املنظمات القليمية والدولية الأخرى وال�ضيوف 

املدعوين.
ومتتلك  لها،  رئي�ضياً  مقراً  الفرن�ضية  العا�ضمة  من  املنظمة  تتخذ  كما 

خم�ضة مكاتب اإقليمية و�ضبعة مكاتب �ضبه اإقليمية حول العامل.

طحنون بن حممد يتربع ب� 5 ماليني درهم حلملة 
الإمارات لأطفال ون�ساء الروهينغا

•• العني-وام:

يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ال�ضيخ  �ضمو  ت��ربع 
منطقة العني مببلغ 5 ماليني درهم ل�ضالح حملة الإمارات لأطفال 
ون�ضاء الروهينغا التي انطلقت موؤخرا بتوجيهات القيادة الر�ضيدة 

وم�ضاركة عدد من املنظمات الإن�ضانية الإماراتية.
وكانت احلملة قد انطلقت بتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة ومتابعة �ضمو 
الظفرة  اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  زايد  ال�ضيخ حمدان بن 

رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
لالجئي  الأ�ضا�ضية  الحتياجات  توفري  اإىل  احلملة  ه��ذه  وت��ه��دف 
الإن�ضانية. وياأتي  الروهينغا لتخفيف معاناتهم وحت�ضني ظروفهم 
امل�ضاهمة  اإط��ار  يف  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  ال�ضيخ  �ضمو  ت��ربع 
ون�ضاء  اأط��ف��ال  يواجهها  ال��ت��ي  ال�ضعبة  الأو���ض��اع  م��ن  التخفيف  يف 

الروهينغا وم�ضاعدتهم يف مواجهة التحديات التي يعانون منها .
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اأخبـار الإمـارات

�صمن جهودها الرامية لدعم امل�صهد الدرامي العربي

اأبوظبي لالإعالم تنظم ملتقى »الدراما وال�سرد«

تت�صمن املبادرة مالب�س وهدايا لعيد الفطر املبارك
اإ�سعاد األف و525 طفاًل من م�ستفيدي مبادرة »فرحة عيد« التي اأطلقتها »اجتماعية ال�سارقة«

اختالفها«. 
باحل�ضور  »نفخر  �ضعادته:  واأ�ضاف 
ال�ضتثنائي الذي �ضهده امللتقى من 
ناق�ضوا  وال��ذي��ن  الخت�ضا�س،  اأه��ل 
الروائية  الأع��م��ال  حت��وي��ل  جدلية 
لهذه  وم��ا  درام��ي��ة،  م�ضل�ضالت  اإىل 
ال��ع��م��ل��ي��ة م���ن ت���اأث���ري اإي���ج���اب���ي اأو 
الروائي  ال��ع��م��ل  ج���ودة  ع��ل��ى  �ضلبي 
عند اإخراجه على ال�ضكل الدرامي، 
ن���ق���ل هذه  ال���ت���ج���ارب يف  واأف�������ض���ل 
بال�ضورة  اجل��م��ه��ور  اإىل  الأع���م���ال 
ال��ت��ي مت��ن��ح ك���ال ال��ع��م��ل��ني حقهما 
ال���ك���ام���ل م����ن خ�����الل اإب��������راز ج����ودة 

تلفزيونية،  م�ضل�ضالت  اإىل  حتولت 
والإ�ضكاليات  ال��ت��ح��دي��ات  م��ت��ن��اوًل 
اختالف  ن��ت��ي��ج��ة  اأف����رزت����ه����ا  ال���ت���ي 
ال��و���ض��ط��ني. وت���ط���رق امل��ل��ت��ق��ى اإىل 
التي  وال���ت���ح���دي���ات  الإ����ض���ك���ال���ي���ات 
ب�ضكل  ال��ع��رب��ي��ة،  ال����درام����ا  ت���واج���ه 
على  خا�س  ب�ضكل  واخلليجية  ع��ام 
�ضعيد امل�ضمون وممار�ضة دورها يف 
التنوير املجتمعي، كما ناق�س اأهمية 
الدرامية يف  الن�ضو�س  كتابة  ور�س 
الرتقاء بامل�ضمون الدرامي، وتاأثري 
الور�ضات على جت��ارب حتويل  ه��ذه 
فني.      �ضيناريو  اإىل  ال�ضردي  الن�س 

التنفيذي  املدير  امل��زروع��ي  وط��الل 
لدائرة اخلدمات امل�ضاندة، وعبداهلل 
التنفيذي  املدير  الزعابي  بوعتابة 
املدير  الرميثي  و�ضلطان  ل��الإذاع��ة، 
الكعبي  وح��م��د  للن�ضر،  التنفيذي 
رئ��ي�����س حت��ري��ر ���ض��ح��ي��ف��ة الحت����اد، 
وب�����ض��اي��ر امل���ط���ريي رئ��ي�����ض��ة حترير 
وهيثم  اخل����ل����ي����ج،  زه���������رة  جم����ل����ة 
الت�ضغيلي  ال���رئ���ي�������س  ال����ك����ث����ريي 
�ضهدت  فيما  التلفزيون.     ل��دائ��رة 
وم�ضاركة عدد من  اجلل�ضة ح�ضور 
الفنان  اأب��رزه��م  والأدب����اء  املفكرين 
الإماراتي ال�ضامل �ضلطان النيادي، 

الروائيني  ال��ك��ت��اب  ل���دى  ودع��م��ه��ا، 
املقيمني،  وال���ع���رب  امل��واط��ن��ني  م��ن 
ال�ضردية  اإبداعاتهم  ا�ضتثمار  عرب 
يف تطوير العمل الدرامي، واختيار 
البيئة  م����ن  م��ن��ب��ث��ق  روائ�������ي  ن�������س 
درامي  عمل  اإىل  وحتويله  املحلية 
اهتمام  يتما�ضى مع  تلفزيوين، مبا 
للطاقات  ورعايتها  الإم���ارات  دول��ة 
الإبداعية بو�ضفها قوة ناعمة توؤكد 
اهتماماته  وت��ن��وع  املجتمع  حيوية 

واإمكاناته.
التجارب  اأه���م  امللتقى  وا�ضتعر�س 
ال�����ض��ردي��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة التي 

ومواطن قوة كل منهما«.
و����ض���ه���دت اجل��ل�����ض��ة ال���ت���ي اأدارت����ه����ا 
م�ضاركة  الب�ضر،  ب��دري��ة  ال��دك��ت��ورة 
والكتاب  امل���وؤل���ف���ني  م���ن  ع����دد  م���ن 
واملمثلني، وهم، الكاتبة هبة حمادة، 
والفنان  ب�����ض��اي��ر حم��م��د،  وامل��وؤل��ف��ة 
والكاتبني  الأح��م��د،  ح�ضن  حممد 
����ض���ل���ط���ان ال���ع���م���ي���م���ي، وال����دك����ت����ور 
حم��م��د ال��ب��ط��و���س.  ب��ح�����ض��ور عدد 
اأبوظبي  وم�������ض���وؤويل  م���دي���ري  م���ن 
لالإعالم من �ضمنهم عبد الرحمن 
التنفيذي  امل��دي��ر  احل��ارث��ي  ع��و���س 
اأبوظبي،  تلفزيون  ق��ن��وات  ل�ضبكة 

الدكتور  �ضعادة  قال  ال�ضدد،  وبهذا 
اأبوظبي  ع��ام  م��دي��ر  ب��ن متيم  علي 
تعزيز  ال�ضركة  »توا�ضل  ل��الإع��الم: 
باعتبارها  العربية  الدراما  �ضناعة 
وم�ضوؤولية  اإع����الم����ي����ة  اأول������وي������ة 
ال��ع��م��ل الفني  ت��ت��ب��ن��اه��ا ع���رب دع����م 
تطلعات  اإىل  يرتقي  ال���ذي  املتميز 
بتوفري  وذلك  واملتابعني،  اجلمهور 
والإنتاجية  الإع���الم���ي���ة  امل��ن�����ض��ة 
القادرة على تبني اأف�ضل املمار�ضات 
باأعمال  وتذليل التحديات للخروج 
وتلبية  امل���ن���اف�������ض���ة  مي��ك��ن��ه��ا  ف��ن��ي��ة 
على  واأذواقهم  اجلمهور  احتياجات 

املجتمع باإدخال الفرحة و البهجة 
يف ن��ف��و���س الأ����ض���ر امل���ح���روم���ة من 
وامل�ضجلني  الجتماعية  ال��رع��اي��ة 
عنهم  والتخفيف  ال���دائ���رة،  ل���دى 
واإ�ضعارهم باأن جميع فئات املجتمع 
املبادرة  ت��ه��دف  ك��م��ا  ت��ق��ف م��ع��ه��م. 
املوؤ�ض�ضات  وع���ي  زي����ادة  اإىل  اأي�����ض��ا 
احلكومية  وغ�������ري  احل����ك����وم����ي����ة 
وتعزيز  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ب��امل�����ض��وؤول��ي��ة 
جوانب العمل التطوعي والتعاون 
امل��ت��ب��ادل، م��ن خ��الل اإ���ض��راك تلك 
على  ع��الوة  امل��ب��ادرة،  املوؤ�ض�ضات يف 
يف  ت�ضهم  كونها  يف  امل��ب��ادرة  اأهمية 
غر�س روح العطاء يف اأفراد املجتمع 

�ضواء كانوا كباراً اأم �ضغاراً. 

وخا�صة  حكومية  جهات   109
امل��ب��ادرة مل  اأن  ال�ضام�ضي؛  واأف���ادت 
تقت�ضر على اإ�ضراك اأفراد املجتمع 
املوؤ�ض�ضات  اأ�����ض����رك����ت  ب����ل  ف���ق���ط، 

)الكندورة  م��ن  مكون  لبا�س  على 
عدد  يبلغ  اإذ  وال��ع��ق��ال(،  وال��غ��رتة 
ق�ضيمة  من  امل�ضتفيدين  الط��ف��ال 
ط���ف���اًل من   220 ن��ح��و  ال�������ض���راء 

الذكور. 
مرافقتهن  مت  ال���ف���ت���ي���ات  ب��ي��ن��م��ا 
والأ�ضواق  ال��ت��ج��اري��ة  امل���راك���ز  اىل 
باأنف�ضهم برفقة  ل�ضراء مالب�ضهن 
والبالغ  امل���ب���ادرة  ع��ل��ى  امل�����ض��رف��ات 
وموظفة  م��وظ��ف   130 ع��دده��م 
اإذ يقمن  ال��دائ��رة؛  اأف��رع  من كافة 
الفتيات البالغ عددهن نحو 259 
فتاة؛ ب�ضراء واختيار مالب�ضهّن يف 

عملية الت�ضوق املبا�ضر.
وت���اأت���ي اأه��م��ي��ة ه����ذه ال��ف��ك��رة اإىل 
اإع������ط������اء ال����ي����اف����ع����ني وال���ف���ت���ي���ات 
فر�ضة  امل���ب���ادرة  م��ن  امل�ضتفيدين 
اأخ����ذ و����ض���راء ك�����ض��وة ال��ع��ي��د ب�ضكل 
ورغبتهم  اختيارهم  مبا�ضر ح�ضب 

وذوقهم.

فيما بلغ عدد املتربعني نحو األفني 
و626 متربعاً من خمتلف الفئات 
العمرية، مبا فيهم الأطفال، وتعد 
م�ضاركتهم يف تعزيز قيمة العطاء 
وحب اخلري لديهم، ف�ضاًل عن اأن 
اإتاحة املجال اأمام الأطفال ال�ضغار 
املمار�ضات  ه�����ذه  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة 
اأظافرهم  نعومة  منذ  الإن�ضانية 
التكافل  اأهمية  مب��دى  وتوعيتهم 

األفني و426 متطوعًا 
وقد �ضارك يف اإجناح املبادرة خمتلف 
تطوعية،  كفر�س  املجتمع  اأف����راد 
حيث بلغ عدد امل�ضاركني املتطوعني 
نحو األفني و426 متطوعاً، بواقع 
يف  تطوعية  �ضاعة  و647  األ��ف��ني 
متطوعاً  و33  ال�ضناديق،  توفري 
ال�ضناديق،  وت���رت���ي���ب  جت��ه��ي��ز  يف 
مرافقاً  متطوعاً   36 ج��ان��ب  اإىل 

املجتمعي.

اإدخال الفرحة والبهجة  
واأك����دت م���رمي ال�����ض��ام�����ض��ي؛ مدير 
ف��رع دائ��رة اخل��دم��ات الجتماعية 
اأن  امل��ب��ادرة،  ورئي�س  احل��م��ري��ة،  يف 
اإطالقها  مت  عيد«  »فرحة  م��ب��ادرة 
م��ن��ذ ���ض��ت ���ض��ن��وات، ب��ه��دف تعزيز 
ال���ت���ك���ام���ل وال���ت���ك���اف���ل ب����ني اأف������راد 

الت�ضوق،  عملية  خ��الل  ل��الأط��ف��ال 
�ضارك  متطوعاً   130 بالإ�ضافة 
ف��رح��ة عيد،  ت���وزي���ع ���ض��ن��ادي��ق  يف 
املعر�س  تنظيم  يف  متطوعاً  و22 
التجارية؛  امل��راك��ز  يف  ال��رتوي��ج��ي 
بينما هناك متطوعون اآخرون مل 
تلبية  اأع��داده��م،  ع��ن  الك�ضف  يتم 
لرغباتهم يف عدم احت�ضاب �ضاعات 

تطوعية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ل���الإع���الم ملتقى  اأب��وظ��ب��ي  ن��ظ��م��ت 
ا�ضتعر�س  الذي  وال�ضرد«،  »الدراما 
املخت�ضني  م���ن  ن��خ��ب��ة  مب�����ض��ارك��ة 
ال���درام���ي���ة  ال���ك���ت���اب���ة  يف جم�������الت 
الدراما  ب��ني  ال��ع��الق��ة  وال���روائ���ي���ة، 
ال�ضردي،  وال���ن�������س  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
اإىل  ال���ن�������س  واإ����ض���ك���ال���ي���ة حت����وي����ل 

�ضيناريو فني.
اأقيم يف  ال��ذي  امللتقى  وج��اء تنظيم 
الإذاعة  الرم�ضانية مببنى  اخليمة 
اأبوظبي  اإطار جهود  والتلفزيون يف 
امل�ضهد  ل��دع��م  ال���رام���ي���ة  ل���الإع���الم 
وتوجهاتها  ال����ع����رب����ي،  ال�����درام�����ي 
حمتوى  ت����ق����دمي  يف  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
اأوجه  كافة  ودع��م  ه��ادف وترفيهي، 
العربية،  ال���دول  يف  الفني  الإب����داع 
»اأرى  م����ب����ادرة  ي��ن�����ض��ج��م م���ع  ومب����ا 
يف  ال�ضركة  اأطلقتها  التي  رواي��ت��ي« 
الإبداعية  الطاقات  لتحفيز  م�ضعى 

••  ال�سارقة-الفجر:

يف اإط���ار م��ب��ادرت��ه��ا »ف��رح��ة عيد«؛ 
وزعت دائرة اخلدمات الجتماعية 
يف ال�����ض��ارق��ة ك�����ض��وة وه���دي���ة عيد 
الفطر املبارك اإىل 1525 طفاًل، 
من الأطفال الأيتام والأطفال من 
الدخل  ذوي  م��ن  املتعففة  الأ���ض��ر 
اإمارة  م�ضتوى  على  وذل��ك  املعدوم 

ال�ضارقة.
ت�����ض��ل��ي��م الأط�����ف�����ال من  ح���ي���ث مت 
�ضنوات؛   10 اإىل  العمرية  الفئة 
ع��ل��ى مالب�س  ي��ح��ت��وي  ���ض��ن��دوق��اً 
جديدة لعيد الفطر املبارك، ليبلغ 
ع���دد ال�����ض��ن��ادي��ق ن��ح��و األ����ف و46 
الفئة  ت�ضليم  مت  فيما  ���ض��ن��دوق��اً؛ 
عاماً   20 اإىل   11 م��ن  ال��ع��م��ري��ة 
بالتعاون  )ك��وب��ون(  ���ض��راء  ق�ضيمة 
مع ال�ضركاء من املحالت التجارية 
فتى  ك��ل  يح�ضل  ح��ي��ث  للخياطة 

وال�����دك�����ت�����ورة ف���اط���م���ة امل�����زروع�����ي، 
والفنان  والإعالمية جلني عمران، 
ب��ا���ض��م ي���اخ���ور، وامل��م��ث��ل الإم���ارات���ي 
اإياد  جا�ضم اخل��راز، واملخرج واملنتج 
األي�ضون  اخلزوز، اإىل جانب ح�ضور 
احلكومة  ب��ا���ض��م  امل��ت��ح��دث��ة  ك��ي��ن��غ 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

واأفريقيا وغريهم.
جنحت  لالإعالم  اأبوظبي  اأن  يذكر 
يف حت����وي����ل ع������دد م�����ن ال�����رواي�����ات 
درامية،  اأعمال  �ضكل  على  واإنتاجها 
رواية  بينها »خيانة وط��ن« عن  من 
»ريتاج«، و«�ضمرقند« و«عندما ت�ضيخ 
الذئاب« و«�ضانع الحالم« و«�س.ب 
املو�ضم  يف  ان��ف��ردت  كما   ،»1003
الفني  بامل�ضهد   2019 الرم�ضاين 
ال��ع��رب��ي ع��رب تقدميها  وال���درام���ي 
تلفزيونية  واأع��م��ال  اإنتاجات  �ضبعة 
واأح�����د ع�����ض��ر ب���راجم���اً جن��ح��ت من 
خاللها يف حتقيق نقلة نوعية على 

�ضعيد �ضناعة الإعالم العربي.  

احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ض��ة ل��ت��ع��زز دور 
واخلا�ضة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
وامل�ضوؤولية  ال�����ض��راك��ة  جم����ال  يف 
املوؤ�ض�ضات  ع��دد  بلغ  اإذ  املجتمعية، 
جهة   109 ن����ح����و  امل�����������ض�����ارك�����ة 
راأ�ضها  وع��ل��ى  وخ��ا���ض��ة،  ح��ك��وم��ي��ة 
ب�ضكل  للمبادرة  الداعمة  اجلهات 
ال�ضارقة  م�ضرف  وه��م��ا؛  رئي�ضي 
بن  حممد  وموؤ�ض�ضة  الإ���ض��الم��ي، 

را�ضد لالأعمال اخلريية.
التجارية  امل��راك��ز  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
5 م��راك��ز جتارية  ال��ب��ال��غ ع��دده��ا 
للت�ضوق   06 م��رك��ز  يف؛  متمثلة 
ال�ضارقة  وج��م��ع��ي��ة  ب���ال�������ض���ارق���ة، 
وجمعية  ب���ال���ق���رائ���ن،  ال��ت��ع��اون��ي��ة 
ال�������ض���ارق���ة ال���ت���ع���اون���ي���ة ب���ال���ذي���د، 
والعربي �ضنرت بدبي، واحتاد مول 
با�ضتقبال  امل��راك��ز  قامت  اإذ  بدبي، 
م�ضاحة  ل���ه���م  ووف��������رت  امل�����ب�����ادرة 

ل�ضتقبال افراد املجتمع.

والروائية الدرامية  الكتابة  جماالت  يف  املخت�صني  من  نخبة  • م�صاركة 
فني  �صيناريو  اإىل  حتويله  واإ�صكالية  ال�صردي  والن�س  التلفزيونية  الدراما  بني  العالقة  • مناق�صة 

لالإعالم اأبوظبي  تتبناها  وم�صوؤولية  اإعالمية  اأولوية  العربية  الدراما  دعم  متيم:  بن  علي  • د. 

املجل�س الرم�ساين باحلمرية يزور امل�سنني ويقيم عددا من الفعاليات
•• دبي - الفجر:

الفر�ضة  يف  باحلمرية  ال��رم�����ض��اين  املجل�س  م��ن  وف��د  ���ض��ارك 
ال��ت��ط��وع��ي��ة »ب���رك���ة ال������دار« ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا دائ�����رة اخلدمات 
مع  بالتعاون  تقيمها  ال��ت��ي  ال�ضارقة  حكومة  يف  الجتماعية 
وتهدف  بال�ضارقة،  احلكومية  وامل��وؤ���ض�����ض��ات  ال��دوائ��ر  خمتلف 
املبادرة اإىل زيارة جممع دور الرعاية الجتماعية خالل �ضهر 
فاقدي  والأط��ف��ال  ال�ضن  كبار  الفئات  ودم��ج  امل��ب��ارك،  رم�ضان 
ال��رع��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، وذل���ك لإ���ض��ع��اده��م ولدعمهم واإدخ���ال 

الفرحة يف نفو�ضهم.
اإقامة  باحلمرية  الرم�ضاين  املجل�س  وفد  م�ضاركة  وت�ضمنت 
تناول طعام  بجانب  احل��واري��ة  وال��ربام��ج  الفعاليات  ع��دد من 

الإف����ط����ار مب��ج��م��ع ال���رع���اي���ة الإج��ت��م��اع��ي��ة وج��ل�����ض��ات عديدة 
بالإ�ضافة لتوزيع للهدايا على لكبار ال�ضن، تقديراً من بلدية 
اإهتمام  عك�ضت  التي  الهامة،  املجتمعية  الفئة  لهذه  احلمرية 
الرم�ضاين  احلمرية  ملجل�س  الإن�ضاين  والأداء  الزائر  الفريق 
ال�ضن  كبار  بفئة  الكبري  الهتمام  خالل  من  املجتمعي  ودوره 
لتجاربهم  الآ�ضالة وبيت اخلربة نظراً  الذين يعتربون منبع 

احلياتية التي عا�ضوها يف الزمن املا�ضي.
وتبادل فريق املجل�س الرم�ضاين اأطراف احلديث واحلوار مع 
النزلء والتي اإت�ضمت بالب�ضاطة وم�ضتعر�ضني اخلربة الكبرية 
بجانب  عاي�ضوها  ال��ت��ي  املختلفة  وال��ت��ج��ارب  ب��ه��ا  م���روا  ال��ت��ي 
الأحاديث الفكاهية يف جو عائلي اأخاذ، وحر�س فريق املجل�س 
ال�ضهر  خ��الل  التجربة  ه��ذه  م��ع  التعاي�س  على  ال��رم�����ض��اين 

عن  معربين  الآب����اء،  برفقة  الأوق����ات  اأم��ت��ع  وق�ضاء  الف�ضيل 
توزيع  املبادرة  واإعتزازهم بدورهم، كما جرى خالل  فرحتهم 
امل�ضنني  على  احل��م��ري��ة  بلدية  م��ن  امل��ق��دم��ة  املتنوعة  ال��ه��داي��ا 

لإدخال البهجة وال�ضرور على قلوبهم.
البلدية  ال�ضام�ضي، مدير  را�ضد  �ضعادة مبارك  اأكد  من جانبه 
جمل�س  على  والقائمني  احلمرية  بلدية  واهتمام  حر�س  على 
احلمرية الرم�ضاين، يف العمل اخلريي والإن�ضاين والإ�ضتفادة 
من الفر�س التطوعية التي تتيحها موؤ�ض�ضات ودوائر حكومة 
امل�ضنني  رعاية  دار  يف  املقيمني  كافة  اأن  اإىل  م�ضرياً  ال�ضارقة، 
جزء ل يتجزاأ من املجتمع، واأن امل�ضاركة تاأتي عرفاناً وتقديراً 
جل��ه��وده��م واإجن����ازات����ه����م، وم����ا ق���دم���وه م���ن ع��ط��اء ���ض��اب��ق يف 

املجتمع.

م�ستوى  على  منوذجيا   » »اآمر  مركز   67
دبي لتوفري الوقت وال�سعادة للمتعاملني

•• دبي-وام:

اأكد �ضعادة اللواء حممد اأحمد املري 
العامة لالإقامة  الإدارة  مدير عام 
انت�ضار  ان  بدبي  الأجانب  و�ضوؤون 
عدد مراكز اآمر النموذجية البالغ 
67 مركزاً حتى الآن على  عددها 
يتيح  دب��ي  اإم���ارة  مناطق  م�ضتوى 
يف  معامالتهم  اإجن��از  للمتعاملني 
امل��رك��ز الأق�����رب اإل��ي��ه��م مم��ا يوفر 
ال�ضعادة  ويحقق  واجل��ه��د  ال��وق��ت 
لهم. جاء ذلك خالل تفقده ملركز 
اآمر يف مركز اخليل مول  خدمات 
مب��ن��ط��ق��ة ال���ق���وز ال�����ض��ن��اع��ي��ة اأحد 

اإقامة  يف  املتعاملني  ل�ضعادة  اآم���ر 
ح�ضن  ����ض���امل  اأول  وامل�������الزم  دب����ي 

البلو�ضي رئي�س ق�ضم مراكز اآمر .
وتاأتي هذه اجلولة �ضمن اجلولت 
ب��ه��ا القيادة  ال��ت��ي ت��ق��وم  امل��ي��دان��ي��ة 
�ضري  لتفقد  دب��ي  اإق��ام��ة  يف  العليا 
اخلدمات  تعهيد  مراكز  يف  العمل 
وال��������وق��������وف ع����ل����ى اح����ت����ي����اج����ات 
التوا�ضل  وت���ع���زي���ز  امل���ت���ع���ام���ل���ني 
والتعرف على مالحظات املوظفني 
ع���ن ق����رب والأخ������ذ ب��ه��ا وذل�����ك يف 
�ضبيل تطوير اإجراءات العمل مما 
يحقق الأهداف املرجوة حلكومتنا 
ال��ر���ض��ي��دة يف ���ض��م��ان ت��وف��ري كافة 

املنت�ضرة  النموذجية  اآم���ر  م��راك��ز 
املعنية  دب��ي  اإم��ارة  اأنحاء  يف جميع 
ب��ت��وف��ري جم��م��وع��ة م��ن اخلدمات 
املوؤ�ض�ضات  من  لقائمة  واملعامالت 
وال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة يف الإم����ارة 
لالإقامة  العامة  الإدارة  فيها  مبا 
ب��دب��ي يرافقه  الأج���ان���ب  و����ض���وؤون 
�ضعادة اللواء عبيد مهري بن �ضرور 
نائب مدير عام اإقامة دبي العميد 
العام  املدير  نائب  اإبراهيم  ح�ضني 
والعميد  املوؤ�ض�ضي  ال��دع��م  لقطاع 
عو�س العومي م�ضاعد املدير العام 
واملالية  الب�ضرية  امل����وارد  ل�����ض��وؤون 
والرائد �ضامل بن علي مدير اإدارة 

حتت  وذل����ك  اخل���دم���ات  لت�ضنيف 
ف��ري��ق عمل م��ن موظفي  اإ���ض��راف 
موؤهلة  وطنية  وك��وادر  دب��ي  اإقامة 
كافة  ت���وف���ري  ل�����ض��م��ان  وم����درب����ة 
للمتعاملني  الزم����ة  الت�ضهيالت 
وقت  اأق���ل  يف  معامالتهم  واإجن����از 

خدمات �ضاملة وذكية ت�ضهل حياة 
النا�س وتنال ر�ضاهم.

وم����ن ج��ان��ب��ه ذك����ر ال����رائ����د �ضامل 
ل�ضعادة  اآم��ر  اإدارة  مدير  علي  ب��ن 
املتعاملني يف اإقامة دبي اأن مراكز 
اجازة  ب�ضبب  مغلقة  �ضتكون  اآم���ر 

وجهد ويف مكان واحد لتكون دبي 
والر�ضا  ال�ضعادة  يف  عاملياً  الأوىل 
عن اخلدمات احلكومية ...موؤكدا 
مع  وتعاوننا  بتكاتفنا  ن�ضعى  اإن��ن��ا 
واحد  كفريق  احلكومية  ال��دوائ��ر 
تطوير  يف  م�����ض��رتك��ة  وم�����ض��ل��ح��ة 

الت�ضهيالت الزمة لإ�ضعاد النا�س.
اأحمد  حممد  ال��ل��واء  �ضعادة  واأك���د 
على  تعمل  اآم���ر  م��راك��ز  اأن  امل���ري 
ميزات  ب���اأع���ل���ى  خ����دم����ات  ت���ق���دمي 
الدقة والكفاءة وفقاً ملعايري التميز 
العاملي  النجوم  نظام  املتوافقة مع 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���س اب��ت��داء م��ن 29 
رم�����ض��ان اجل���اري وح��ت��ى 3 �ضوال 
للمتعاملني  اأن��ه ميكن  على  املقبل 
املجاين  ال��ه��ات��ف  ع���رب  ال��ت��وا���ض��ل 
على  يعمل  ال���ذي   8005111

مدار ال�ضاعة طيلة اأيام الأ�ضبوع.
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اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
كافترييا  التجاري  بال�ضم   CN رقم:1076470 
امل�ضوار بالغاء طلب تعديل الرخ�ضة واعادة  وم�ضاوي 

الو�ضع كما كان عليه �ضابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12646 بتاريخ 2019/6/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/باتو�س 

فا�ضون للتجارة العامة
رخ�ضة رقم:CN 2285297  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/تري  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واي للمقاولت النفط والغاز
رخ�ضة رقم:CN 2443521  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/معهد  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ميوزيك هاو�س للفن واملو�ضيقى
رخ�ضة رقم:CN 2180047  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ل لوب 

CN 2340724:للفعاليات رخ�ضة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/درة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الفرات للمقاولت وال�ضيانة العامة
 رخ�ضة رقم:CN 1166336 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ال�ضهم 

الطاير لل�ضيانة العامة والتكييف
 رخ�ضة رقم:CN 2226883 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ركن املحطة للتكنولوجيا

رخ�ضة رقم:CN-1172319 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ا�ضم جتاري من/ركن املحطة للتكنولوجيا

AL MAHATTA CORNER TECHNOLOGY

اىل/ماكتيك للتكنولوجيا

MACTECH TECHNOLOGY

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

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/م�ضاوي وكافترييا كبداكي 

رخ�ضة رقم:CN-2484383 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ا�ضم جتاري من/م�ضاوي وكافترييا كبداكي

KABDAKI CAFETERIA & GRILLS

اىل/برجر هندي

INDIAN BURGER

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

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/فوريو لاللكرتونيات

رخ�ضة رقم:CN-1179364 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ا�ضم جتاري من/فوريو لاللكرتونيات

FOR YOU ELECTRONIC
اىل/فور يو لتجارة الك�ض�ضوارات

FOR YOU ACCESSORIES TRADING
ال�ضكنية  ايكاد  ال�ضناعية  م�ضفح  ابوظبي  ابوظبي  من  عنوان/  تعديل 
اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �ضرق 4-1 266962 266962 دائرة التخطيط 

العمراين والبلديات بلدية مدينة اأبوظبي واخرين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/فالك خلدمات ال�ضالمة ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN-1166477 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير/ ا�ضافة مي�ضيل بريند كون�ضتاندين لي�ض�ضكا

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ريالي اون نيوتيك القاب�ضة ايه ا�س
REL YON UNTEC HOLDING A/S 

تعديل ا�ضم ال�ضركاء من/ حذف فالك خلدمات ال�ضالمة القاب�ضة ايه ا�س
Falck Safety Services Holding A/S 

تعديل ا�ضم جتاري من/فالك خلدمات ال�ضالمة ذ.م.م
FALCK SAFETY SERVICES LLC

اىل/ريالي اون نيوتيك خلدمات ال�ضالمة ذ.م.م
REL YON NUTEC SAFETY SERVICES LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم بكرا احلى

رخ�ضة رقم:CN-1692092 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل م�ضاحة 5.80*1 اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري من/مطعم بكرا احلى
BOKRA AHLA RESTAURANT

اىل/مطعم قرية ال�ضماك
QARYAT AL ASMAK RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الفالح لل�ضحن

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1074157 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة فهد احمد عبداهلل هادي ال�ضعدي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضهيل مبارك �ضعيد حممد العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12646 بتاريخ 2019/6/1 

اإعــــــــــالن
اليوم  ال�ض�����ادة/الفالح  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�ضحن رخ�ضة رقم:1353285 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة فهد احمد عبداهلل هادي ال�ضعدي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضهيل مبارك �ضعيد حممد العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الت�ضامح لالطارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2792299 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة عبدالعزيز حممد ح�ضني احمد املرزوقي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل حممد عبداهلل م�ضعودي احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12646 بتاريخ 2019/6/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم انعام ح�ضن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�ضة رقم:2696780 
تعديل ن�ضب ال�ضركاء

انعام ح�ضن �ضودري ليت كبري احمد من 49% اىل %25
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة ا�ضغر علي حممد يو�ضف %24
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12646 بتاريخ 2019/6/1 

بلو بريي لالأزياء ذ م م
بناء على حكم حمكمة العني ال�ضتئنافية- الدائرة التجارية ال�ضادر 

بجل�ضة 2018/02/21 تقرر حل وت�ضفية �ضركة بلو بريي لالأزياء 

ذ.م.م رخ�ضة رقم CN 1061513 وتعيني ال�ضيدة/ مرمي عبداهلل 

حممد املطرو�ضي كم�ضفي ق�ضائي لل�ضركة.

الثبوتية وذلك  ان يتقدم مب�ضتنداته  اية مطالبات  وعلى كل من له 

اأبوظبي-  التايل:  العنوان  على  وذلك  تاريخه  من  يوم   45 خالل 

امام ق�ضر احل�ضن-  الكربى-  بناية خلف املحالت  اخلالدية- ثالث 

نف�س بناية جموهرات داما�س �ضابًق- طابق امليزانني- مكتب رقم 02 

تليفون: 026331500 فاك�س: 026330703.

امل�صفي الق�صائي/ مرمي حممد املطرو�صي

اإعالن ت�سفية �سركة
العدد 12646 بتاريخ 2019/6/1 

�سركة رواد اخلالدية لال�سترياد والت�سدير - ذ م م
يعلن مكتب دلتا لتدقيق احل�ضابات- انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية 

العمومية غري العادية بتاريخ 2019/05/30 بحل وت�ضفية �ضركة 

�صركة رواد اخلالدية لال�صترياد والت�صدير - ذ م م
ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية-ابوظبي 

CN-1089895 بالرقم

امل�ضفى  مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 

�س.ب    037378989 فاك�س    037378999 رقم  هاتف   املعني 

202075 – مدينة العني – �ضناعية هيلي بناء عبد اهلل حممد علي 

ال�ضحي واخرون مكتب رقم )3( واإح�ضار امل�ضتندات الثبوتيه، وذلك 

خالل مدة اأق�ضاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن

اإعالن ت�سفية �سركة
العدد 12646 بتاريخ 2019/6/1 

املها لال�سباغ-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
يعلن مكتب/ �ضارتفورد لتدقيق احل�ضابات انه مبوجب قرار اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بتاريخ 2019/05/28 

بالرقم 1949003681 يف اأبوظبي بحل وت�ضفية �ضركة:
املها لال�ضباغ-�ضركة ال�ضخ�س الواحد - ذ م م

ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية-ابوظبي
 CN-1025077 بالرقم 

امل�ضفى  مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  فعلى 
ب  �س   024414381 فاك�س   024414382 رقم   هاتف  املعني 
 6 الطابق  ال�ضتثمار  /بنك  بناية  ال�ضتقالل   �ضارع  ابوظبي   7644
مكتب رقم  2 واإح�ضار امل�ضتندات الثبوتية وذلك خالل مدة اأق�ضاها 

45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.

اإعالن ت�سفية �سركة
العدد 12646 بتاريخ 2019/6/1 

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�ضناعة باأن:ال�ضادة/ال�صا ابولو ل�صناعة املطابخ ذ.م.م

IN-1002156 :رقم الرخ�ضة ال�ضناعية
قد ابدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

خروج �ضريك:  ال�ضا للتجهيزات واخلدمات الفنية ذ.م.م
دخول ال�ضركاء:

 �ضايف انرجي لال�ضتثمار �س.ذ.م.م
ايال للتجارة العامة- �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

لت�ضبح الرخ�ضة ال�ضناعية با�ضماء ال�ضركاء كالتايل:
�صاربيل .. بادير

جورجي�س .. بادر
�صايف انرجي لال�صتثمار �س.ذ.م.م

ايال للتجارة العامة- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
تنمية  مكتب  مراجعة  اعاله  املذكور  الجراء  على  اعرتا�س  لديه  من  كل  وعلى 
ال�ضناعه- ادارة خدمة امل�ضتثمرين خالل اأ�ضبوعني من تاريخ ن�ضر الإعالن ، واإل فلن 

يقبل مكتب تنمية ال�ضناعة اأية اعرتا�س بعد انق�ضاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة
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اأخبـار الإمـارات
خالل �صهر رم�صان املبارك

برنامج »الراوي 2019« يختتم مو�سمه العا�سر بحلقات توثق تاريخ ومنجزات دبي واملنطقة
•• دبي-الفجر:  

املوؤرخ الإماراتي جمال بن  “الراوي” والذي يعده ويقدمه  ي�ضتمر برنامج 
املبارك، يف ت�ضليط ال�ضوء على  حويرب على قناة دبي خالل �ضهر رم�ضان 
اأهم مراحل جمموعة من ال�ضخ�ضيات التي عا�ضرت دبي والعامل وكان لها 
دور يف احلياة الجتماعية والإن�ضانية من خالل م�ضاهمتها يف �ضنع تاريخ 
وح�ضارة الب�ضر يف خمتلف الدول، وذلك من خالل حلقاته املتبقية للمو�ضم 

العا�ضر. 
�ضخ�ضية   100 من  اأك��رث  احل��ايل  املو�ضم  م��دار  على  الربنامج  وا�ضت�ضاف 

وبريطانيا  والكويت  وال�ضعودية  وم�ضر  الإم���ارات  من  كل  تاريخ  يف  موؤثرة 
ال�ضخ�ضيات  نوعية  يف  منوعاً  طابعاً  الربنامج  وحمل  ال��دول.  من  وغريها 
خالل  طرحها  ال��ت��ي  امل��وا���ض��ي��ع  وك��ذل��ك  البحث  يف  تناولها  ال��ت��ي  وامل��ن��اط��ق 
موؤ�ض�ضة  مثل  العريقة  املوؤ�ض�ضات  بع�س  على  ال�ضوء  �ضلط  كما  حلقاته. 

الأهرام للطباعة والن�ضر ومنطقة ال�ضندغة. 
اإن  ب��ن ح��وي��رب،  امل���وؤرخ جمال  ق��ال  ال���راوي  العا�ضر لربنامج  املو�ضم  وح��ول 
الربنامج �ضهد جناحاً لفتاً يف رحلته التي امتدت لعقد من الزمان، و�ضكلت 
املنطقة  تاريخ  واكبت  التي  وال�ضخ�ضيات  الفرتات  لأه��م  تاريخية  مرجعية 
اأهم  م��ن  نخبة  وت��اري��خ  م�ضرية  على  ال�ضوء  �ضلط  اأن  بعد  مكوناته،  بكافة 

العربية  الإم��ارات  تاريخ دولة  ال�ضخ�ضيات واملوؤ�ض�ضات واملوؤثرين يف �ضناعة 
الطويلة يف  ال��راوي م�ضريته  برنامج  يكمل  العام  “هذا  واأ���ض��اف:  والعامل. 
كما  و�ضخ�ضيات.  اأح��داث  من  فيها  ما  بكل  للمنطقة  مهمة  مراحل  توثيق 
يعمل على تر�ضيخ مفهوم توثيق الأحداث والأماكن واإجنازات العظماء التي 
قدموها ملجتمعاتهم يف املجالت ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والثقافية، و�ضاهموا 

ب�ضنع تاريخ املنطقة حلفظه لالأجيال القادمة«. 
من  جمموعة  م�ضرية  ال��ربن��ام��ج  ا�ضتعر�س  املا�ضية  احللقات  م���دار  وع��ل��ى 
جانب  اإىل  وجن��ل��ه،  دمل��وك  ب��ن  حممد  اأح��م��د  الوجيه  اأب��رزه��ا:  ال�ضخ�ضيات 
ال�ضعودية،  العربية  اململكة  موؤ�ض�ضة  �ضعود  اآل  العزيز  عبد  امل��ل��ك  م�ضرية 

اأحمد جابر  ال�ضيخ  اإىل رحلة  بالإ�ضافة  ال�ضديري.  الأمرية ح�ضة  وعقيلته 
وكذلك  الكويت.  دول��ة  اأم��ري  ال�ضباح،  الأح��م��د  �ضباح  ال�ضيخ  وال��د  ال�ضباح 
خليل  حم��م��ود  وال�ضيخ  حم��ف��وظ  جنيب  امل��ع��روف  امل�ضري  الأدي���ب  م�ضرية 

احل�ضري، وال�ضاعر فهد بور�ضلي. 
 26 “الراوي” قد فاز بجائزة العوي�س لالإبداع يف دورتها ال�  وكان برنامج 
والتي اأعلنت نتائجها موؤخراً ،عن فئة اف�ضل برنامج تلفزيوين اإذاعي ثقايف 
“الراوي” يومياً خالل �ضهر رم�ضان املبارك  او اجتماعي حملي. ويعر�س 
 7:30 ال�ضاعة  يف  دب��ي  �ضما  قناة  وعلى   6:15 ال�ضاعة  يف  دب��ي  قناة  على 

م�ضاًء. 

•• دبي-الفجر

العامة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  منطلق  م��ن 
اأف�ضل  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  دب�����ي،  ل�����ض��رط��ة 
العاملني،  كفاءات  وتطوير  اخلدمات 
وبناء على توجيهات القيادة ب�ضرورة 
كافة  اأداء  مب�����ض��ت��وى  دوم����اً  الرت���ق���اء 
م�ضرعات  ث��ق��اف��ة  ون�����ض��ر  ال��ع��ام��ل��ني 
ا�ضت�ضراف  م���رك���ز  ن��ظ��م  امل�����ض��ت��ق��ب��ل، 
امل�ضتقبل ودعم اتخاذ القرار يف �ضرطة 
دب����ي، وب��ال��ت��ع��اون م���ع م��وؤ���ض�����ض��ة دبي 
للم�ضتقبل، ور�ضة عمل تثقيفية بعنوان 
“ مفاهيم م�ضرعات امل�ضتقبل”، والتي 
ع��ق��دت م��وؤخ��را يف مقر ق��ي��ادة �ضرطة 
عبد  ال��دك��ت��ور  العميد  بح�ضور  دب���ي، 
اهلل عبد الرحمن يو�ضف بن �ضلطان، 
املع�ضم  �ضعيد  وال�ضيد  امل��رك��ز،  مدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملن�ضات  امل��دي��ر  ال��ف��ال���ض��ي 
للم�ضتقبل،  دبي  موؤ�ض�ضة  يف  امل�ضتقبل 
وعدد من ال�ضباط والأف��راد من كال 

اجلانبني.

خالل  الفال�ضي  املع�ضم  �ضعيد  واأك���د 
معظم  اأن  ال��ور���ض��ة،  يف  األ��ق��اه��ا  كلمة 
امل�������ض���ك���الت ال����ت����ي ت�����واج�����ه اجل���ه���ات 
�ضهولة  ب��ك��ل  حلها  مي��ك��ن  احل��ك��وم��ي��ة 
وي�ضر يف حال اللجوء ل�ضغار املوظفني 
املو�ضوعات،  ���ض��ت��ى  يف  وا���ض��ت�����ض��ارت��ه��م 

لفتاً اإىل اأن تقنية الذكاء ال�ضطناعي 
اأ�ضهمت يف تي�ضري الكثري من اخلدمات 
احل��ك��وم��ي��ة وت��وف��ري م�����ض��روع��ات ذات 
م�ضرياً  ورائ��������دة،  م��ب��ت��ك��رة  خ���دم���ات 
احلكومية  اخل��دم��ات  تطوير  اأن  اإىل 
اإىل حتقيق  و����ض���وًل  ب��ه��ا،  والرت���ق���اء 

احلكومي  العمل  يف  الكاملة  ال��ري��ادة 
بكافة جوانبه ياأتي يف مقدمة اأولويات 

احلكومة وموؤ�ض�ضة دبي امل�ضتقبل.
واأ����ض���اف اأن ه��ن��اك م���ب���ادرات ع���دة مت 
ال�ضطناعي  الذكاء  بتقنية  اعتمادها 
حكومية  م��وؤ���ض�����ض��ات  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 

ع���دة، اأب��رزه��ا امل��م��ر ال��ذك��ي ال���ذي يتم 
لت�ضهيل  دب��ي  م��ط��ارات  يف  ا�ضتخدامه 
اإن�ضاء  وم�����ض��روع  امل�����ض��اف��ري��ن،  دخ����ول 
خ����ط����وط ال����ه����اي����ربل����وب، وم�������ض���روع 
امل���ي���اه تعمل  ل��ت��ح��ل��ي��ة  ي�����ض��ول��ي��ن��اي��رت 
ب���ال���ط���اق���ة ال�����ض��م�����ض��ي��ة وغ����ريه����ا من 
امل�����ض��روع��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، م��و���ض��ح��اً اأن 
م�ضرعات دبي للم�ضتقبل من�ضة فعالة 
لتو�ضيل اجلهات احلكومية بال�ضركات 
عمل  ت�ضريع  يف  ت�ضهم  التي  النا�ضئة 
ب�ضكل  الإنتاجية  يف  وت�ضهم  احلكومة 

اأكرب.
الطاقات  ا�ضتثمار  اإىل  الفال�ضي  ودعا 
مقرتحاتهم  اإىل  وال���ن���ظ���ر  ال�����ض��اب��ة 
ومالحظاتهم البناءة من اأجل تطوير 
مببادرات  والإت��ي��ان  احلكومي،  العمل 
اجلهات  تلك  خدمات  رفد  �ضاأنها  من 
والرتقاء بها تلبية حلاجة اجلمهور.

عبد  الدكتور  العميد  اأك��د  جهته،  من 
�ضلطان  بن  يو�ضف  الرحمن  عبد  اهلل 
يف ���ض��رط��ة دب���ي، ع��ل��ى ���ض��رورة اإتاحة 

الفر�ضة اأمام جميع العاملني للتعرف 
احلديثة،  ال��ع��ل��م��ي��ة  الأ���ض��ال��ي��ب  ع��ل��ى 
التي تخدم ب�ضكل مبا�ضر وعملي، اأداء 
املوظفني يف حتقيق الأهداف املرجوة، 
والتي تعترب ركيزة م�ضاندة يف حتقيق 
ل�ضرتاتيجية  ال���ع���ام���ة  الأه����������داف 

القيادة.
اأم��ل فا�ضل املزروعي،  اأك��دت  ب��دوره��ا، 
مدير اإدارة علوم امل�ضتقبل، اأن الهدف 

م���ن ت��ن��ظ��ي��م ه����ذه ال���ور����ض���ة ه���و بيان 
عمليات التحديث والتطوير، والعمل 
وتعميم  املعرفية،  اخل��ربات  نقل  على 
اأق�����ض��ى ا���ض��ت��ف��ادة مم��ك��ن��ة، م��ن خالل 
العمل،  جمال  يف  العملية  التطبيقات 
اإىل تقدمي  دب��ي  �ضرطة  �ضعي  م��وؤك��دة 
وت��ط��وي��ر كفاءات  اأف�����ض��ل اخل���دم���ات، 
اأداء  مب�ضتوى  والرت���ق���اء  ال��ع��ام��ل��ني، 
التدريب  خ��الل  م��ن  العاملني،  ك��اف��ة 

م�ضرعات  ثقافة  ن�ضر  يف  والتثقيف، 
امل�ضتقبل.

الأ�ضتاذة  اأه����دت  ال��ور���ض��ة،  خ��ت��ام  ويف 
العامة  ال��ق��ي��ادة  درع  امل���زروع���ي  اأم����ل 
ل�����ض��رط��ة دب�����ي، ل���وف���د م��وؤ���ض�����ض��ة دبي 
حر�ضهم  ل��ه��م  ���ض��اك��ري��ن  للم�ضتقبل، 
على تفعيل اأوجه التعاون بني القيادة 
دبي  وموؤ�ض�ضة  دب��ي،  ل�ضرطة  العامة 

للم�ضتقبل.

•• دبا الفجرية-وام:

 اأط��ل��ق��ت ب��ل��دي��ة دب���ا ب��ال��ت��ع��اون مع 
وزارة التغري املناخي والبيئة مبادرة 
زراع�����ة ���ض��ت��الت ال���ق���رم وال���ت���ي بلغ 
ال�ضاحل  يف  �ضتلة   2500 ع��دده��ا 
ال�ضرقي مبنطقة “البدي�ة” بهدف 
تاأهيل املناطق ال�ضاحلي�ة والبحرية 
ورف����ع ك��ف��اءة امل���وائ���ل وزي�����ادة رقعة 
التنوع  واإث���راء  اخل�ضراء  امل�ضاحات 

الأحيائي يف املنطقة.
واأك�������د م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث�����اين بن 
التغري  وزي�������ر  ال������زي������ودي  اأح�����م�����د 
تاأتي  امل���ب���ادرة  اأن  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي 

يف اإط�����ار حت��ق��ي��ق اأه������داف ال�����وزارة 
 2021  2017- ال�ضرتاتيجية 
النظم  ا�ضتدامة  حتقيق  يف  املتمثلة 
التنوع  على  واحل��ف��اظ  الطبيعية، 
ال��ب��ي��ول��وج��ي، واحل���د م��ن تداعيات 
اأن  اإىل  ..م�����ض��ريا  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 
امل����ب����ادرة ���ض��ت�����ض��ه��م يف ت��وف��ري مالذ 
اآم�����ن ل��ل��ت��ن��وع الأح���ي���ائ���ي امل��م��ي��ز يف 
الدولة وتقليل ن�ضب غازات الدفيئة 
امت�ضا�س  خ����الل  م���ن  ال����ه����واء  يف 

وتخزين ثاين اأك�ضيد الكربون.
واأو�ضح اأن اأ�ضجار القرم لها اأهمي�ة 
كبرية كونها تخلق نظام ايكولوجي 
من  امل�ضتهدفة  للمنطقة  متكامل 

خ������الل ت����وف����ري ح���ا����ض���ن���ة وم���وئ���ل 
ط���ب���ي���ع���ي ل���ل���ع���دي���د م�����ن الأن����������واع 
التوازن  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ري��ة، وحت��اف��ظ 
الكائنات من خطر  البيئي وحماية 
يف  ف��اع��ال  دوراً  وتلعب  الن��ق��را���س، 
املناخي،  ال��ت��غ��ري  م�����ض��ب��ب��ات  خ��ف�����س 
الإنبعاثات  ت��خ��ف��ي�����س  خ����الل  م���ن 
من  التقليل  يف  وت�ضهم  الكربونية، 
البحرية،  الطبيعية  ال��ك��وارث  اآث���ار 
عمليات  م����ن  ال�������ض���واح���ل  وحت���م���ي 
ال���ت���ع���ري���ة ال���ن���اج���م���ة ع����ن الأم�������واج 
وال���ت���ي���ارات ال��ب��ح��ري��ة، اإ���ض��اف��ة اإىل 
منح زائري املحميات واملناطق التي 
لالإ�ضتمتاع  ف��ر���ض��ة  فيها  ت��ت��واج��د 

باملناظر الطبيعية.
���ض��ع��ادة املهند�س  اأ����ض���اد  م��ن ج��ان��ب��ه 
ح�����ض��ن ���ض��امل ال��ي��م��اح��ي م��دي��ر عام 
البيئي  ال�ضياحي  بالدور  دبا  بلدية 
لهذا النوع من امل�ضاريع والتي تعترب 
ال�ضواطئ  ت���اآك���ل  مل��ن��ع  ح��م��اي��ة  درع 
ال�ضاحلية، اإىل جانب اإ�ضفاء م�ضاحة 
جمالية طبيعية مما يجذب الكثري 

من ال�ضياح للمنطقة.
ال��ب��ل��دي��ة يف حتقيق  ال���ت���زام  واأك������د 
التنمية امل�ضتدامة وعلى دور البلدية 
يف احلفاظ على املحميات وتنميتها 

يف تن�ضيط ال�ضياحة البيئية.
�ضتكثف  ال���ب���ل���دي���ة  اأن  اإىل  ون������وه 

ج��ه��وده��ا ل��ت��ن��م��ي��ة ه����ذا ال���ن���وع من 
وي�ضاهم  ي��ح��اف��ظ  ال����ذي  امل�����ض��اري��ع 
على احلفاظ على التنوع الإحيائي 
احلفاظ  اأهمية  وعلى  والبيولوجي 

على املوارد الطبيعية وا�ضتدامتها.
وقالت املهند�ضة فاطمة احلنطوبي 
رئي�س ق�ضم حماية البيئة واملحميات 
اإن املنطقة بحاجة لهذا  يف البلدية 
ال���ن���وع م���ن امل�����ض��اري��ع ح��ي��ث تعترب 
لكائنات  م�ضتوطنات  القرم  اأ�ضجار 
والق�ضريات  ك��ال�����ض��الح��ف  ب��ح��ري��ة 
وغ������ريه������ا ال�����ت�����ي ت��������رثي ال��������رثوة 
البيولوجي  التنوع  وتعزز  ال�ضمكية 
اأن مدينة  اإىل  ..م�ضرية  املنطقة  يف 

بحرية  حم��م��ي��ات  خم�س  ت�ضم  دب���ا 
البحرية  امل���وائ���ل  حل��م��اي��ة  اأ���ض�����ض��ت 

واأن م�ضروع اأ�ضجار القرم يف مدينة 
التنمية  م��ظ��اه��ر  اأح����د  ي��ع��ت��ري  دب����ا 

ال�ضاحلية  للمحميات  امل�����ض��ت��دام��ة 
البحرية.

�سرطة دبي تنظم ور�سة تثقيفية حول »مفاهيم م�سرعات امل�ستقبل«

)التغري املناخي( وبلدية دبا تطلقان مبادرة زراعة �ستالت القرم 

•• الفجرية- وام:

اأهمية  ال��ف��ج��رية  اأم��ن��اء ج��ام��ع��ة  ن��اق�����س جمل�س 
اإىل  ال����درا�����ض����ة يف اجل���ام���ع���ة  ت���رق���ي���ة م���ع���اي���ري 
م�ضتويات عاملية ووجه على �ضرورة اإعادة النظر 
ودرا�ضة  اجلامعة  يف  املطروحة  التخ�ض�ضات  يف 
يف  خا�ضة  ج��دي��دة  تخ�ض�ضات  اإ���ض��اف��ة  اإمكانية 

املجال الهند�ضي وتقنية املعلومات والإدارة وفقا 
الجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  ال�ضوق.  لحتياجات 
ال��دوري للمجل�س الذي عقد يف مبنى اجلامعة 
برئا�ضة معايل �ضعيد بن حممد الرقباين رئي�س 
جمل�س الأمناء وح�ضور اأع�ضاء جمل�س الأمناء 
وال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��ي��م حم��م��د الأم����ني مدير 
على  املجل�س  واط��م��اأن  وذل��ك.  بالإنابة  اجلامعة 

بتوفري  ووج���ه  للجامعة  اجل��ي��د  امل���ايل  امل��وق��ف 
باجلامعة..  العمل  لتطوير  لالزمة  المكانيات 
ال����ط����الب اخلرجني  ق����وائ����م  ك���م���ا اط���ل���ع ع���ل���ى 
و2019/2018   2018/2017 ل��الأع��وام 
م�ضتوى  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال����درج����ات  وم��ن��ح��ه��م 
املاج�ضتري والبكالوريو�س. واأكد املجل�س حر�ضه 
والطالبات  للطلبة  الفر�س  اأف�ضل  توفري  على 

والقيم  وامل���ع���ارف  امل���ه���ارات  واإك�����ض��اب��ه��م  للتعلم 
الأهداف  حتقيق  خالل  من  الراقية،  اجلامعية 
ال�ضرتاتيجية جلامعة الفجرية، والتي ت�ضتمل 
ع��ل��ى دع���م ال���درا����ض���ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث العلمي 
خالل  من  والقيادة  والتجديد  البتكار  ورعاية 
يف  اجلديدة  الأكادميية  الربامج  من  جمموعة 

مرحلة البكالوريو�س والدرا�ضات العليا.

جمل�س اأمناء جامعة الفجرية يناق�س اأهمية ترقية 
معايري الدرا�سة بها

•• اأبوظبي-وام:

نظمت �ضركة اأبوظبي خلدمات حقول النفط »اأدو�س« بالتعاون مع جمعية 
الإمارات للتوحد وموؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية والحتاد الن�ضائي حفل افطار 
مبنا�ضبة يوم زايد للعمل الإن�ضاين مت تخ�ضي�ضة لالحتفاء ب�«كبار املواطنني 

واأ�ضحاب الهمم« وذلك يف خيمة جزيرة احلديريات باأبوظبي.
اأبوظبي  �ضركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��زروع��ي  م�ضلم  ج��م��ال  ���ض��ع��ادة  وق���ال 

خلدمات حقول النفط اإن الإحتفال ياأتي مبنا�ضبة يوم زايد للعمل الإن�ضاين 
تزامنا مع عام الت�ضامح واإحياء لنهج املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل 
نهيان » طيب اهلل ثراه« وعرفاناً بدوره يف تاأ�ضي�س م�ضرية الت�ضامح الإن�ضاين 
يف الدولة ويف اإطار اأهمية تعزيز ن�ضر ال�ضعادة والروح الإيجابية بني �ضفوف 
كبار املواطنني واأ�ضحاب الهمم والتوا�ضل املجتمعي يف نفحات ال�ضهر املبارك 
والتما�ضك  املجتمعي  التالحم  لتعزيز  الأ�ضيلة  الإماراتية  العادات  واإحياء 
والتكافل مع اأ�ضحاب الهمم وكبار املواطنني مبا ي�ضهم يف تعزيز دورهم يف 

املجتمع.
باهتمام  يحظون  املواطنني  وكبار  الهمم  اأ�ضحاب  اأن  اإىل  امل��زروع��ي  واأ���ض��ار 
وكل رعاية من ِقبل القيادة الر�ضيدة، يف اإطار حر�ضها على دجمهم وتعزيز 
مكانتهم لبراز اإمكانيات اأ�ضحاب الهمم وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم، خالل 
م�ضاهمات جمتمعية، وتوفري بيئة خدمات منا�ضبة لكبار املواطنني ملكانتهم 
وتر�ضيخ حقوقهم وتعزيز ثقافة احرتامهم �ضريا على اإرث الت�ضامح امل�ضتدام 
الذي اأر�ضاه موؤ�ض�س الدولة املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب 

اهلل ثراه ونهجه الرا�ضخ من خالل منظومة عطاء متكاملة باتت متجذرة يف 
�ضلب الثقافة املجتمعية واملوؤ�ض�ضية احلكومية واخلا�ضة.

ت�ضمن حفل الإفطار تكرمي عدد من اأ�ضحاب الهمم وكبار املواطنني وجهات 
تعرف  ت�ضجيلي  فليم  عر�س  جانب  اإىل  ومتطوعني  وان�ضانية  جمتعمية 
�ضركة  قبل  من  املبذولة  واجل��ه��ود  الكبري  ال��دور  على  خالله  من  احل�ضور 
اأبوظبي خلدمات حقول النفط وتناغهما مع جهود القطاع اخلا�س لتعزيز 

وزيادة فعاليته يف ا�ضتدامة م�ضرية التنمية القت�ضادية واملجتمعية.

»اأدو�س« حتتفي بكبار املواطنني واأ�سحاب الهمم مبنا�سبة يوم زايد للعمل الإن�ساين
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حتفة العرو�س للمنا�سبات- ذ م م
يعلن مكتب اكتيف دايريكتوري للتدقيق- انه مبوجب قرار اجلمعيه 

العموميه غري العادية بتاريخ 2019/04/09 بحل وت�ضفية �ضركة

 حتفة العرو�س للمنا�صبات - ذ م م
ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية-ابوظبي 

CN-2308472 بالرقم

امل�ضفى  مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 

�س.ب    026740368 فاك�س   0543913404 رقم  موبايل  املعني 

 2 رقم  بناية  مول  زايد-مزيد  بن  ابوظبي- مدينة حممد   53253

الثبوتيه،  امل�ضتندات  واإح�ضار   )1005( رقم  مكتب   )10( الطابق 

وذلك خالل مدة اأق�ضاها 45 يوم من تاريخ هذا العالن

اإعالن ت�سفية �سركة
العدد 12646 بتاريخ 2019/6/1 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة اجلوهرة الالمعة للمقاولت  بان  التنمية القت�ضادية  دائ���رة  تعلن 

وال�ضيانة العامة رخ�ضة رقم:CN-1863534 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/عبيد باحللو�س ذيبان عبداهلل العامري من مالك اىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ عبيد باحللو�س ذيبان عبداهلل العامري من 100% اىل %25
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد عبيد باحللو�س ذيبان العامري %25

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حمد عبيد باحللو�س ذيبان العامري %25
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة مطريه حممد مطر %25

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل م�ضاحة 1*1 اىل 1*2

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل ا�ضم جتاري من/موؤ�ض�ضة اجلوهرة الالمعة للمقاولت وال�ضيانة العامة

AL JOUHARA ALLAMEAA GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE EST
اىل/اجلوهرة الالمعة للمقاولت وال�ضيانة العامة ذ.م.م

AL JOUHARA ALLAMEAA GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12646 بتاريخ 2019/6/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الذوق املخملي لل�ضيانة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�ضة رقم:1790032 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة مبارك �ضهيل حممد يطبع العامري %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف م�ضعود بن خالد بن �ضعيد
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12646 بتاريخ 2019/6/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضالون انرت�ضت 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�ضة رقم:1442606 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حممد حمد حممد اليبهوين الظاهري %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف نا�ضر �ضامل را�ضد �ضيف ال�ضخري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12646 بتاريخ 2019/6/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة حممد فاروك لالعمال 

ال�ضحية رخ�ضة رقم:CN-1158877 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �ضعيد عبداهلل الدحبه حمد العامري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حممد فاروك نور ال�ضالم
تعديل وكيل خدمات/حذف نا�ضر مبارك زين العامري

تعديل ا�ضم جتاري من/موؤ�ض�ضة حممد فاروك لالعمال ال�ضحية
MOHAMMED FARUK SANITARY WORKS

اىل/كراج �ضيفو كار لت�ضليح ال�ضيارات
SAIFU CAR AUTO REPAIR GARAGE

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة ا�ضالح ميكانيك املركبات )4520003(
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة ا�ضالح كهرباء ال�ضيارات )4520005(

تعديل ن�ضاط/حذف تركيب الدوات والتمديدات ال�ضحية )4322002(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12646 بتاريخ 2019/6/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جموهرات امليناء ذ.م.م  

رخ�ضة رقم:CN-2359620 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ا�ضم جتاري من/جموهرات امليناء ذ.م.م

AL MEENA JEWELLERS LLC

اىل/امليناء لل�ضاعات ذ.م.م
AL MEENA WATCH LLC

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12646 بتاريخ 2019/6/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مركز الرعاية الفائقة 

الطبي رخ�ضة رقم:CN-1513530 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�ضم جتاري من/مركز الرعاية الفائقة الطبي
ACCU CARE MEDICAL CENTER

اىل/مركز الرعاية الفائقة الطبي �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م 
 ACCU CARE MEDICAL CENTER- SOLE PROPRIETORSHIP

LLC

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

العدد 12646 بتاريخ 2019/6/1 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/طيور  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلنة لتجارة الطيور واحليوانات الليفة
رخ�ضة رقم:CN 1179108  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

يعلن ق�ضم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�ضجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:310619 بتاريخ: 3 مايو 2019
با�ض��م:   ذا ويلينجتون كوليدج

وعنوانه: ويلينجتون كوليدج، كراوثورن، بريك�ضاير، اآرجي45 7بيه يو، اململكة املتحدة
التعليم  اأج��ه��زة  للتنزيل،  قابلة  ال��ك��رتون��ي��ة   من�ضورات  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�ضائع  لتمييز  وذل���ك 
ال�ضمعي الب�ضري، اأجهزة واأدوات التعليم، اأجهزة ت�ضجيل واإر�ضال اأو ن�ضخ ال�ضوت اأو ال�ضور، حامالت بيانات 
اأقرا�س فيديوية رقمية وغريها من و�ضائط الت�ضجيل  اأقرا�س مدجمة و  مغناطي�ضية  واأقرا�س ت�ضجيل، 
الرقمية، اآلت حا�ضبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، الربامج، برامج قابلة للتنزيل، قوامي�س 
الكرتونية، اأجهزة معاجلة البيانات، اأجهزة ترجمة الكرتونية جيبية، علب احلا�ضوب املحمولة، علب الهاتف، 
والقيادة،  الركوب  اأثناء  ال��راأ���س  حلماية  ت�ضتعمل  خ��وذ  اللثة(،  )واق��ي  للفم  واق��ي  )ال��ف��اأرة(،  املاو�س  لبادات 
اإعالنات الكرتونية،  األواح  ال�ضم�ضية، مغناطي�س،  نظارات، نظارات �ضم�ضية، علب للنظارات، علب للنظارات 

اأجهزة تعليم الكرتونية، اأجهزة عر�س، اأجزاء  ولوازم وملحقات لكافة املنتجات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:9

و�ضف العالمة: العالمة هي عبارة WELLINGTON COLLEGE مكتوبة بالأحرف الالتينية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 1 يونيو  2019 العدد 12646 

يعلن ق�ضم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�ضجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:310620 بتاريخ: 3 مايو 2019
با�ض��م:   ذا ويلينجتون كوليدج

وعنوانه: ويلينجتون كوليدج، كراوثورن، بريك�ضاير، اآرجي45 7بيه يو، اململكة املتحدة
اأمتعة  حقائب  املقلدة،  املدبوغة  واجللود  املدبوغة  اجللود  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�ضائع  لتمييز  وذلك 
ال�ضناديق  للحيوانات،  ومالب�س  ور�ضن  اأط��واق  امل�ضي،  ع�ضي  وال�ضما�ضي،  املظالت  احلمل،  وحقائب  ال�ضفر 
حقائب  للريا�ضة،  حقائب  حم��اف��ظ،  و  اأمتعة  حقائب  حقائب،  لينة،  �ضفر  حقائب  ال�ضفرية،  واحل��ق��ائ��ب 

مدر�ضية، حمافظ جيب، جزادين، اأجزاء و لوزام و ملحقات لكافة املنتجات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:18

و�ضف العالمة: العالمة هي عبارة WELLINGTON COLLEGE مكتوبة بالأحرف الالتينية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 1 يونيو  2019 العدد 12646 

يعلن ق�ضم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�ضجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:310621 بتاريخ: 3 مايو 2019
با�ض��م:   ذا ويلينجتون كوليدج

وعنوانه: ويلينجتون كوليدج، كراوثورن، بريك�ضاير، اآرجي45 7بيه يو، اململكة املتحدة
اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل  املنتجات: الدعاية والإع��الن،  الب�ضائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
بيانات  قاعدة  يف  املعلومات  جتميع  اإعالنية،  اأو  جتارية  لغايات  التجارة  معار�س  تنظيم  املكتبي،  الن�ضاط 
الأكمام  اأزرار  و  القرطا�ضية  و  املطبوعة  املواد  ببيع  املتعلقة  التجزئة  البيانات، خدمات  الكمبيوتر، معاجلة 
و�ضاعات اجليب واحلقائب وحقائب اأمتعة ال�ضفر واأطر ال�ضور الفوتوغرافية ومرايا حقائب اليد والو�ضائد 
واأق��داح و منا�ضف  �ضوائل حممولة  الكوؤو�س )كو�ضرتز( وحافظات  التي تو�ضع حتت  الواقايات  والفناجني، 
و  التعليم  ن�ضائح  )ع��دا  الوظيفي  التوجيه  خدمات  امل�ضروبات،  و  الأطعمة  و  ريا�ضية  معدات  و  األب�ضة  و 
والإعالن  الدعاية  خدمات  لين(،  )اون  النرتنت  عرب  الت�ضويق  الت�ضويق،  الأعمال،  ا�ضت�ضارات  التدريب(، 
الرقمية، امل�ضاعدة يف الت�ضويق، تقدمي امل�ضاعدة يف جمال الأعمال املتعلقة باإن�ضاء المتيازات، تقدمي امل�ضاعدة 
يف جمال الأعمال املتعلقة بت�ضغيل المتيازات، نقل املعرفة القت�ضادية و املفاهيمية، ا�ضت�ضارات التخطيط 

املهني، التن�ضيب املهني، خدمات املعلومات والن�ضح وامل�ضورة املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:35 

و�ضف العالمة: العالمة هي عبارة WELLINGTON COLLEGE مكتوبة بالأحرف الالتينية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 1 يونيو  2019 العدد 12646 

يعلن ق�ضم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�ضجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 310622 بتاريخ: 3 مايو 2019
با�ض��م:   ذا ويلينجتون كوليدج

وعنوانه: ويلينجتون كوليدج، كراوثورن، بريك�ضاير، اآرجي45 7بيه يو، اململكة املتحدة
التعليم  اأج��ه��زة  للتنزيل،  قابلة  ال��ك��رتون��ي��ة   من�ضورات  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�ضائع  لتمييز  وذل���ك 
ال�ضمعي الب�ضري، اأجهزة واأدوات التعليم، اأجهزة ت�ضجيل واإر�ضال اأو ن�ضخ ال�ضوت اأو ال�ضور، حامالت بيانات 
اأقرا�س فيديوية رقمية وغريها من و�ضائط الت�ضجيل  اأقرا�س مدجمة و  مغناطي�ضية  واأقرا�س ت�ضجيل، 
الرقمية، اآلت حا�ضبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، الربامج، برامج قابلة للتنزيل، قوامي�س 
الكرتونية، اأجهزة معاجلة البيانات، اأجهزة ترجمة الكرتونية جيبية، علب احلا�ضوب املحمولة، علب الهاتف، 
والقيادة،  الركوب  اأثناء  ال��راأ���س  حلماية  ت�ضتعمل  خ��وذ  اللثة(،  )واق��ي  للفم  واق��ي  )ال��ف��اأرة(،  املاو�س  لبادات 
اإعالنات الكرتونية،  األواح  ال�ضم�ضية، مغناطي�س،  نظارات، نظارات �ضم�ضية، علب للنظارات، علب للنظارات 

اأجهزة تعليم الكرتونية، اأجهزة عر�س، اأجزاء  ولوازم وملحقات لكافة املنتجات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:9 

و�ضف العالمة: العالمة هي �ضعار يتاألف من ر�ضم ل�ضورة اأ�ضد يحمل بكلتا يديه علم و حتته �ضكل على هيئة 
تاج كما هو مبني يف ال�ضورة اأعاله.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 1 يونيو  2019 العدد 12646 

يعلن ق�ضم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�ضجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 3 مايو 2019 املودعة حتت رقم: 310623 
با�ض��م:   ذا ويلينجتون كوليدج

وعنوانه: ويلينجتون كوليدج، كراوثورن، بريك�ضاير، اآرجي45 7بيه يو، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: الورق وال��ورق املقوى، مواد مطبوعة، مواد جتليد الكتب، 
ال�ضور الفوتوغرافية، القرطا�ضية واللوازم املكتبية عدا الأثاث، مواد الل�ضق امل�ضتعملة للقرطا�ضية ولأغرا�س 
منزلية، مواد الر�ضم ومواد الفنانني، فرا�ضي الدهان اأو التلوين، مواد التوجيه والتدري�س، �ضفائح  و رقائق 
بريدية،  بطاقات  الكتب،  الطباعة،  كلي�ضيهات  الطباعة،  ح��روف  والتعبئة،  للتغليف  بال�ضتيكية  واأكيا�س 
لوازم مدر�ضية )قرطا�ضية(، قرطا�ضية، من�ضورات مطبوعة، كتب التمارين، دفاتر، منتجات حمو، م�ضاطر 
للقرطا�ضية، اأطقم ر�ضم، ملفات ذات مقب�س مقو�س، اأقالم، حامالت اأقالم، اأقالم ر�ضا�س، ر�ضا�س لالأقالم، 
مرباة اأقالم الر�ضا�س، جمالت، ملفات وحمافظ للوثائق، م�ضابك للنقود، حامالت جوازات ال�ضفر، اأجزاء 

ولوازم وملحقات لكافة املنتجات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:16 

و�ضف العالمة: العالمة هي �ضعار يتاألف من ر�ضم ل�ضورة اأ�ضد يحمل بكلتا يديه علم و حتته �ضكل على هيئة 
تاج كما هومبني يف ال�ضورة.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 1 يونيو  2019 العدد 12646 

يعلن ق�ضم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�ضجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 3 مايو 2019 املودعة حتت رقم: 310624  
با�ض��م:   ذا ويلينجتون كوليدج

وعنوانه: ويلينجتون كوليدج، كراوثورن، بريك�ضاير، اآرجي45 7بيه يو، اململكة املتحدة
اأمتعة  حقائب  املقلدة،  املدبوغة  واجللود  املدبوغة  اجللود  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�ضائع  لتمييز  وذلك 
ال�ضناديق  للحيوانات،  ومالب�س  ور�ضن  اأط��واق  امل�ضي،  ع�ضي  وال�ضما�ضي،  املظالت  احلمل،  وحقائب  ال�ضفر 
حقائب  للريا�ضة،  حقائب  حم��اف��ظ،  و  اأمتعة  حقائب  حقائب،  لينة،  �ضفر  حقائب  ال�ضفرية،  واحل��ق��ائ��ب 

مدر�ضية، حمافظ جيب، جزادين، اأجزاء و لوزام و ملحقات لكافة املنتجات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:18 

و�ضف العالمة: العالمة هي �ضعار يتاألف من ر�ضم ل�ضورة اأ�ضد يحمل بكلتا يديه علم و حتته �ضكل على هيئة 
تاج كما هو مبني يف ال�ضورة.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 1 يونيو  2019 العدد 12646 

يعلن ق�ضم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�ضجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 3 مايو 2019 املودعة حتت رقم: 310625  
با�ض��م:   ذا ويلينجتون كوليدج

وعنوانه: ويلينجتون كوليدج، كراوثورن، بريك�ضاير، اآرجي45 7بيه يو، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: األب�ضة ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س، الزي املدر�ضي، قم�ضان 
عنق،  ربطات  ربطات،  �ضراويل،  تنانري،  ق�ضرية،  �ضراويل  ك��م،  ن�ضف  قم�ضان  قبعة،  ذات  قم�ضان  للتعرق، 
اأو�ضحة، كنزات �ضوفية، جاكيتات، معاطف،  اأخفاف،  العقدة، �ضيالت للمالب�س، جوارب،  العنق ذات  ربطات 
اأثواب، ثياب داخلية، مالب�س داخلية، بيجامات، مالب�س �ضباحة، ثياب م�ضادة للمياه، اأزياء م�ضرحية، اأحذية 
الفوتبول، اأحذية الركبي، ر�ضائع لأحذية الفوتبول، ر�ضائع لأحذية الركبي، اأحذية، اأحذية ريا�ضية، قبعات، 

قفازات، �ضالت، مناديل اجليب املربعة، اأحزمة، اأجزاء و لوازم وملحقات لكافة املنتجات ال�ضالفة الذكر.
الواق�عة بالفئة:25 

و�ضف العالمة: العالمة هي �ضعار يتاألف من ر�ضم ل�ضورة اأ�ضد يحمل بكلتا يديه علم و حتته �ضكل على هيئة 
تاج كما هو مبني يف ال�ضورة.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 1 يونيو  2019 العدد 12646 

يعلن ق�ضم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�ضجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 3 مايو 2019 املودعة حتت رقم: 310626 
با�ض��م:   ذا ويلينجتون كوليدج

وعنوانه: ويلينجتون كوليدج، كراوثورن، بريك�ضاير، اآرجي45 7بيه يو، اململكة املتحدة
اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل  املنتجات: الدعاية والإع��الن،  الب�ضائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
بيانات  قاعدة  يف  املعلومات  جتميع  اإعالنية،  اأو  جتارية  لغايات  التجارة  معار�س  تنظيم  املكتبي،  الن�ضاط 
الأكمام  اأزرار  و  القرطا�ضية  و  املطبوعة  املواد  ببيع  املتعلقة  التجزئة  البيانات، خدمات  الكمبيوتر، معاجلة 
و�ضاعات اجليب واحلقائب وحقائب اأمتعة ال�ضفر واأطر ال�ضور الفوتوغرافية ومرايا حقائب اليد والو�ضائد 
واأق��داح و منا�ضف  �ضوائل حممولة  الكوؤو�س )كو�ضرتز( وحافظات  التي تو�ضع حتت  الواقايات  والفناجني، 
و  التعليم  ن�ضائح  )ع��دا  الوظيفي  التوجيه  خدمات  امل�ضروبات،  و  الأطعمة  و  ريا�ضية  معدات  و  األب�ضة  و 
والإعالن  الدعاية  خدمات  لين(،  )اون  النرتنت  عرب  الت�ضويق  الت�ضويق،  الأعمال،  ا�ضت�ضارات  التدريب(، 
الرقمية، امل�ضاعدة يف الت�ضويق، تقدمي امل�ضاعدة يف جمال الأعمال املتعلقة باإن�ضاء المتيازات، تقدمي امل�ضاعدة 
يف جمال الأعمال املتعلقة بت�ضغيل المتيازات، نقل املعرفة القت�ضادية و املفاهيمية، ا�ضت�ضارات التخطيط 

املهني، التن�ضيب املهني، خدمات املعلومات والن�ضح وامل�ضورة املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:35 

و�ضف العالمة: العالمة هي �ضعار يتاألف من ر�ضم ل�ضورة اأ�ضد يحمل بكلتا يديه علم و حتته �ضكل على هيئة 
تاج كما هو مبني يف ال�ضورة. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 1 يونيو  2019 العدد 12646 

العدد 12646 بتاريخ 2019/6/1 

اإعــــــــــالن
للتجارة  الراحة  ال�ض�����ادة/�ضركة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م رخ�ضة رقم:1729483 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حمي الدين ا�ضماعيل رواتر %49
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة علي �ضامل نا�ضر الراقي العامري %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممد ابراهيم حممد غو�س
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف احمد علي حميد �ضعيد ال�ضاعدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12646 بتاريخ 2019/6/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

ن�ضيم ال�ضرق الهند�ضية للبناء والتعمري
رخ�ضة رقم:CN 1130810  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

يعلن ق�ضم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�ضجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 310907    بتاريخ: 9 مايو 2019
با�ض��م:   جيم�س مينا�ضا ايبكو )كاميان( ليمتد

وعنوانه: ام اآند �ضي كوربوريت �ضريفي�ضز ليمتد، �س.ب 309 جي تي، اوجالند هاو�س، �ضارع �ضاوث ت�ضري�س، جورج تاون، جراند كاميان، جزيرة كاميان
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: الورق والورق املقوى واملنتجات امل�ضنوعة من هذه املواد والغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب، ال�ضور الفوتوغرافية، القرطا�ضية، مواد الل�ضق امل�ضتعملة يف القرطا�ضية و ال�ضتخدام املنزيل،  مواد الفنانني، فر�س الدهان 
اأو التلوين، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(، مواد التوجيه و التدري�س )عدا الأجهزة(، مواد التغليف البال�ضيتيكية الغري واردة 
املقبل،  العام  يف  القادمة  الأح��داث  من  جمموعة  تت�ضمن  التي  ال�ضنوية  التقاومي  اللبومات،  الكلي�ضيهات،  الطباعة،  ح��روف  اأخ��رى،  فئات  يف 
بطاقات اإعالنات )قرطا�ضية(، قوائم ريا�ضيات، اأطال�س، اأكيا�س )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�ضتيك للتعبئة والتغليف، عينات بيولوجية 
األ��واح تدري�س، ورق ن�ضاف، طبعات زرق��اء، م�ضاند كتب، كتيبات، موؤ�ضرات للكتب، كتب، قوائم  الفح�س املجهري )م��واد تدري�س(،  ت�ضتخدم يف 
ح�ضابية، تقاومي، بطاقات، علب لالأختام، كتالوجات )دليل م�ضور(، موؤ�ضرات خرائط غري الكرتونية، ورق م�ضطر،  األواح ذات م�ضابك، فرجار 
للوثائق )قرطا�ضية(،  للوثائق )قرطا�ضية(، حامالت  بيانية، ملفات  ر�ضوم  للنقل،  الر�ضائل )قرطا�ضية(، �ضور معدة  اأو  للكتب  اأغلفة  للر�ضم، 
لر�ضم  م�ضاطر  )مطبوعة(،  من��اذج  )قرطا�ضية(،  ملفات  ن�ضرات،  حمو،  م��واد  )قرطا�ضية(،  مغلفات  للر�ضم،  م��واد  للر�ضم،  اأدوات  للر�ضم،  األ��واح 
التدري�س، حمافظ  اأن�ضجة لأغرا�س  )اأدل��ة(، مقاطع  ن�ضخ تخطيطية، كتب موجزة  بيانية،  ر�ضوم  املختلفة، مطبوعات تخطيطية،  الجتاهات 
اأختام، بطاقات دليلية )قرطا�ضية(، فهار�س، حرب، ختامات حتبري، حمربة، اأغلفة للورق، بطاقات غري م�ضنوعة من الن�ضيج، حافظات للورق 
ال�ضائب، جمالت )دوريات(، اأدلة )كتب موجزة(، مواد للت�ضكيل، اأجهزة لرتكيب ال�ضور الفوتوغرافية، ن�ضرات اإخبارية دورية، �ضحف، اأ�ضنان 
اأقالم  اإط��ار، كرا�ضات،   اأو بدون  األ��وان )مواد مدر�ضية(، �ضواين ر�ضم، �ضور زيتية )ر�ضوم( باإطار  اأق��الم، دفاتر، دفاتر قطع )قرطا�ضية(، علب 
اأق��الم الر�ضا�س، حامالت ر�ضا�س  املنزيل، علب لأق��الم احلرب، م�ضابك لأق��الم احل��رب،  حامالت  اأو ال�ضتخدام  تلوين، معاجني للقرطا�ضية 
الأقالم، ر�ضا�س الأقالم، مرباه اأقالم الر�ضا�س كهربائية اأو غري كهربائية، اأقالم ر�ضا�س، حامالت اأقالم احلرب، اأقالم حرب )لوازم مكتبية(، 
دوريات، كلي�ضيهات حمفورة �ضوئياً، م�ضاند لل�ضورة الفوتوغرافية، �ضور فوتوغرافية مطبوعة، �ضور، خمططات، رقائق بال�ضتيكية للتغليف، 
اإعالنية، لوازم مدر�ضية  بطاقات بريدية، اإعالنات كبرية، من�ضورات مطبوعة، جداول مواعيد مطبوعة، �ضور مطبوعة )مطبوعات(، بيانات 
)قرطا�ضية(، األبومات، اأختام، م�ضاطر قائمة الزاوية، ختامات حتبري الأختام، م�ضاند لالأختام، اأختام )عناوين(، م�ضاند لأقالم احلرب واأقالم 
اأدوات  الدليلية، ر�ضوم تنقل بالحتكاك )�ضورة معدة للنقل(،  ا�ضتن�ضل )قرطا�ضية(، ل�ضاقات )قرطا�ضية(، رقع للبطاقات  الر�ضا�س، �ضفائح 

كتابة، مواد كتابة، دفاتر قطع للكتابة.
الواق�عة بالفئة:16 

و�ضف العالمة: العالمة هي عبارة: WORLD OF EDUCATION BY GEMS EDUCATION مكتوبة بالأحرف 
الالتينية.

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
)30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 1 يونيو  2019 العدد 12646 

يعلن ق�ضم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�ضجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 310910   بتاريخ: 9  مايو 2019
با�ض��م:   جيم�س مينا�ضا ايبكو )كاميان( ليمتد

وعنوانه: ام اآند �ضي كوربوريت �ضريفي�ضز ليمتد، �س.ب 309 جي تي، اوجالند هاو�س، �ضارع �ضاوث ت�ضري�س، جورج تاون، 
جراند كاميان، جزيرة كاميان

والثقافية،  الريا�ضية  الأن�ضطة  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�ضائع  لتمييز  وذل��ك 
الجتماعات،  واإدارة  تنظيم  املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  الدرا�ضية،  الندوات  واإدارة  تنظيم  والتعليم(،  )للرتبية  الكادمييات 
تنظيم واإدارة احللقات الدرا�ضية، تنظيم واإدارة الندوات، تنظيم واإدارة ور�ضات العمل )التدريب(، املدار�س الداخلية، خدمات 
الن�ضر  تعليمية،  خدمات  التعليمية،  المتحانات  والتعليم،  الرتبية  عن  معلومات  )التدريب(،  التمرين  املتجولة،  املكتبات 
)الرتفيه(، خدمات  العطالت  البدنية، خدمات مع�ضكرات  الريا�ضة  تعليمات  الألعاب،  تاأجري معدات  اللكرتوين،  املكتبي 
والرتفيه(،  )للتعليم  اأواملناف�ضات  املباريات  تنظيم  احل�ضانة،  دور  املتجولة،  املكتبات  خدمات  الإع��ارة،  مكتبات  التدري�س،  
تنظيم املعار�س لأغرا�س ثقافية اأو تعليمية، تنظيم املباريات الريا�ضية، الرتبية البدنية، التدريب العملي )ال�ضتعرا�س(، 
ن�ضر  الكتب،  ن�ضر  الريا�ضية،  الت�ضهيالت  للتنزيل، توفري  الغري قابلة  الفورية )اون لين(  املطبوعات اللكرتونية  توفري 
ت�ضهيالت  توفري  والإع��الن،  الدعاية  ن�ضو�س  بخالف  ن�ضو�س  ن�ضر  لي��ن(،  )اون  الفورية  اللكرتونية  وال�ضحف  الكتب 
ال�ضتجمام، معلومات عن ال�ضتجمام، الرتبية الدينية، تاأجري املعدات الريا�ضية عدا املركبات، تاأجري املالعب الريا�ضية، 
تاأجري مرافق ال�ضتادات، تاأجري مالعب التن�س، خدمات املع�ضكرات الريا�ضية، التعليم، التدري�س،  التوجيه املهني )ن�ضائح 

تعليمية اأو تدريبية(، التدريب املهني، كتابة الن�ضو�س بخالف ن�ضو�س الدعاية والإعالن
الواق�عة بالفئة:41 

و�ضف العالمة: العالمة هي عبارة: WORLD OF EDUCATION BY GEMS EDUCATION مكتوبة 
بالأحرف الالتينية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 1 يونيو  2019 العدد 12646 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

الباب  فتح  ال��رب  دار  جمعية  اأعلنت 
الأهايل،  الفطر” اأم��ام  “زكاة  لأداء 
م����ن خم��ت��ل��ف الإم�����������ارات، يف اإط�����ار 
م�ضروعها ال�ضنوي املو�ضمي، حر�ضا 
ال�ضرعية،  الأه������داف  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
والإن�ضانية  واخل���ريي���ة  املجتمعية 
�ضيا�ضة  مع  ين�ضجم  مبا  للفري�ضة، 
القيادة  وتوجيهات  وروؤيتها  الدولة 
اأداء  اإمكانية  اأي�ضا  الر�ضيدة، موؤكدة 

الزكاة عرب تطبيق “دبي الآن«.
يغطي  امل�ضروع  اأن  اجلمعية  وبينت 
وتوزيعها  ال��زك��اة،  ا���ض��ت��الم  عمليات 
حددهم  ال���ذي���ن  م�ضتحقيها،  ع��ل��ى 
ال�����ض��رع احل��ن��ي��ف، داخ����ل الإم������ارات 
حول  عديدة  دول  �ضمن  وخارجها، 
“القوت  امل�ضروع  يوفر  فيما  العامل، 
وفقا  امل�ضتحقة،  ل��الأ���ض��ر  اليومي” 
بلد، وهو  الرئي�س لأهل كل  للطعام 

ما ي�ضمل )الأرز، الطحني، الدقيق، 
الدخن، والذرة(.

واأك����������د حم����م����د ����ض���ه���ي���ل امل����ه����ريي، 
ورئي�س  الإدارة،  جم��ل�����س  ع�����ض��و 
ق����ط����اع اخل����دم����ة الج���ت���م���اع���ي���ة يف 
ت�ضخر  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  الرب”،  “دار 

جهودها  وتطلق  املخت�ضة  طواقمها 
احلثيثة لإجناز م�ضروع زكاة الفطر 
اأك��م��ل وج���ه، ووف���ق ال�ضوابط  ع��ل��ى 
ال�����ض��رع��ي��ة، ق��ب��ل ي���وم���ني م���ن عيد 
و�ضولها  ل�����ض��م��ان  امل���ب���ارك،  ال��ف��ط��ر 
اإىل م�ضتحقيها، يف ظل الدور الكبري 

دينيا  الفطر”،  ل�”زكاة  وال����ه����ام 
وجمتمعيا واإن�ضانيا.

واأو�ضح املهريي اأن قيمة زكاة الفطر 
واأن  الواحد،  20 درهما للفرد  هي  
ي���وم العيد،  ال�����ض��رع احل��ن��ي��ف ح���دد 
لإخراج  وقت  كاأف�ضل  ال�ضالة،  قبل 

اإخراجها  يجوز  فيما  الفطر،  زك��اة 
ي����وم����ني، ما  اأو  ب���ي���وم  ال���ع���ي���د  ق���ب���ل 
جمعها  ونظرياتها  للجمعية  يتيح 
بوقت  م�ضتحقيها  ع��ل��ى  وت��وزي��ع��ه��ا 
ك��اف،  لإدخ���ال البهجة وال��ف��رح اإىل 
وت�ضري  امل�����ض��ت��ح��ق��ة.  الأ�����ض����ر  ب���ي���وت 
توزيع  اإىل  الرب”  “دار  ���ض��ج��الت 
الدولة،  الفطر داخل  اجلمعية زكاة 
 12 عرب   ،”2018“ املا�ضي  العام 
حيث  الإم�����ارات،  خمتلف  يف  موقعا 
 9 نحو  حينها  امل�ضروع  م��ن  ا�ضتفاد 
اآلف و70 �ضخ�ضا، بتكلفة اإجمالية 
مقابل  دره������م،  األ�����ف   800 ب��ل��غ��ت 
ت��وزي��ع��ه��ا خ�����ارج الإم���������ارات يف 36 
دولة، حيث ا�ضتفاد 42 األفا و225 
و�ضلت  اإجمالية  بتكلفة  م�ضتفيدا، 
و484  األ���ف���ا  و256  م��ل��ي��ون  اإىل 
48 منظمة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  دره��م��ا، 
وهيئة خريية معتمدة، حتت مظلة 

اإ�ضراف ومتابعة �ضفارات الدولة.

•• راأ�س اخليمة-الفجر  

اهلل  عبد  علي  اللواء  �ضعادة  اأ�ضاد 
�ضرطة  عام  قائد  النعيمي  علوان 
املتوا�ضل  ب��ال��دع��م  اخليمة  راأ����س 
الر�ضيدة  وح��ك��وم��ت��ن��ا  ل��ق��ي��ادت��ن��ا 
اإمكانياتها  ك���اف���ة  وت�����ض��خ��ريه��ا 
ال��ب�����ض��ري��ة وامل���ادي���ة لأب��ن��ائ��ه��ا مما 
للمرتبة  ال��دول��ة  ت��ق��دم  يف  �ضاهم 
لتقرير  وف���ق���ا  ع��امل��ي��ا  اخل��ام�����ض��ة 
 2019 للعام  العاملية  التناف�ضية 
الأع�����م�����ال  ك�����ف�����اءة  يف  والأوىل 
والثانية  الإداري�������ة  وامل���م���ار����ض���ات 

ع��امل��ي��ا يف ال���ك���ف���اءة احل��ك��وم��ي��ة . 
ال�ضيا�ضة  اأن  ���ض��ع��ادت��ه  واأو�����ض����ح 
دولة  عليها  ت�ضري  التي  املمنهجة 
الدعم  ه�����ذا  ب��ف�����ض��ل  الإم����������ارات 
احل����ك����وم����ي امل���ت���وا����ض���ل وج���ه���ود 
اأب��ن��ائ��ه��ا امل��خ��ل�����ض��ني ���ض��اه��م��ت يف 
متقدمة  مراكز  يف  ال��دول��ة  و�ضع 
العديد  يف  ال�ضدارة  مركز  يف  بل 
املناحي  خمتلف  يف  اجلوانب  من 

احلياتية .
جديد  اجن�����از  ه����ذا  اأن  م�����ض��ي��ف��ا 
ال���دول���ة  اجن��������ازات  اإىل  ي�������ض���اف 
يثبت  ال����ع����امل����ي  ال�������ض���ع���ي���د  ع���ل���ى 

على  ت�ضري  الإم�����ارات  اأن  جم���ددا 
كفاءة  ظ��ل  يف  ال�ضحيح  الطريق 
ال�ضاملة  التنموية  ال�ضرتاتيجية 
احلكومة  وتتبعها  تعي�ضها  ال��ت��ي 
القائمة على ال�ضتثمار يف العن�ضر 

الب�ضري وت�ضجيع البتكار .
ول���ف���ت ق���ائ���د ع����ام ���ض��رط��ة راأ�����س 
الإجن���از اجلديد  ه��ذا  اأن  اخليمة 
ما كان يتحقق اأي�ضا لول  العمل 
امل��ت��وا���ض��ل والل����ت����زام اجل����اد من 
خمتلف  يف  ال���ع���م���ل  ف������رق  ق���ب���ل 
بيئة  �ضاهم يف توفري  املواقع مما 
واجتماعية  وجت��اري��ة  اقت�ضادية  
ج���اذب���ة ي��ق�����ض��ده��ا امل��ه��ت��م��ون من 
خمتلف اأقطار العامل مما ينعك�س 
الرفاهية  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  ب����دوره 
واحلياة الكرمية ملواطني الدولة 

واملقيمني على اأر�ضها.

•• راأ�س اخليمة –الفجر 

ال�ضيخ  املهند�س  جمل�س  ا�ضت�ضاف 
رئي�س  القا�ضمي  �ضلطان  ب��ن  ���ض��امل 
دائرة الطريان املدين براأ�س اخليمة 
ف��ع��ال��ي��ات �ضهر  اأم�������س  يف خ��ت��ام  اأول 
رم�������ض���ان امل�����ب�����ارك  “ ال��ت�����ض��ام��ح “ 
بح�ضور القن�ضل الهندي وجمموعة 
م�����ن ال���ق�������ض���او����ض���ة وج����م����ه����ور من 

املواطنني واملقيمني .
الرم�ضانية  اجلل�ضة  اف��ت��ت��اح  ول���دى 
�ضلطان  ب���ن  ����ض���امل  ال�����ض��ي��خ  حت����دث 
النهج  ك����ان  ال��ت�����ض��ام��ح  اأن  م��و���ض��ح��ا 
املغفور  الدولة  موؤ�ض�س  اأر�ضاه  ال��ذي 
زاي����د - ط��ي��ب اهلل ثراه  ال�����ض��ي��خ  ل���ه 
على  ت��ق��وم  �ضيا�ضة  ان��ت��ه��ج  ع��ن��دم��ا   -
النحياز  وع����دم  واحل�����وار  الن��ف��ت��اح 
املنكوبني  اإغ��اث��ة  ذل��ك  على  وع���الوة 
اأيادي اخلري والعون وامل�ضاعدة  ومد 

للمحتاجني يف كل بقاع الأر�س .
وتابع :” بالن�ضبة لنا فالت�ضامح يعد 
ولنا  الدينية  معتقداتنا  �ضميم  من 
و�ضلم  عليه  اهلل  -���ض��ل��ى  ر���ض��ول��ن��ا  يف 
وق���د عملت  ذل���ك  اأ���ض��وة ح�ضنة يف   -
قيادتنا الر�ضيدة على اقامة عالقات 
و�ضعت  اخلارجي  العامل  مع  را�ضخة 
العدل  م��ب��ادىء  تر�ضخ  ع��ل��ى   حثيثا 
وامل�������ض���اواة وه���و ال�����ض��يء ال����ذي مكن 
من اإقامة جمتمع يت�ضكل من 200 

ج��ن�����ض��ي��ة ج�����اءت م���ن ك���ل ف���ج قريب 
الإمارات  اأر���س  على  ليهنوؤوا  وبعيد 
واأي�����ض��ا مبداأ  ب��ال��ت��اآل��ف وال��ت�����ض��ام��ح 

احرتام الديانات .

الهند واالإمارات:
ال�ضيد  ال��ه��ن��دي  ال��ق��ن�����ض��ل  وحت����دث 
القوية  ال����ع����الق����ة  ع�����ن  ����ض���ن���ج���ي���ف 
الإم��ارات مع  التي تربط  والرا�ضخة 
الهند منذ اأمد بعيد وتعززت بقوة يف 
القائمة على  الت�ضامح  اأر�ضية  وجود 
املبادىء الإن�ضانية والأخالقية التي 
تتمتع بها الإمارات و�ضعبها الراقي .

واأ�ضاف :” ومن نتائج تلك الروابط 
�ضخ�س  مليون   3.3 وج��ود  الأزل��ي��ة 
يرتبطون  ال��ه��ن��دي��ة   اجلن�ضية  م��ن 
باحلياة يف الإم��ارات وعددهم هوؤلء 
اأمريكا  يف  امل��وج��ودي��ن  الهنود  يفوق 
ول��ع��ل يف ت��ل��ك دلل����ة وا���ض��ح��ة على 
مدى ما تتمتع به الإمارات من بيئة 
مفعمة بالت�ضامح وحب الآخر بغ�س 
النظر عن اللون اأو الدين اأوالعرق .

�صلوك يف النف�س :
املجل�س  ع�����ض��و  ذك�����ر  ج��ه��ت��ه  وم�����ن 
الت�ضامح  اأن  ال���ن���ار  ���ض��امل  ال��وط��ن��ي 
الدولة  اأن  موؤكدا  النف�س   يف  �ضلوك 
ع��ل��ى اأع���ل���ى امل�����ض��ت��وي��ات ت��ع��م��ل على 
تر�ضيخ مبداأ الت�ضامح كر�ضالة عاملية 

قائمة على العدل وامل�ضاواة والتاآلف 
املجتمع  م��ط��ال��ب��ا  الآخ�����ر.  واح�����رتام 
باأن  فيه  املقيمني  واأي�ضا  الإم��ارات��ي 
و�ضلوكا  ثقافة  الت�ضامح  من  يجعلوا 

حقيقيا  . 
اأنعم  التي  “قيادتنا  قائال:  وم�ضى 
مع  الت�ضامح  مت��ار���س  علينا  بها  اهلل 

حر�س  ذل���ك  ع��ل��ى  وال��دل��ي��ل  �ضعبها 
الوطن  اأم��ن و�ضالمة  ال��ق��ي��ادة  على 

وتقدمي  كل ما يفيد املواطن .
“ ماأذون  الزعابي  اأحمد  يو�ضف  اأم��ا 
ر�ضولنا  اأن  ذك���ر  �ضرعي”  وحم��ك��م 
الكرمي �ضيدنا حممد �ضلى اهلل عليه 
الديانات  و�ضامل تعاي�س مع خمتلف 

وب���ال���ت���ايل ف������اإن دي���ن���ن���ا الإ����ض���الم���ي 
مت�ضاحمني  ن��ك��ون  اأن  على  يح�ضنا 
للنفو�س  ت�ضفية  فيه  الت�ضامح  لأن 

والقلوب وحب اخلري .
وق���ال ال��زع��اب��ي مم��ا ل���ض��ك ف��ي��ه  اإن 
على  بعيدا  �ضوطا  قطعت  الإم����ارات 
قانون  ف��اأق��رت  الت�ضامح  اإر���ض��اء  درب 

واإن�ضاء  والكراهية  التميز  مكافحة 
ياأت ذلك  بالطبع مل  الت�ضامح  وزارة 
من ف��راغ واإمن��ا ي��وؤك��ده وج��ود 200 
الدولة  اأر�����س  ع��ل��ى  تعي�س  جن�ضية 
الكرمية  ب��احل��ي��اة  جميعا  وينعمون 
وحتى عندما يرتكب اأحد من هوؤلء 
لكن  بالقانون  يعاقب  خطاأ  املقيمني 

يف ن��ه��اي��ة الأم�����ر ت��ق��وم ال���دول���ة من 
ب�����ض��داد ما  ال��ت�����ض��ام��ح  م��ب��داأ  منطلق 

عليه من التزامات ثم تفرج عنه  .

الدولة املت�صاحمة:
الظهوري  حممد  �ضعيد  امل��ق��دم  ق��ال 
ان  الداخلية  ال�ضعادة يف وزارة  مدير 
دولتنا منذ تاأ�ضي�ضها من قبل املغفور 
اآل نهيان  له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
الت�ضامح  اكت�ضبت  ث����راه  اهلل  ط��ي��ب 
لفتا  معلما  و�ضكلت  متاأ�ضل  كنهج 
على خارطة العامل يف املحبة وال�ضالم 
الآخرين  على  والنفتاح  والت�ضامح 
الت�ضامح  اأن  ال��ظ��ه��وري  وا�ضتطرد   .
املجتمع بف�ضل  اأرج��اء  بات ثقافة يف 
وجهود  ال���ر����ض���ي���دة  ال���ق���ي���ادة  ج���ه���ود 
املجتمع قناعة باأنه كلما كان املجتمع 
بال�ضتقرار  ي��ن��ع��م  ف���اإن���ه  م��رتاب��ط��ا 
النف�ضي والأمني واحلد من الظواهر 
 . اجل��رمي��ة  تقل  وب��ال��ت��ايل  الع�ضبية 
ع�ضو  املعيني  حممد  عمار  وبح�ضب 
هو  الت�ضامح  فان  ال�ضبابية  املجال�س 
من �ضميم ديننا احلنيف وقد اأر�ضى 
زايد دولة تقوم على نهج  له  املغفور 
العون  يد  النفتاح واحل��وار وتقدمي 
ومن بعد ذلك م�ضت الإمارات بخطا 
اأن�ضاأت  ال�ضاأن عندما  حثيثة  يف هذا 
وزارة الت�ضامح وجائزة ال�ضيخ حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم للت�ضامح وقانون 

ومركز  والكراهية  التميز  مكافحة 
الثقايف  للتوا�ضل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
احل�����ض��اري  .  واأك����د ال��ب��اب��ا توما�س 
بلد  اإن�ضائه  منذ  اأث��ب��ت  الإم����ارات  اأن 
النا�س  ل��ك��ل  اخل���ري  ي��ح��ب  مت�ضامح 
اأر�ضه   على  ويعي�س  الدنيا  ب��ق��اع   يف 
اجل���م���ي���ع يف ب��ي��ئ��ة مت����الأه����ا الأل���ف���ة 
وامل��ح��ب��ة والح�������رتام وامل�������ض���اواة ول 
مكان فيه للكراهية والع�ضبية . وكان 
���ض��امل بن  ال�����ض��ي��خ  امل��ه��ن��د���س  جمل�س 
�ضلطان �ضهد يف بدايته عر�ضا لفليم 
الت�ضامح  “اأر�س  بعنوان  �ضينمائي 
“اإخراج نا�ضر اأحمد اليعقوبي وكان 
من  اأ�ضخا�س  مع  ل��ق��اءات  عن  عبارة 
اجلن�ضية الهندية عا�ضوا �ضنوات من 
الإم���ارات حيث حتدثوا  اأعمارهم يف 
يف بالدهم ب�ضدق عن الت�ضامح الذي 
وج���وده اأث��ن��اء اإق��ام��ت��ه��م  فمثال قال 
�ضنة   42 ق�ضى  ال���ذي  ك��وي��ا  حممد 
و�ضعبها  اأر���ض��ه��ا  اأح���ب  الم�����ارات  يف 
لأن�����ه مل ي�������ض���ادف م���ا ي��ج��ع��ل��ه غري 
اأما �ضوكت علي الذي كا  �ضعيد فيها 
يعمل �ضائقا اأكد اأن المارات هي بلد 
الت�ضامح وقالت امراأة ا�ضمها عائ�ضة 
اأق��ام��ت 15 ع��ام��ا يف الم�����ارات ومل 
على  تعرفت  وق��د  م�ضكلة  تواجهها 
م���ن جن�ضيات  ال��ن�����ض��اء  م���ن  ال��ع��دي��د 
ال�ضعور  ن��ف�����س   ول��دي��ه��ن  خم��ت��ل��ف��ة 

بال�ضعادة . 

•• الفجرية -وام:

ال�ضرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  ق��دم 
ويل عهد الفجرية يرافقه �ضمو ال�ضيخ الدكتور را�ضد بن 
والإعالم  للثقافة  الفجرية  هيئة  رئي�س  ال�ضرقي  حمد 
واج���ب ال��ع��زاء يف وف���اة امل��غ��ف��ور ل��ه��ا وال����دة عبدالغفور 

بهروزيان.

واأعرب �ضموه - خالل زيارته جمل�س العزاء يف منطقة 
موا�ضاته  و���ض��ادق  تعازيه  خال�س  ع��ن   - بدبي  الو�ضل 
اأن  ال��ق��دي��ر  العلي  اهلل  ..داع��ي��ا  الفقيدة  وذوي  لأ���ض��رة 
يتغمدها بوا�ضع رحمته واأن ي�ضكنها ف�ضيح جناته ويلهم 

اأهلها وذويها ال�ضرب وال�ضلوان.
ح�ضر تقدمي واجب العزاء �ضعادة �ضامل الزحمي مدير 

مكتب ويل عهد الفجرية.

ويل عهد الفجرية يقدم واجب العزاء 
يف وفاة والدة عبدالغفور بهروزيان

جمل�س املهند�س ال�صيخ �صامل بن �صلطان يختتم فعاليات رم�صان

�سامل بن �سلطان : زايد اأر�سى دولة ت�سامح تع�سق النفتاح واحلوار وم�ساعدة املحتاجني 

�صامل النار: القيادة تنتهج الت�صامح كر�صالة عاملية وال�صعب ميار�صها على االأر�س
القن�صل الهندي:3.3  مليون هندي يرتبطون باالإمارات املت�صاحمة   

حكمة ودعم القيادة مفتاح جناح الإمارات 
وتقدمها يف موؤ�سرات التناف�سية العاملية

 51,295 م�صتفيدًا يف االإمارات و36 دولة ا�صتفادت العام املا�صي

»دار الرب« تطلق م�سروع اأداء زكاة الفطر اأمام الأهايل 

فقد املدعو / حممد علمجري 
حممد �ضيكندر ، بنغالدي�س   
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
من   )BN0556154(
يجده عليه الت�ضال بتليفون 
رقم  0554279713    

فقدان جواز �سفر
املدعو / احمد �ضالح  فقد 
ال�ضويخ ، �ضوريا   اجلن�ضية 
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )012899224N (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0501245611

فقدان جواز �سفر
�ضرييل   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
دومينجو كا�ضيانو ، الفلبني    
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )P06460088( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0506000760

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / جميله عي�ضى 
اليمن     ، ع�����ب�����داهلل  ����ض���ع���د 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )06759840( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0506153970

فقدان جواز �سفر
دان��������ه   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
اليمن     ، ع����و�����س  ����ض���ام���ى 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )04777762( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0505623237

فقدان جواز �سفر

العدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3060  تنفيذ جتاري 
حمل  جمهول  ظنحاين  جمعة  �ضامل  جمعة  �ضده/1-�ضامل  املنفذ  اىل 
�س.م.ع  ال���ض��الم��ي  الم����ارات  التنفيذ/م�ضرف  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  علي  اآل  رم�ضان  ح�ضن  وميثله:احمد 
بتاريخ:2019/5/28 اخطاركم ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )243003.21( 
التبليغ وال بيع العقار عبارة عن ار�س  درهم خالل 15 يوم من تاريخ 
�ضكنية رقم 43 الكائنة مبنطقة قدفع والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا 

ملقت�ضيات ن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1596  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد با�ضا لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م 2- حممد با�ضا حممد ابراهيم 
عليها  امل��وق��ع  لل�ضيكات  وال�����ض��ام��ن  لل�ضيكات  وامل��ح��رر  ال�ضاحب  وب�ضفته  ال�ضخ�ضية  ب�ضفته 
وب�ضفته  ونائبا ووكيال عنها  ���س.ذ.م.م  البناء  لتجارة مواد  با�ضا  �ضركة/حممد  وب�ضفته مدير 
����س.ذ.م.م  البناء  مل��واد  امل��دع��ي/م��دار الم����ارات  ان  كفيل مت�ضامن جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
بالزام  املطالبة  الدعوى مو�ضوعها  عليك  اأق��ام  قد  الزحمي  احمد  وميثله:�ضعيد مبارك عبيد 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )151479.12( وق��دره  مببلغ  والت�ضامن  بالتكافل  عليهما  املدعي 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ضتحقاق يف 2019/1/22 وحتى ال�ضداد التام.وحددت 
لذا    ch1.C.12:بالقاعة �س  ال�ضاعة:08:30  امل���واف���ق:2019/6/17  الثنني  ي��وم  جل�ضة  لها 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2019/570  مدين جزئي 

اأمني حممود الكيال جمهول حمل القامة نعلنكم بان  اىل املحكوم عليه/1- 
املذكورة  الدعوى  يف    2019/4/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة 
للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  الكيال  احمد  ل�ضالح/منال  اع��اله 
املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  عنه  والفائدة  درهم   )331.153( ومقداره  مبلغ 
بالر�ضوم  وال���زام���ه  وك����ذا  ال��ت��ام  ال�����ض��داد  وح��ت��ى  يف:2019/2/26  ال��ق�����ض��ائ��ي��ة 
وامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ضوري 
هذا  لن�ضر  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ضتئناف  قابال 
العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2018/2018  احوال نف�س م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- ادهم حممد خري كنفاين  جمهول حمل القامة 
مب��ا ان امل���دع���ي/ رن���ا اح��م��د ي��ا���ض��ر اجل���ن���ديل  ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
الربعاء  ي��وم   جل�ضة  لها  وح��ددت  لل�ضرر.  ط��الق  املطالبة  ومو�ضوعها 
املوافق  2019/6/19   ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة رقم )6( يف مبنى الحوال 
ال�ضخ�ضية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/3351  جتاري جزئي 
ال�ضارقة  ف��رع  ذ.م.م  البواخر  ومت��وي��ن  لل�ضحن  ال��ب��دور  �ضركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/3/13  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/الليان لتجارة وتوزيع املواد الغذائية �س.ذ.م.م بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )67.267.47( درهم والفائدة القانونية 
ومبلغ  بامل�ضاريف  والزمتها  ال�ضداد  مت��ام  وحتى   2018/9/10 م��ن  �ضنويا   %9 ب��واق��ع 
لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�ضمائة 
با�ضم �ضاحب  التايل لن�ضر هذا الع��الن �ضدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• دبي-الفجر

ال��ل��واء عبد اهلل خليفة  ���ض��ع��ادة  ق��ام 
دبي،  ل�ضرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل����ري، 
الذهب  ���ض��وق  م��ي��دان��ي��ة يف  ب��ج��ول��ة 
خاللها  راف����ق����ه  دي��������رة،  مب��ن��ط��ق��ة 
مدير  الغيثي،  علي  اهلل  عبد  اللواء 
الهيئات  لأم������ن  ال���ع���ام���ة  الإدارة 
والعقيد  وال������ط������وارئ،  وامل���ن�������ض���اآت 
ال��دك��ت��ور اأح��م��د زع���ل، م��دي��ر املكتب 
م�ضبح  والعقيد  للقيادة،  التنظيمي 

عمليات  تدريب  اإدارة  مدير  �ضعيد، 
القا�ضم،  في�ضل  والعقيد  ال�ضرطة،  
مدير اإدارة العالم الأمني، واملقدم 
اإدارة  مدير  اهلل،  عبد  حممد  حمد 
عبد  توحيد  وال�ضيد  املن�ضاآت،  اأم��ن 
اإدارة جمموعة  اهلل، رئي�س  جمل�س 
ال����ذه����ب وامل����ج����وه����رات وع������دد من 
ال�ضباط، وذلك بهدف الوقوف على 
قنوات  وتعزيز  امليداين  العمل  اآلية 
يف  ال�ضركاء  دور  وتفعيل  التوا�ضل 
كافة املجالت، مبا ي�ضاهم يف حتقيق 

ال�ضرتاتيجية  الرئي�ضة  التوجهات 
الثالثة للقيادة العامة ل�ضرطة دبي، 
املجتمع”  “اإ�ضعاد  يف  تتمّثل  والتي 
اآمنة” و”البتكار يف  و”دبي مدينة 

اإدارة املوارد«.
واطلع �ضعادة اللواء عبد اهلل خليفة 
امل����ري يف ج��ول��ت��ه ع��ل��ى الإج�������راءات 
ال�ضالمة  واإج��������������راءات  الأم����ن����ي����ة 
الذهب،  و����ض���وق  املُ��ت��ب��ع��ة يف جم��م��ع 
القت�ضادية  ال�ضوق  اأهمية  م��وؤك��دا 

وال�ضياحية لإمارة دبي.

واأك�����د ���ض��ع��ادة ال���ل���واء امل�����ري خالل 
العامة  ال���ق���ي���ادة  ح���ر����س  اجل����ول����ة، 
ج�ضور  م�����د  ع���ل���ى  دب������ي  ل�������ض���رط���ة 
كافة  م�����ع  وال�����ت�����ع�����اون  ال����ت����وا�����ض����ل 
القطاعني  يف  وامل��وؤ���ض�����ض��ات  الهيئات 
امل�ضلحة  يخدم  مبا  واخلا�س  العام 

العامة.
اأهمية  اإىل  امل�����ري  ال����ل����واء  واأ�����ض����ار 
والدوائر  املوؤ�ض�ضات  ب��ني  التن�ضيق 
احلكومية للو�ضول اإىل م�ضتوى عاٍل 
من املعايري الأمنية يف هذا القطاع، 

ملا فيه من م�ضلحة للجميع، ذلك اأن 
الإجراءات الأمنية الحرتازية تلعب 
دوراً هاماً يف الق�ضاء على الظواهر 
على  انعكا�ضاتها  لها  التي  ال�ضلبية 

املجتمع ب�ضكل عام.
القيادة  اأن  اإىل  امل���ري  ال��ل��واء  ون���وه 
مبختلف  دب�����ي  ل�������ض���رط���ة  ال���ع���ام���ة 
الإدارات العامة ت�ضعى دائما لتطوير 
اخل����ط����ط والإج��������������راءات الأم���ن���ي���ة 
ال�ضركاء،  ج��م��ي��ع  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق 
ومنهم  �ضركاءها يف قطاعات الذهب 

وال�ضرافة والبنوك.
وم���ن ج��ان��ب��ه ت��ق��دم رئ��ي�����س  جمل�س 
واملجوهرات  الذهب  اإدارة جمموعة 

على  دب��ي  ل�ضرطة  اجل��زي��ل  بال�ضكر 
م���ا ت���ق���وم ب���ه م���ن ج���ه���ود يف توفري 
القاطنني يف  الأم��ن والأم���ان لكافة 

الإم��ارة، وعلى جهودهم يف احلفاظ 
على ممتلكاتهم و�ضري اأعمالهم بكل 

ي�ضر.

•• دبي-الفجر

اجلماعي  الإفطار  حفل  بالوكالة،  العمليات  ل�ضوؤون  العام  القائد  م�ضاعد  الغيثي  علي  اهلل  عبد  اللواء  �ضهد 
لالإدارات العامة يف قطاع العمليات، واملتمثلة يف الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، الإدارة العامة للمرور، الإدارة 
العامة لأمن الهيئات واملن�ضاآت والطوارئ، الإدارة العامة للعمليات، بح�ضور مديري الإدارات العامة والفرعية 
واملوظفني. ورحب اللواء عبد اهلل الغيثي باملوظفني، مهنئا اإياهم ب�ضهر رم�ضان املبارك، ومتمنياً للجميع دوام 
النجاح. واأكد اللواء الغيثي اأن الإفطار اجلماعي بني موظفي القطاع، يعزز قيم التوا�ضل والت�ضامح واملحبة 
اإحياء للعادات والتقاليد الإماراتية الداعمة لأوا�ضر الإخاء  بينهم يف �ضوء روحانيات ال�ضهر الف�ضيل، وهو 
اأن هذه الجتماعات حتقق ر�ضالة �ضرطة دبي الهادفة اإىل رفع موؤ�ضر ال�ضعادة الوظيفية  وامل�ضاركة، م�ضيفا 

وبث الروح الإيجابية بني املوظفني.

�سرطة دبي تنظم اإفطارًا جماعيًا ملوظفي قطاع العمليات

اللواء املري يّطلع على اإجراءات الأمن 
وال�سالمة يف �سوق الذهب

•• اأبوظبي، -الفجر:

اأعلنت �ضركة اأبوظبي للخدمات ال�ضحية “�ضحة” مواعيد 
 2 م��ن  ت�ضتمر  وال��ت��ي  العيد  عطلة  خ��الل  من�ضاآتها  عمل 
الطوارئ يف  اأق�ضام  2019، حيث توا�ضل  9 يونيو  وحتى 
مدار  على  العمل  “�ضحة”  ل��  التابعة  امل�ضت�ضفيات  جميع 

املبارك. الفطر  عيد  عطلة  اأيام  طيلة  �ضاعة   24
الرعاية  ت��وف��ري  ع��ل��ى  “�ضحة” ح��ر���ض��ه��ا  ���ض��رك��ة  واأك�����دت 
جميع  ويف  املعايري  لأعلى  ووفقاً  اجل��ودة،  عالية  ال�ضحية 
والتربيكات  ال��ت��ه��اين  اآي����ات  ب��اأ���ض��م��ى  وت��ق��دم��ت  الأوق������ات، 
العربية  الإم��ارات  دول��ة  اإىل  ال�ضعيد  الفطر  مبنا�ضبة عيد 
املتحدة قيادة وحكومة و�ضعباً، �ضائلة اهلل العلي القدير اأن 

يعيده على اجلميع باخلري واليمن والربكات.
الطبية  ال�ضيخ خليفة  الطوارئ يف مدينة  ق�ضم  اإن  وقالت 
يوا�ضل تقدمي خدمات الرعاية الطارئة على مدار ال�ضاعة، 
بينما تعمل عيادات: الطب الباطني، وطب الأطفال العام، 
والطب  للرا�ضدين،  القلب  وط��ب  لالأطفال،  القلب  وط��ب 
النف�ضي، وزراعة الأع�ضاء، يومي الأحد 02 يونيو 2019 
واخلمي�س 06 يونيو 2019، من ال�ضاعة 11:00 �ضباحاً 

اإىل ال�ضاعة 03:00 بعد الظهر.
يومي  للرا�ضدين  ال��دم  واأم��را���س  الرتوية  مركز  و�ضيفتح 
ال�ضاعة  م���ن  ي��ون��ي��و   06 واخل��م��ي�����س  ي��ون��ي��و،   02 الأح�����د 
يف   ، الظهر  بعد   03:00 ال�ضاعة  اإىل  �ضباحاً   09:00

ح��ني يفتح م��رك��ز ال��رتوي��ة ل��الأط��ف��ال ي��وم��ي الأح����د 02 
يونيو، واخلمي�س 06 يونيو من ال�ضاعة 09:00 �ضباحاً 
اخلارجية  العيادات  و�ضتغلق  ظهراً.   01:00 ال�ضاعة  اإىل 
اأبوابها خالل الإجازة الر�ضمية، و�ضوف تعود  التخ�ض�ضية 

ملوا�ضلة عملها الر�ضمي اعتباراً من 09 يونيو 2019.
ق�ضم  “�ضحة” يعمل  ل�ضركة  التابع  املفرق  م�ضت�ضفى  ويف 
ال���ط���وارئ ع��ل��ى م���دار 24 ���ض��اع��ة ي��وم��ي��اً خ���الل اأي����ام عيد 
الفطر، يف حني تبداأ مواعيد  الزيارات للعنابر من ال�ضاعة 
لأق�ضام العناية  الزيارات  اأما  م�ضاء،   10 اإىل  �ضباحاً   10
من  فتبداأ  والقلب؛  واخل��دج  والباطنية  الرئي�ضة  امل��رك��زة، 

�ضباحاً اإىل 2 ظهراً، ومن 5 ع�ضراً اإىل 10 م�ضاء.  11
ويعمل ق�ضم الطوارئ يف م�ضت�ضفى الرحبة على مدار 24 
حتى  �ضباحاً   8 م��ن  ال��رع��اي��ة  ق�ضم  يعمل  ح��ني  يف  �ضاعة 
خالل  اأبوابها  اخلارجية  العيادات  وتغلق  الليل،  منت�ضف 

اإجازة العيد.
التابع  الكورني�س  مب�ضت�ضفى  ال��ط��وارئ  ق�ضم  يعمل  كما 
ل�����ض��رك��ة ���ض��ح��ة ع��ل��ى م����دار 24 ���ض��اع��ة ل��ت��ق��دمي خدمات 
اخلدمات  تقدمي  امل�ضفى  يوا�ضل  كما  ال��ط��ارئ��ة،  ال��رع��اي��ة 
للمر�ضى املقيمني وا�ضتقبال الزوار كاملعتاد، فيما ت�ضتقبل 
اأبوظبي  يف  الكورني�س  م�ضت�ضفى  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��ي��ادات 
 02 الأح���د  يومي  املراجعني  امل���راأة،  �ضحة  مركز  وك��ذل��ك 
التا�ضعة  ال�ضاعة  م��ن   ،2019 يونيو   3 والث��ن��ني  يونيو، 
وحتى الثالثة ظهراً، فيما يتم ا�ضتقبال احلالت اجلراحية 

2 يونيو، و  الت�ضغيلي يوم الأح��د  املجدولة وفقاً جلدولها 
�ضيغلق مركز �ضحة املراأة والعيادات اخلارجية يف م�ضت�ضفى 
يوم  م��ن  اإب��ت��داءاً  الفطر  عيد  اإج���ازة  اأي���ام  بقية  الكورني�س 
 09 بتاريخ  الر�ضمي  العمل  و�ضتعاود  يونيو،   4 الثالثاء 
يونيو 2019. ويف م�ضت�ضفى توام التابع ل�ضركة “�ضحة” 
24 �ضاعة، يف حني يعمل  يعمل ق�ضم الطوارئ على م��دار 
 11 وحتى  ع�ضراً   3 ال�ضاعة  م��ن  العاجلة  الرعاية  ق�ضم 
لياًل، وتغلق العيادات اخلارجية واخلدمات امل�ضاندة اأبوابها 
طيلة اأيام عطلة عيد الفطر ال�ضعيد. ويف م�ضت�ضفى العني 
تعمل  حني  يف  �ضاعة،  يعمل ق�ضم الطوارئ على مدار 24 
من  يونيو   4 اإىل   2 ي��وم  م��ن  العاجلة  ال��رع��اي��ة  ع��ي��ادات 
ال�����ض��اع��ة 12 ظ��ه��راً وح��ت��ى 6 م�����ض��اء، وم���ن 8 م�����ض��اء اإىل 
وحتى   5 من  الأي���ام  وخ��الل  الليل،  منت�ضف   12 ال�ضاعة 
8 �ضباحاً وحتى 12 منت�ضف  ال�ضاعة  تعمل من  يونيو   8
الليل. ويف م�ضت�ضفى الوقن يعمل ق�ضم الطوارئ على مدار 
24 �ضاعة، يف حني تعمل عيادات طب الأ�ضرة من 8 �ضباحاً 
�ضباحاً   10 م��ن  الأط��ف��ال  وع��ي��ادة  الليل  منت�ضف  وحتى 
لياًل،   10 5 م�����ض��اء وح��ت��ى  2 ب��ع��د ال��ظ��ه��ر، وم���ن  وح��ت��ى 
1 ظ��ه��راً، يف حني  وحتى  9 �ضباحاً  الباطنية من  وع��ي��ادة 
الر�ضمية،  العطلة  اأي��ام  خالل  اأبوابها  الأ�ضنان  عيادة  تغلق 

وكذلك بنك الدم يف مدينة العني.
فتفتح  “�ضحة”  ل�ضركة  التابعة  الظفرة  م�ضت�ضفيات  اأم��ا 
العا�ضرة  ال�ضاعة  م��ن  العيد  اأي���ام  ل��ل��زي��ارات خ��الل  اأب��واب��ه��ا 

الطوارئ  لياًل، فيما تعمل عيادات  العا�ضرة  �ضباحاً وحتى 
املطاوعة  وب��دع  ودمل��ا وغياثي  واملرفاأ  وليوا  زاي��د  يف مدينة 

و�ضري بني يا�س على مدار الأربع والع�ضرين �ضاعة.
الكلوي”  ال��غ�����ض��ي��ل  خل���دم���ات  “�ضحة  م���راك���ز  ت��ق��دم  ك��م��ا 
م�ضاء،   11 اإىل  �ضباحاً   7 ال�ضاعة  من  كاملعتاد  خدماتها 
التابعة  ال�ضحية  امل��راك��ز  اأم��ا  اجلمعة.  ي��وم  ع��دا  ما  يومياً 
“�ضحة”  ل�ضركة  التابعة  اخلارجية  العالجية  للخدمات 
فتعمل عيادات مطار اأبوظبي، واخلتم، و�ضويحان، والقوع 
ومزيد والهري على مدار 24 �ضاعة طيلة اأيام عطلة عيد 
الفطر  عيد  ك��ان  ف��اإذا  العيادات  بقية  اأم��ا  ال�ضعيد.  الفطر 
خليفة،  ومدينة  الزعفرانة،  عيادات  فتعمل  يونيو   4 ي��وم 
والباهية، واملقطع، والهيلي، واملويجعي، واليحر، والنعيمة، 
والن�ضف  الثامنة  ال�ضاعة  من  يونيو   3 وحتى   1 ي��وم  من 
و6   5 ويومي  الليل،  منت�ضف  بعد  ال��واح��دة  وحتى  م�ضاء 
لياًل، يف  العا�ضرة  وحتى  الظهر  بعد   2 ال�ضاعة  يونيو من 
حني تغلق اأبوابها يومي 4 و7 يونيو، وتعاود العمل ح�ضب 
اإذا كان عيد  اأما   .2019 8 يونيو  يوم  املعتادة  مواعيدها 
 1 م��ن  ال��ع��ي��ادات  ه��ذه  تعمل  يونيو ف�ضوف   5 ي��وم  الفطر 
وحتى 4 يونيو من ال�ضاعة الثامنة والن�ضف م�ضاء وحتى 
ال�ضاعة  من  يونيو   6 وي��وم  الليل،  منت�ضف  بعد  الواحدة 
يف حني تغلق اأبوابها  لياًل،  العا�ضرة  وحتى  الظهر  بعد   2
يومي 5 و7 يونيو، وتعاود العمل ح�ضب مواعيدها املعتادة 

يوم 8 يونيو 2019، ح�ضب مواعيد ما قبل رم�ضان.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

العمل  �ضاعات  ب�ضاأن حتديد  تعميماً  راأ�س اخليمة  بلدية  دائرة  اأ�ضدرت 
يف مقا�ضب واأ�ضواق ومنافذ الإمارة خالل عيد الفطر املبارك. واأعلنت 
اخليمة  راأ���س  ومق�ضب  الفلية  يف  املركزي  املق�ضب  يف  العمل  اأوق��ات  اأن 
اأيام عيد الفطر املبارك �ضتكون من ال�ضاعة  ومق�ضب الغيل خالل اأول 

ال�ضابعة �ضباحاً اإىل ال� 12 ظهراً.
ال�ضاعة  من  اخليمة  راأ���س  اأ�ضماك  �ضوق  يف  العمل  اأوق���ات  �ضتكون  فيما 
املعريي�س  اأ�ضماك  �ضوق  اأم��ا   .. ظ��ه��راً   12 ال���  وحتى  �ضباحاً  ال�ضابعة 
اأ�ضماك الدقداقة  اإىل العا�ضرة م�ضاًء و�ضوق  ف�ضتكون من الثانية ظهراً 
من  املوا�ضي  و�ضوق  �ضباحاً   11 ال�  وحتى  �ضباحا  ال�ضابعة  ال�ضاعة  من 

ال�ضاعة ال�ضابعة �ضباحاً اإىل ال� 12 ظهراً.
وعلى �ضعيد الرقابة والتفتي�س على املحال واملن�ضاآت البيطرية ف�ضيكون 
اأم��ا احلجر   .. 12 ظهراً  ال�  وحتى  �ضباحا  الثامنة  ال�ضاعة  العمل من 
العا�ضرة  ال�ضاعة  م��ن  العمل  ف�ضيكون  ال����دارة  راأ����س  مبنفذ  البيطري 

�ضباحاً وحتى العا�ضرة م�ضاًء.
ال�ضاعة ح�ضب  ال��دويل على م��دار  راأ���س اخليمة  و�ضيكون العمل مبطار 
ق�ضم  واأف����رع  �ضعب  بجميع  العمل  ي�ضتاأنف  اأن  على  ال��رح��الت  ج���دول 

الرقابة البيطرية ح�ضب الدوام الر�ضمي بداية من ثاين اأيام العيد.

•• نريوبي-وام:

���ض��ارك��ت دول����ة الإم�������ارات يف اأع���م���ال ال�����دورة الأوىل 
اختتمت  ال���ت���ي  امل��ت��ح��دة  الأمم  “موئل”  جل��م��ع��ي��ة 
اأربعة  وا�ضتمرت  نريوبي  الكينية  العا�ضمة  يف  اأم�س 
احلياة  ج��ودة  حت�ضني  يف  “البتكار  �ضعار  حت��ت  اأي���ام 

يو�ضف  امل��ه��ن��د���س  واأ�����ض����اد  وامل��������دن«.  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف 
عبدالرحمن النعيمي املن�ضق الدويل يف برنامج ال�ضيخ 
زايد لالإ�ضكان يف م�ضتهل كلمة الدولة اأمام اجلمعية 
التنفيذي  املدير  بجهود  املتحدة  الأمم  ملوئل  العامة 
يف  الب�ضرية  للم�ضتوطنات  املتحدة  الأمم  لربنامج 
اإن�ضاء جمعية موئل الأمم املتحدة وانعقاد اجتماعها 

�ضاأنها  من  والتي  نريوبي  الكينية  بالعا�ضمة  الأول 
احلكومية  وغري  احلكومية  اجلهات  م�ضاعي  توحيد 
حت��ت م��ظ��ل��ة م��وئ��ل الأمم امل��ت��ح��دة يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
التحديات والفر�س احل�ضرية النا�ضئة على م�ضتوى 
التنمية  اأه��داف  يف  الدولة  جهود  اإىل  ولفت  العامل. 
واخلطط  ال���ربام���ج  ج��م��ي��ع  يف   2030 امل�����ض��ت��دام��ة 

اأه����داف  ج��م��ي��ع  اإدراج  اأن  اإىل  ..م�����ض��ريا  احل��ك��وم��ي��ة 
التنمية امل�ضتدامة يف خطط عمل احلكومة �ضاهم يف 
قفزة نوعية يف ترتيب دولة الإمارات �ضمن التقرير 
امل�ضتدامة. ويف ختام  التنمية  اأه��داف  ملوؤ�ضر  ال�ضنوي 
الكلمة ..وجهت دولة الإمارات دعوة لرئي�س اجلمعية 
العامة ملوئل الأمم املتحدة وللوزراء وروؤو�ضاء الوفود 

لالإ�ضكان  ال��ع��رب��ي  ال�����وزاري  امل��ن��ت��دى  يف  للم�ضاركة 
يف  الإم���ارات  �ضت�ضت�ضيفه  ال��ذي  احل�ضرية  والتنمية 
اأكتوبر املقبل واملنتدى العاملي احل�ضري العام املقبل 
امل�ضارك يف هذا احلدث  الدولة  وفد  و�ضم   .2020
ك���اًل م��ن ���ض��ع��ادة خ��ال��د خليفة ع��ب��داهلل را���ض��د املعال 
حممد  و�ضعادة  كينيا  جمهورية  ل��دى  الدولة  �ضفري 

يف  لال�ضرتاتيجية  التنفيذي  املدير  الأحمد  اخل�ضر 
دائرة التخطيط العمراين والبلديات باإمارة اأبوظبي 
ووليد حارب امل�ضت�ضار يف وزارة تطوير البنية التحتية 
زايد  ال�ضيخ  برنامج  من  النعيمي  يو�ضف  واملهند�س 
التخطيط  دائ���رة  م��ن  ال�ضام�ضي  وح��م��دة  لالإ�ضكان 

العمراين والبلديات باأبوظبي.

الإمارات ت�سارك يف اأعمال الدورة الأوىل جلمعية »موئل« الأمم املتحدة يف نريوبي

اأعربت عن اأمانيها للجميع بق�صاء عطلة �صحية �صعيدة

»�سحة« تعلن مواعيد عمل من�ساآتها خالل عطلة عيد الفطر ال�سعيد، واأق�سام الطوارئ تعمل على مدار 24 �ساعة
بلدية راأ�س اخليمة حتدد عمل 

املقا�سب يف العيد 
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عربي ودويل

لتكون  يونيو  ل�ضهر  ال��دويل  الأم��ن  رئا�ضة جمل�س  اليوم  الكويت  تتوىل 
املرة الثالثة التي ترتاأ�س فيها الهيئة الأممية يف تاريخها واملرة الثانية 
2019. ونقلت   - 2018 خالل ع�ضويتها احلالية يف املجل�س للفرتة 
الكويت  م��ن��دوب  العتيبي  من�ضور  ال�ضفري  ع��ن  الكويتية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة 
اأن رئا�ضة جمل�س الأمن  الدائم لدى الأمم املتحدة قوله بهذه املنا�ضبة 
التزان  تنتهج  ال��ت��ي  ال��ك��وي��ت  دبلوما�ضية  ت��اري��خ  يف  ه��ام��ة  حمطة  تعد 
�ضيا�ضتها اخلارجية وترتكز على احرتام مبادئ ومقا�ضد  والعتدال يف 
فعال  ب�ضكل  للم�ضاهمة  وت�ضعى  ال��دويل  والقانون  املتحدة  الأمم  ميثاق 
ل�ضيانة ال�ضلم والأمن الدوليني عرب ع�ضويتها يف املجل�س. وحول اأبرز 
الجتماعات التي �ضتنظمها الكويت خالل رئا�ضتها ملجل�س الأمن ..اأفاد 
العتيبي باأن جدول اأعمال املجل�س ل�ضهر يونيو �ضيكون مزدحما باللقاءات 
الدويل  املجتمع  ت�ضغل  التي  ال�ضاخنة  الق�ضايا  �ضتناق�س عددا من  التي 
عقد  �ضي�ضهد  يونيو  �ضهر  اأن  واأو���ض��ح  واأفريقية.  عربية  ق�ضايا  ومنها 
عدد من الجتماعات التي �ضتبادر بتنظيمها الكويت منها اجتماع يتعلق 
بتح�ضني اأ�ضاليب عمل املجل�س جلعله اأكرث فاعلية و�ضفافية واجتماع اآخر 
عن م�ضاألة املفقودين يف النزاعات امل�ضلحة اإ�ضافة اإىل عقد اجتماع حول 
ما بني جمل�س  التعاون  واجتماع حول  والو�ضاطة  النزاعات  ن�ضوب  منع 
الأمن وجامعة الدول العربية. وتراأ�ضت الكويت جمل�س الأمن لأول مرة 
1979 خالل ع�ضويتها الأوىل يف املجل�س  يف تاريخها يف �ضهر فرباير 
�ضهر  الثانية يف  للمرة  املجل�س  تراأ�ضت  فيما   1979  -  1978 للفرتة 

فرباير 2018 خالل ع�ضويتها احلالية للفرتة 2018 - 2019.

اأعلن مارك هاربر خو�ضه ال�ضباق خلالفة ترييزا ماي، وفق ما ذكرت 
الثاين  املحافظ  النائب  بذلك  لي�ضبح  اأم�س  تلغراف  ديلي  �ضحيفة 
ع�ضر الذي يتطلع اىل تويل رئا�ضة احلكومة، بينما اأظهر ا�ضتطالع 
للراأي حديث حجم املهمة التي تنتظر رئي�س ال��وزراء. واأق��ر هاربر 
حزبهم  ل��ق��رارات  للحزب  املنت�ضبني  امتثال  عن  م�ضوؤول  ك��ان  ال��ذي 
اإن بعده عن الأ�ضواء  باأن فر�س فوزه �ضئيلة. لكنه قال لل�ضحيفة 
تقول  نف�ضها  الوجوه  “�ضاهدنا  واأ���ض��اف  مل�ضلحته.  يعمل  اأن  ميكن 
الأ�ضياء نف�ضها التي كانوا يقولونها منذ ال�ضنوات الثالث املا�ضية«. 
و�ضتهيمن م�ضاألة بريك�ضت على املعركة خلالفة ماي التي ا�ضتقالت 
 29 يف  الأوروب�����ي  الحت����اد  م��ن  بريطانيا  اإخ����راج  يف  ف�ضلها  ب�ضبب 
ال�ضابق بوري�س  اآذار-مار�س كما كان مقررا. ويبدو وزير اخلارجية 
الرفيع،  املن�ضب  لتويل  حظا  الأوف���ر  لربيك�ضت  وامل��وؤي��د  جون�ضون 
ويتمتع ب�ضعبية لدى اأع�ضاء احلزب. لكنهم لن ي�ضوتوا قبل اأن يقوم 
 12 حاليا  ت�ضم   -- املر�ضحني  لئحة  بخف�س  املحافظون  ال��ن��واب 
ب�ضبب  جون�ضون  يعار�ضون  وكثريون  ا�ضمني،  اإىل  و�ضول   -- ا�ضما 
موقفه املوؤيد لربيك�ضت و�ضخ�ضيته املعر�ضة لرتكاب هفوات. وحقق 
الأوروب��ي بح�ضولهم  انتخابات الربملان  املحافظون نتيجة مذلة يف 
فقط على 9 باملئة من الأ�ضوات فيما ذهبت الأ�ضوات التي خ�ضروها 
اإىل حزب بريك�ضت احلديث العهد. لكن حزب العمال املعار�س عوقب 
الثالثة  املرتبة  يف  وح��ل  بريك�ضت  ب�ضاأن  و�ضوحه  ع��دم  ب�ضبب  اأي�ضا 

خلف الليرباليني الدميوقراطيني املعار�ضني لربيكيت.

اأعدمت بيونغ يانغ مبعوثها اخلا�س اإىل الوليات املتحدة بعد ف�ضل 
اأون  جونغ  كيم  ال�ضمايل  الكوري  الزعيم  جمعت  التي  هانوي  قمة 
اأكدت  كما  �ضباط/فرباير،  يف  ترامب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  والرئي�س 
اجلمعة �ضحيفة كورية جنوبية. وقالت �ضحيفة “�ضو�ضون اإلبو” اإن 
كيم هيوك �ضول الذي كّلف العمل التح�ضريي لقمة هانوي و�ضافر 
اأعدم  اأون،  جونغ  لكيم  اخلا�س  بالقطار  الفيتنامية  العا�ضمة  اإىل 
الوليات  اأعادته  الأعلى” بعدما  القائد  “خليانته  بالر�ضا�س  رمياً 
نقاًل م�ضدر مل  ال�ضحيفة  واأك��دت  القمة.  قبيل  ب��الده  اإىل  املتحدة 
حت��دده اأن “كيم هيوك �ضول اأع��دم يف اآذار-م��ار���س يف مطار مريمي 
مع اأربعة م�ضوؤولني يف اخلارجية بعد حتقيق«. ومل تذكر ال�ضحيفة 
�ضول  هيوك  كيم  ومّثل  اأعدموا.  الذين  الآخرين  امل�ضوؤولني  اأ�ضماء 
بالده يف املحادثات التح�ضريية لقمة هانوي مع نظريه الأمريكي 
�ضتيفن بيغون. ورف�س وزير الوحدة الكوري اجلنوبي الذي يتوىل 
امل�ضائل املعلقة بالعالقات بني الكوريتني، التعليق على مقال �ضحيفة 
“�ضو�ضون اإلبو«. وقالت ال�ضحيفة اإن �ضني هيي يونغ مرتجمة كيم، 

اأر�ضلت اأي�ضاً اإىل ال�ضجن ب�ضبب خطاأ يف الرتجمة خالل القمة.

عوا�سم

الكويت

لندن

�سيول

بومبيو يحث اأملانيا على زيادة نفقات الدفاع
•• وا�سنطن-وكاالت:

قبيل زيارته لأملانيا، اأكد وزير اخلارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مطلب 
بالده بزيادة النفقات الأملانية على الدفاع. وبح�ضب بيانات وزارة اخلارجية 
“اإنهم  له يف اجلولة:  املرافقني  ال�ضحفيني  اأم��ام  بومبيو  قال  الأمريكية، 
اأهم اقت�ضاد داخل الحتاد الأوروبي، ويتعني عليهم النخراط “يف ال�ضوؤون 

اأوروبا«. حلماية  منا�ضبة  موارد  وتكري�س  كامل،  نحو  الدفاعية” على 
واأو�ضح بومبيو اأن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب غري را�س عن الزيادة 
ويلز.  بتعهد يف  التزموا  “لقد  وق��ال:  الأملانية،  الدفاع  نفقات  الأخ��رية يف 
اأننا  من  متاأكد  واأن��ا  التعهد،  هذا  لتحقيق  خطة  ي�ضعوا  اأن  عليهم  يتعني 

�ضنتحدث يف ذلك«.
ويعو�س بومبيو اليوم زيارته لربلني التي األغاها قبل نحو ثالثة اأ�ضابيع 
امل�ضت�ضارة  الأمريكي  الوزير  يلتقي  اأن  املقرر  ومن  الأخ��رية.  اللحظات  يف 

اأجنيال مريكل ونظريه الأملاين هايكو ما�س.
يف  الثنني  بهدف  ي�ضمى  ما  خلفية  على  املتحدة  الوليات  مطالب  وتاأتي 
املئة الذي مت التفاق عليه عام 2014. وبح�ضب منظور الوليات املتحدة 
ذلك  “الناتو” يف  الأطل�ضي  �ضمال  حلف  يف  الأع�ضاء  ال��دول  كافة  اتفقت 
احلني خالل قمة يف ويلز على اللتزام بزيادة نفقات الدفاع اإىل ن�ضبة 2% 
من الناجت املحلي الإجمايل على الأقل بحلول 2024. ويف املقابل ت�ضري 

اأملانيا اإىل اأن القرار كان يدور فقط حول التحرك نحو هدف 2%.
الدفاعية لأعلى م�ضتوى منذ  الناتو موؤخرا بزيادة نفقاتها  اأملانيا  واأبلغت 
عقود. وتتوقع برلني اأن يبلغ حجم النفقات على الدفاع هذا العام 35ر1 
% من الناجت املحلي الإجمايل. وقال بومبيو اإن التعاون الدفاعي للوليات 
املوارد  يتجاوز  “اإنه  وقال:  املتحدة مع اأملانيا يتكون من “اأجزاء عديدة”، 

املتاحة”، م�ضرياً اإىل اأن اأملانيا حليف اأمني مهم للوليات املتحدة.

اأكد اأن حل االأزمة مع قطر ممكن اإذا عادت اإىل طريق ال�صواب 

وزير اخلارجية ال�سعودي يوؤكد جناح اأعمال القمتني اخلليجية والعربية الطارئتني
اأبو الغيط يطالب اإيران بالتوقف عن التدخالت يف ال�صاأن العربي, واأن تعيد النظر يف اأدائها االإقليمي

ليربمان يتهمه بامل�صوؤولية عن تبكري االنتخابات

بداية النهاية...حتى نتانياهو يعرف ذلك!
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

رئي�س حزب  الكني�ضت، هاجم  على حل  �ضاعة   12 بعد 
ليربمان ظهر اأم�س رئي�س  بيتنو” افيغدور  “ي�ضرائيل 
ان  وق���ال  الليكود،  وح���زب  نتنياهو  بنيامني  احل��ك��وم��ة 
نتنياهو ه��و امل�����ض��وؤول ع��ن تبكري الن��ت��خ��اب��ات- لن��ه ل 

يريده من البداية يف احلكومة.
اأغرب  “كانت هذه  وقال ليربمان، يف موؤمتر �ضحايف: 
الو�ضع  ه��ذا  يف  امل��ذن��ب  �ضهدتها،  ائتالفية  مفاو�ضات 
اأ�ضخا�س  �ضراء  اإىل  �ضعوا  الأول  اليوم  الليكود، من  هو 
اأح���د م��ن��ا مل يتلق عر�ضاً  ي��وج��د  ب��دون��ن��ا. ل  وال��ت��دب��ر 
لتفكيك  حم��اول��ة  هنا  ك��ان��ت  الليكود،  قبل  م��ن  مغرياً 
الوا�ضح من  فاإنه من  الليكود. لذلك  احل��زب من قبل 
البداية مل تكن هناك نوايا حقيقية لعتبار “ي�ضرائيل 
 i24« بيتنو” �ضريكاً م�ضتقبلياً”، ح�ضب ما اأورد موقع

news« الإ�ضرائيلي، اخلمي�س.
هو  الليكود،  ي��ق��وده  ال��ذي  “اخلط  اإن  ليربمان،  وق��ال 
روؤيا  ولي�ضت  نتانياهو،  لبنيامني  ال�ضخ�ضية  الت�ضحية 
الليكود بتوظيف  اأع�ضاء  �ضيا�ضية، ولذلك فانه يو�ضي 

طبيب نف�ضي م�ضهور مع خربة مثبتة«.
ويف رد ليربمان، على اأقوال نتانياهو، الأربعاء، بعد اأن 
“عندما  ليربمان:  ق��ال  الي�ضار”،  من  “جزء  اإن��ه  ق��ال 
رئي�س احلكومة، اأو نقول عنه الرجل من قي�ضاريا، يتهم 
رئي�س  اأذك��ر  اأن  اأري��د  ي�ضاري،  باأنه  نوكدمي  الرجل من 
بالكني�ضت ل�ضالح  اأنه حتديداً هو من �ضوت  احلكومة 
“هو حتديداً  وت��اب��ع  م��ع غزة”،  الرت���ب���اط  ف��ك  خ��ط��ة 
الديكتاتور  اأم���ام  الع��ت��ذار  ق��اد  ال��ذي  حكومتنا  رئي�س 
الإعدام  عقوبة  واأف�ضل  منع  من  هو  بالذات  اأردوغ���ان. 

للمخربني، رئي�س احلكومة منع اإخالء خان الأحمر«.
ورف�س ليربمان، الك�ضف عمن �ضيدعم لرئا�ضة احلكومة 
قومية،  ميني  بحكومة  معني  اأنه  اإىل  م�ضرياً  القادمة، 
اخل�ضوع  م��ّل  اجلمهور  لأن  �ضريعة  ب��دول��ة  لي�س  لكن 
للحريدمي. ويف تعليقه على ادعاء جنل رئي�س احلكومة 

باإيقاف  اأو  ال�ضفراء  ب�ضحب  تتمثل  اإي���ران  جت��اه  اأق��وى 
التمثيل الدبلوما�ضي، قال الأمني العام جلامعة الدول 
العربية “ اجلامعة العربية هي جمموعة اإرادات الدول 
اإي��ران م�ضكلة من  ت�ضمى بلجنة  الأع�ضاء، هناك جلنة 
ودولة  م�ضر  وج��م��ه��وري��ة  ال�����ض��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 
التي  ه��ي  اللجنة  وه���ذه  ال��ب��ح��ري��ن،  الم����ارات ومملكة 
التدخالت  مل��واج��ه��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ت�ضيغ 
معينة  روؤي���ة  اإىل  اللجنة  ه��ذه  و�ضلت  واإذا  الإي��ران��ي��ة، 
القمم،  على  اأو  ال��وزاري��ة  الج��ت��م��اع��ات  على  ف�ضتطرح 

وبالتايل يتم التحرك يف الجتاه املتفق عليه« .
ولفت اأبو الغيط النظر اإىل اأن املالحظ خالل القمة، اأن 
بتغيري  اأي�ضا  ويطالبون  اأنف�ضهم،  يدافعون عن  العرب 
اأن  ميكن  الإي���راين  النهج  تغيري  واأن  الإي���راين،  النهج 
�ضحب  بينها  ال�ضغوط من  الكثري من  يتم عن طريق 
ال�ضفراء اأو ايقاف التمثيل الدبلوما�ضي اأو اأقل اأو اأكرث 

من ذلك .

•• مكة املكرمة-وام:

الع�ضاف  عبدالعزيز  بن  اإبراهيم  الدكتور  معايل  اأك��د 
اأع����م����ال القمتني  ال�����ض��ع��ودي جن����اح  وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة 
جمل�س  دول  وتاأييد  الطارئتني،  والعربية  اخلليجية 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي وال������دول ال��ع��رب��ي��ة مل��وق��ف اململكة 
ودولة المارات جتاه الأعمال التي قامت بها امليل�ضيات 
اإي���ران م��ن الهجوم  احلوثية الإره��اب��ي��ة امل��دع��وم��ة م��ن 
و�ضط  النفط  ل�ضخ  حمطتني  على  امل�ضرية  بالطائرات 
اململكة، وما قامت به من اأعمال تخريبية طالت ال�ضفن 

التجارية يف املياه الإقليمية لدولة الإمارات .
امل�ضرتك  ال�ضحفي  امل���وؤمت���ر  خ���الل   - ال��ع�����ض��اف  وق����ال 
اأب��و الغيط  اأحمد  ال��ذي عقده مبكة املكرمة مع معايل 
الدكتور  العربية ومعايل  ال��دول  العام جلامعة  الأم��ني 
ال��ع��ام ملجل�س  الأم���ني  ال��زي��اين  را���ض��د  ب��ن  عبداللطيف 
القمتني  اختتام  عقب  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
جمل�س  دول  اإن   - ال��ط��ارئ��ت��ني  وال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
التعاون لدول اخلليج العربية لديها الرغبة يف ال�ضالم 
والتعاون مع اإيران ولكن يجب على اإيران قبل ذلك اأن 
تكف عن دعم الأعمال الإرهابية يف دولنا واأن تكون جارا 

متعاونا مع الدول العربية.
ع��ق��ب ذل���ك ت��ال الأم����ني ال��ع��ام ملجل�س ال��ت��ع��اون لدول 
اخلليج العربية، البيان اخلتامي ال�ضادر عن قمة قادة 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الطارئة .
واأك����د اأب���و ال��غ��ي��ط م��ن ج��ان��ب��ه اأن اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ل 
تدفع نحو مواجهة يف منطقة اخلليج بل تطالب بعودة 
ال�ضتقرار وحتقيق الهدوء، مع احرتام احلقوق العربية 

ووقف اأي تدخالت خارجية يف ال�ضاأن العربي.
تبعث  لكي  ج���اءت  ال��ط��ارئ��ة  العربية  القمة  اإن   : وق���ال 
ر���ض��ال��ة وا���ض��ح��ة وح��ازم��ة للغاية ل��ك��ل م��ن ي��ت��دخ��ل يف 
ال�ضعودية  العربية  للمملكة  يتعر�س  اأو  اخلليج  اأم��ن 
والإمارات العربية املتحدة، مبيًنا اأن امل�ضاركة يف القمة 
ك��ان��ت ع��ال��ي��ة امل�����ض��ت��وى، وه��ن��اك ت��اأك��ي��د وا���ض��ح ع��ل��ى اأن 
العربي، كما  القومي  الأم��ن  اأم��ن اخلليج هو جزء من 
ال�ضاأن  يف  التدخل  بعدم  حازمة  ر�ضالة  بعثت  القمة  اأن 

الوا�ضحة  والإدان��ة  والوقوف  العربية  للدول  الداخلي 
للغاية �ضد الهجمات �ضواء املوجهة للمالحة يف موانئ 

الإمارات اأو التعر�س ملعامل النفط يف اململكة.
واأ�ضار اإىل اأن الكثري من الروؤ�ضاء طالبوا - خالل القمة 
- بو�ضع ا�ضرتاتيجية وا�ضحة لالأمن القومي العربي، 
لفتا النظر اإىل اأن رد الفعل العربي على الدعوة لهذه 
القمة كان �ضريعا للغاية، حيث اأنه يف اأقل من 36 �ضاعة 
كان هناك 16 دولة عربية توؤيد النعقاد الفوري لهذه 

القمة.
وق�����ال وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ال�������ض���ع���ودي م���ن ج��ه��ت��ه : اإن 
ال�ضفن  على  الإرهابيتني  الهجمتني  على  كان  الرتكيز 
الهجمات  وكذلك  الإم���ارات  لدولة  الإقليمية  املياه  يف 
والدوادمي،  عفيف  يف  ال�ضخ  حمطتي  على  ب��ال��درون��ز 
احلوثية  امللي�ضيات  هجمات  اأن  ي��ع��رف  اجلميع  ول��ك��ن 
اململكة كثرية جداً  اإي��ران على  املدعومة من  الإرهابية 
وبلغت حتى الآن 225 �ضاروخاً و 155 طيارة م�ضرية 
درونز، فالهجمات كانت م�ضتمرة من ال�ضابق ولكن هذه 
�ضوء  يف  الكبري  للت�ضعيد  تهدف  اأنها  يبدو  الهجمات 
العالقات  وكذلك  اخلليج  احلالية يف منطقة  الأو�ضاع 
بني اإيران والوليات املتحدة؛ هذه لها يف نظرنا اأهداف 

تتجاوز اأهداف الهجمات ال�ضابقة.
القمتني على م�ضتوى  �ضوؤال عن م�ضاركة قطر يف  ويف 
ب��داي��ة حل��ل الأزم���ة اخلليجية  ال���وزراء ه��ل تعد  رئي�س 
�ضاركت يف  اأن قطر  ال�ضعودي  وزير اخلارجية  اأو�ضح  ؟ 
بقية  اململكة وكذلك  اأن موقف  ال�ضابقة، موؤكدا  القمم 
ال��دول الأرب��ع هو البحث عن حل مل�ضببات الأزم��ة بني 
اإذا  اإن �ضاء اهلل  ال��دول وقطر، و�ضيكون هناك حل  هذه 

عادت قطر اإىل طريق ال�ضواب.
املنطقة  ب�ضوؤون  الإي��راين  التدخل  املوقف جتاه  وحيال 
..اأو�ضح الأمني العام جلامعة الدول العربية اأن هناك 
العربية  واجلامعة  العربية  ال��دول  من  موجهة  طلبات 
اإىل اإي������ران، م��ف��اده��ا ب����اأن ت��ت��وق��ف ع���ن ال��ت��دخ��الت يف 
اأدائها على م�ضتوى  ال�ضاأن العربي، واأن تعيد النظر يف 

الإقليم.
وعن اإمكانية اأن تنادي اجلامعة العربية باتخاذ خطوة 

“رف�س الليكود الت�ضويت على قانون التجنيد بالقراءة 
الثانية الثالثة، كما كان بالقراءة الأوىل- احلديث يدور 

عن خ�ضوع الليكود للحريدمي«. 

�ضحيفة  يف  ال�ضيا�ضي  املحلل  اأف��اد  النهاية..  بداية 
“هاآرت�س” يو�ضي فريتر باأن العد التنازيل لنهاية ع�ضر 
كان  اأن  بعد  ب��داأ  قد  نتانياهو،  بنيامني  ال���وزراء  رئي�س 

يائري، اأن ليربمان اأيد تعيني يهودا فين�ضتاين، م�ضت�ضاراً 
يف  م�ضوؤولني  مع  بالتحقيقات  ي�ضاعده  حتى  للحكومة 
نف�ضياً  “طبييا  اإن  ليربمان،  قال  بيتنو”،  “ي�ضرائيل 

لوائياً ميكن اأن يقدم له تف�ضرياً على هذا الدعاء«. 
اإن  وق��ال  ب�ضدة،  الأرب��ع��اء،  ليربمان،  نتانياهو  وه��اج��م 
ناخبيه”.  خدع  ولقد  الي�ضار،  من  جزء  هو  “ليربمان 
هو  الكني�ضت  ح��ل  �ضبب  اإن  ل��ي��ربم��ان،  ق��ال  م��ن جهته، 

القلق  اأن  جانبه  م��ن  ال�ضعودي  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  واأك���د 
احلوثية  للملي�ضيات  دعمها  عند  يتوقف  ل  اإي��ران  من 
واجلماعات الإره��اب��ي��ة الأخ���رى مبا يف ذل��ك ح��زب اهلل 
الإرهابي يف لبنان، بل يف تدخلهم يف ال�ضوؤون الداخلية 
لبع�س الدول كالبحرين، واأن القلق الأكرب هو تطوير 
النووية،  قدراتها  وكذلك  البال�ضتية  لل�ضواريخ  اإي��ران 
لفتا النظر اإىل اأن هذا ي�ضكل خطرا مبا�ضرا على دول 
اخلليج، واأن جتاوزات اإيران ودعمها للجماعات جتاوزت 
الالتينية  اأمريكا  اإىل  املجاورة  وال��دول  العربية  ال��دول 
واإىل اأمريكا عندما حاولوا اأن يغتالوا ال�ضفري ال�ضعودي 

يف وا�ضنطن .
واأكد الدكتور الع�ضاف اأن نهج اململكة العربية ال�ضعودية 
لعالقة  وتكراراً  م��راراً  اأنها دعت  وا�ضح و�ضريح، حيث 
�ضلمية بناءة مع اإيران، وقال “ اإن اململكة كتاب مفتوح 
وعالقاتها الدولية معروفة مع دول العامل، بينما اإيران 

معزولة دوليا«.

مفرت�ضاً اأن يحتفل الكني�ضت الثنني املقبل، بحكومته 
يف  الكني�ضت  يبداأ  اأن  اأي�ضاً  مفرت�ضاً  وك��ان  اخلام�ضة. 
عر�س الت�ضريعات القانونية الرامية اإىل اإنقاذ نتانياهو 
املتهم من الق�ضاء، وتوجيه �ضربة قا�ضمة ل�ضتقاللية 

وقوة اجلهاز الق�ضائي.
جنائية،  ق�ضايا  يف  امل��ت��ورط  ال�ضيا�ضي  اإن  فريتر  وق��ال 
كاملة  دول��ة  ويجر  �ضده،  خطرية  اتهام  لئحة  يواجه 
اأو  حزبه  داخ��ل  اأح��د  يتجراأ  اأن  دون  الن��ت��خ��اب��ات،  نحو 

ائتالفه املحتمل، على الحتجاج.
انتهت”،  “الق�ضة  اأن  نتانياهو  اأدرك  فريتر،  وبح�ضب 
ت�ضكيل  وبعدها  �ضبتمرب”اأيلول”،   17 انتخابات  واأن 
بعد  اأي  الثاين” املقبل،  نوفمرب”ت�ضرين  يف  احلكومة 
لن  اأن��ه  يعنيان  لنتانياهو،  ال�ضتماع  جل�ضة  م��ن  �ضهر 
املحكمة  على  للكني�ضت  غلبة  ول  ح�ضانة  هناك  تكون 

العليا، واإمنا لئحة اتهام جتعل نتانياهو من املا�ضي. 
وبعدما و�ضل اإىل الكني�ضت يف 9  اأبريل”ني�ضان” املا�ضي 

منت�ضياً بالن�ضر، و�ضل يوم اأم�س مهزوماً وذلياًل.
ولفت ال�ضحايف اإىل اأن نتانياهو هو ثالث مر�ضح لرئا�ضة 
احلكومة يف�ضل يف ت�ضكيل حكومته، بعد �ضمعون بريي�س 
اأن��ه حقق  2008، رغم  1990، وت�ضيبي ليفني يف  يف 
ينفرد  التي  ال�ضيا�ضية  جتربته  ورغ��م  وا�ضحاً  انت�ضاراً 
يف  وزعها  التي  العرو�س  نفعاً  نتانياهو  جتد  ومل  بها. 
الأم����ن،  وزارة  حقيبة  و���ض��م��ن��ه��ا  الأخ������رية،  ال��ل��ح��ظ��ات 
وامل��ال��ي��ة ل��ط��ال رو���ض��و، واآيف غ��ب��اي، ال���ذي وق��ع يف الفخ 
العمل،  حل��زب  الت�ضالت  حقيبة  اأو  الق���رتاح،  ودر���س 
كما  يحيموفيت�س،  ل�ضيلي  ال��وزاري��ة  الق�ضاء  وحقيبة 
تعهد بالتنازل عن قانون تغليب الكني�ضت على املحكمة 
العليا وقانون احل�ضانة، واللذين كان من املفرت�س اأن 

ي�ضكال مالذاً له من املحاكمة، ورمبا من ال�ضجن.
���ض��يء، لأن  ب��ك��ل  ن��ت��ان��ي��اه��و م�����ض��ت��ع��داً  للت�ضحية  وك���ان 
منذ  النتخابات  تقدمي موعد  اإىل  دفعه  ال��ذي  ال�ضبب 
يف  يبقى  اأن  اأم��ل  على  ال�ضلطة  يف  البقاء  ك��ان  البداية 

رئا�ضة احلكومة بعد لئحة التهام. 

من اأ�ضبوعني مبثابة الدعوة لإظهار روح الت�ضامن والتكاتف العربي اخلليجي 
تلقت جامعة  الكرمية حيث  الدعوة  الأوىل لهذه  ال�ضاعات  وهو ما جتلى منذ 
البيان  دول عربية. وحمل  للم�ضاركة من عدة  فورية  تاأكيدات  العربية  ال��دول 
العربية يف  الدول  تاأكيد على ت�ضامن وتكاتف  ر�ضالة  العربية  للقمة  اخلتامي 
بهدف  مبا�ضر  غري  اأو  مبا�ضر  ب�ضكل  �ضواء  الداخلية  ب�ضوؤونها  التدخالت  وجه 
ملجابهة  بينهما  والتن�ضيق  التعاون  �ضبل  وتكثيف  وا�ضتقرارها  اأمنها  زع��زع��ة 
املخاطر التي تنتج عن ذلك كما اأكد �ضعى الدول العربي لأمن وا�ضتقرار املنطقة. 
ال��دول العربية يف حديثه  اأبو الغيط الأم��ني العام جلامعة  اأحمد  واأك��د معايل 
لل�ضحفيني عقب انتهاء اأعمال القمة العربية اأم�س اأنه خالل مرور اأقل من 36 
�ضاعة على دعوة خادم احلرمني ال�ضريفني الكرمية لعقد القمة مت تلقي تاأكيد 
16 دولة عربية وهو ما عك�س الت�ضامن العربي الكبري مع هذه  م�ضاركة من 
اأن اجلامعة العربية تريد ال�ضتقرار يف  اإىل  الدعوة الكرمية واملهمة ..م�ضرياً 

•• مكة املكرمة -وام:

جاء انعقاد القمتني العربية واخلليجية الطارئتني بدعوة من خادم احلرمني 
ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود ملك اململكة العربية ال�ضعودية 
ويف رحاب احلرمني ال�ضريفني مبكة حامال معه ر�ضالة وحدة وت�ضامن عربي 
وخرجت  املنطقة.  دول  وا�ضتقرار  لأم��ن  امل��ه��ددة  ال�ضر  ق��وى  ملجابهة  خليجي 
ملوقف  وخليجي  عربي  بتاأييد  اأعمالهما  ختام  يف  واخلليجية  العربية  القمتان 
الأعمال  جت��اه  ال�ضعودية  العربية  واململكة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
وكذا  الإم��ارات  لدولة  الإقليمية  املياه  �ضفناً جتارية يف  التي طالت  التخريبية 
الهجوم الذي قامت بها ملي�ضيا احلوثي املدعومة من اإيران بطائرات م�ضرية 
على حمطتني ل�ضخ النفط و�ضط اململكة العربية ال�ضعودية. وكانت دعوة خادم 
احلرمني ال�ضريفني بانعقاد هاتني القمتني الطارئتني يف مكة املكرمة قبل اأقل 

املنطقة ووقف اأية تدخالت خارجية يف �ضوؤون الدول العربية واحرتام املواثيق 
الكبرية من  وامل�ضاركة  البارز  اأن احل�ضور  واأ�ضاف معاليه  الدولية.  والأع��راف 
الدول العربية يف هذه القمة جاء ليبث ر�ضالة وا�ضحة للغاية وحازمة للغاية 
لكل من يتعر�س لأمن دول اخلليج العربية ..م�ضريا اإىل اأن كلمات قادة الدول 
العربية اأكدت اأن اأمن منطقة اخلليج جزء ل يتجزاأ من الأمن القومي العربي. 
التعاون لدول  البيان اخلتامي لقمة قادة دول جمل�س  ال�ضياق ذاته ..ج��اء  ويف 
اخلليج العربية ليوؤكد قوة ومنعة جمل�س التعاون ووحدة ال�ضف بني اأع�ضائه 
ملواجهة التهديدات فهناك م�ضري م�ضرتك بني دول املجل�س ووحدة جتمع بني 
�ضعوبها كما اأكد اأي�ضا حر�س دول املجل�س على احلفاظ على الأمن ال�ضتقرار 
العام ملجل�س  الأمني  الزياين  را�ضد  بن  الدكتور عبداللطيف  واأكد  املنطقة.  يف 
تاأكيدا  القمة  ه��ذه  يف  اخلليجي  ال��ت��واج��د  اأن  العربية  اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون 
ال�ضامل  الأم���ن  حتقيق  على  وال��ع��زم  اخلليجي  ال�ضف  وح���دة  على  للحر�س 

اجلماعي لهذه املنظومة ..م�ضريا اإىل اأن جمل�س التعاون كيان متما�ضك را�ضخ 
تلني.  ثابته وعزمية ل  واإرادة  بثقة كبرية  التحديات  كافة  ق��ادر على مواجهة 
اأعمال  بانعقاد  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  الثالث  مكة  قمم  ام�س  واختتمت 
الدورة ال� » 14«من القمة الإ�ضالمية العادية ملنظمة التعاون الإ�ضالمي يف مكة 
املكرمة برئا�ضة خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود 
»قمة مكة  �ضعار  القمة حتت  وتعقد  ال�ضقيقة.  ال�ضعودية  العربية  اململكة  ملك 
التعاون  الأع�ضاء يف منظمة  ال��دول  امل�ضتقبل« ويح�ضرها قادة  بيد نحو  : يدا 
الق�ضايا والأح��داث اجلارية يف  اأج��ل بلورة موقف موحد جتاه  الإ�ضالمي من 
العامل الإ�ضالمي. وتاأتي القمة تاأكيدا على الدعم الكبري املتوا�ضل الذي تقدمه 
اململكة للمنظمة واإ�ضهاماتها ال�ضخية يف خدمة الق�ضايا الإ�ضالمية كما ي�ضدر 
عن القمة الإ�ضالمية »اإعالن مكة« اإ�ضافة اإىل البيان اخلتامي الذي �ضيتطرق 

اإىل العديد من الق�ضايا الراهنة يف العامل الإ�ضالمي ومنها اأزمة الروهينجا.

»قمة مكة« .. وحدة ال�سف العربي اخلليجي ملجابهة قوى ال�سر

املنظومة الرو�صية قادرة على اإ�صقاط مقاتلة اإف35-

كارثي  البنتاغون: خمطط تركيا ل�سراء »اإ�س400-« 
 •• وا�سنطن-اأ ف ب:

اأعلنت م�ضوؤولة رفيعة يف البنتاغون 
اخلمي�س اأّن اإ�ضرار تركيا على �ضراء 
�ضاروخي  ج�����ّوي  دف�����اع  م��ن��ظ��وم��ة 
“كارثّية”  نتائج  له  �ضتكون  رو�ضّية 
اإف35-  م��ق��ات��الت  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى 
امل�����ض��رتك ب���ني وا���ض��ن��ط��ن واأن���ق���رة، 
وكذلك على تعاون تركيا مع حلف 

�ضمال الأطل�ضي.
م�ضاعدة  ويلبارغر،  كاثرين  وقالت 
ل�ضوؤون  الأم���ريك���ي  ال���ّدف���اع  وزي����ر 
الأمن الدويل بالوكالة، اإّن خمطط 
“اإ�س- م��ن��ظ��وم��ة  ل�������ض���راء  ت���رك���ي���ا 

على  تركيا  بقدرة  �ضي�ضّر   ”400
العمل مع التحالف الغربي وُيجرب 

املتمّردين  مواجهة  يف  رو�ضيا  دع��م 
الأك�������راد ع��ل��ى ط����ول ح����دوده����ا مع 
اأّن  من  اأنقرة  ح��ّذرت  لكنها  �ضوريا. 
“موثوقاً”  ���ض��ري��ك��اً  لي�ضت  رو���ض��ي��ا 
تدعم  ول  ال���ط���وي���ل،  امل������دى  ع���ل���ى 
يانة،  بال�ضّ ال��ع�����ض��ك��رّي��ة  م��ب��ي��ع��ات��ه��ا 
“تقوي�س”  بب�ضاطة  حُت��اول  واأن��ه��ا 

متا�ضك احللف الأطل�ضي.
الأنظمة  اإدخالهم  “مبجّرد  وقالت 
بالفعل  يقّو�س  هذا  ف��اإّن  الرو�ضّية، 

على  عقوبات  فر�س  على  وا�ضنطن 
اأن��ق��رة. واأ���ض��اف��ت وي��ل��ب��ارغ��ر خالل 
ندوة يف مركز “جمل�س الأطل�ضي” 
هذه  ا���ض��ت��ك��م��اَل  “اإنَّ  وا���ض��ن��ط��ن،  يف 
على  لي�س  كارثًيا،  �ضيكون  ال�ضفقة 
َو���ض��ع فيه  ال���ذي  اإف35-  ب��رن��ام��ج 
املتكاملة  اجل���ّوي���ة  ق���درات���ه  ال��غ��رب 
املحتمل  م��ن  ب��ل  فح�ضب،  احلديثة 
التعاون  ت�ضّدع  اإىل  اأي�ضاً  ي��وؤّدي  اأن 
�ضمال  وح��ل��ف  تركيا  ب��ني  امل�����ض��رتك 

قدرتنا على موا�ضلة م�ضاعدتهم يف 
الّدفاع عن اأنف�ضهم”، يف اإ�ضارة اإىل 
اإدارة ترامب،  اأّن  تركيا. ولفتت اإىل 
حّتى لو كانت ل ُتريد معاقبة تركيا، 
ب�ضغٍط  ذلك  اإىل  ت�ضطر  قد  فاإّنها 
املتعاطف  غ����ري  ال���ك���ون���غ���ر����س  م����ن 
م��ع اأن���ق���رة. وت��اب��ع��ت يف اإ����ض���ارة اىل 
“واإذا  الأم���ريك���ي  ال���ن���واب  جم��ل�����س 
اأبلغونا  ف��ق��د  ال��ع��ق��وب��ات،  ُن��ن��ّف��ذ  مل 
ب��اأّن��ه��م ���ض��وف ي���ق���ّرون ق��ان��وًن��ا اآخر 

الأط��ل�����ض��ي، وه���و ج��ان��ب رئ��ي�����س يف 
الدفاع عن التحالف«.

اإّن  وا����ض���ح���ني.  “لنُكن  وت���اب���ع���ت 
الرو�ضّية  اإ�س400-  م��ن��ظ��وم��ة 
م�����ض��ّم��م��ة لإ����ض���ق���اط م��ق��ات��ل��ة مثل 
اأّل  ل  تخيُّ امل�ضتحيل  ومن  اإف35-، 

ت�ضتغّل رو�ضيا الفر�ضة«.
الوليات  اأّن  اإىل  ويلبارغر  واأ�ضارت 
املتحدة تعتقد اأّن تركيا ت�ضعى وراء 
على  احل�����ض��ول  اأج���ل  م��ن  فقة  ال�ضّ

وُي��ج��ربون��ن��ا ع��ل��ى ذل����ك«. ويف وقت 
�ضابق، رف�س الرئي�س الرتكي رجب 
الأمريكي  ال�ضغط  اإردوغ���ان  طّيب 
ع��ل��ى ب����الده، وا���ض��ًف��ا ع��م��ل��ّي��ة �ضراء 
“�ضفقة  باأّنها  اإ�س400-  منظومة 
منتهية«. وقال وزير الدفاع الرتكي 
اإّن  املا�ضي  الأ���ض��ب��وع  اك���ار  خلو�ضي 
اإىل  اأف�����راًدا  بالفعل  اأر���ض��ل��ت  ت��رك��ي��ا 

رو�ضيا للتدريب.
باأّن  ال��رتك��ي  الرئي�س  مكتب  واأف���اد 
اإردوغان  ترامب حتادث هاتفًيا مع 
وناق�ضا �ضفقة �ضراء منظومة اإ�س-

اأّنهما ناق�ضا  واأ�ضاف املكتب   .400
“جمموعة  اإردوغ��ان ت�ضكيل  عر�س 
منظومة  ب�����ض��اأن  م�ضرتكة”  ع��م��ل 

ال�ضواريخ.
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مغادرته  ل���دى  لل�ضحافيني  بت�ضريحه  ب��ه  اأق���ر  ع��ّم��ا 
فقد  تدّخلت  قد  كانت  “اإن  رو�ضيا  ب��اأن  ك��ول��ورادو  اإىل 
�ضاعدت الطرف الآخر«. وقال:  اإن “رو�ضيا مل ت�ضاهم 
اأنا  انتخابي؟  يف  �ضاهم  من  تعرفون  هل  انتخابي.  يف 
�ضاهمت يف انتخابي”، موؤكداً اأن “رو�ضيا مل ت�ضاعدين 
اإىل  اإ�ضارة  اأي  ب�ضدة  ترامب  ويرف�س  الإط���الق«.  على 
اأن فوزه مل يكن �ضرعياً منذ اإعالن قادة ال�ضتخبارات 
اأن   2017 الثاين”  “كانون  ي��ن��اي��ر  يف  الأم���ريك���ي���ة 
م��و���ض��ك��و ت��دّخ��ل��ت ب��ق��ّوة يف الن��ت��خ��اب��ات ع��رب قر�ضنة 
حوا�ضيب والتالعب بو�ضائل التوا�ضل الجتماعي على 
نطاق وا�ضع لالإ�ضرار بكلينتون وتعزيز حظوظ حملة 
ترامب. وج��اءت ت�ضريحات ترامب غداة خروج مولر 
عن �ضمته واإدلئه بت�ضريحات علنية 
اإل��ي��ه يف  اأ�ضند  ال��ذي  التحقيق  ح��ول 
التحقيقات  اإن  وقوله  “اأيار”  مايو 
“جهودا  ب��ذل��ت  رو���ض��ي��ا  اأن  ك�����ض��ف��ت 
على  ل��ل��ت��اأث��ري  ومنهجية”  ع���دي���دة 

النتخابات الرئا�ضية عام 2016.
من  “عنا�ضر  اإن  م����ول����ر  وق��������ال 
التابعة  ال���رو����ض���ي���ة  ال����ض���ت���خ���ب���ارات 
هجوماً  اأط��ل��ق��وا  ال��رو���ض��ي  للجي�س 
ال�ضيا�ضي”،  ن��ظ��ام��ن��ا  ع��ل��ى  م��ن�����ّض��ق��اً 
اأن القر�ضنة التي قاموا بها  معترباً 
كان هدفها “اإحلاق ال�ضرر مبر�ّضحة 

رئا�ضية«.

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

الأوىل  للمرة  ترامب  دون��ال��د  الأمريكي  الرئي�س  اأق��ر 
بالنتخابات  الفوز  يف  �ضاعدته  مو�ضكو  ب��اأن  اخلمي�س 
جمدداً  اأعلنه  عّما  تراجع  لكّنه   ،2016 يف  الرئا�ضية 
ان��ت��ق��اده للمحقق اخل��ا���س روب����رت م��ول��ر ال���ذي توىل 

التحقيق يف تدّخل رو�ضيا بالنتخابات.
“رو�ضيا رو�ضيا رو�ضيا! هذا  واأعلن ترامب على تويرت 
كل ما �ضمعتموه منذ بداية حملة ال�ضطهاد ال�ضيا�ضي 
يتوىل  اأن  م��ول��ر  اق����رتاح  ع��ل��ى  غ��ا���ض��ب  رد  يف  هذه”، 
لعرقلته عمل  ال��رئ��ي�����س  اإق��ال��ة  اإج�����راءات  ال��ك��ون��غ��ر���س 

الق�ضاء.
اأح���د  ي��ع��د  مل  “الآن  ت���رام���ب  وق�����ال 
يتحدث عن رو�ضيا لأنه مل يكن لدي 
اأي عالقة مب�ضاعدة رو�ضيا يل للفوز 

بالنتخابات«.
ال��ت��ي يوؤكد  امل���رة الأوىل  اأن��ه��ا  وي��ب��دو 
اأعلنه قادة  ق��د  ك��ان  م��ا  ت��رام��ب  فيها 
تدّخل  ب��اأن  الأمريكية  ال�ضتخبارات 
احلكومة الرو�ضية �ضاعده يف حتقيق 
الن���ت���خ���اب���ات على  م��ف��اج��ئ يف  ف����وز 
هيالري  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  م��ن��اف�����ض��ت��ه 

كلينتون.
ترامب مل  اأن  الرغم من  وعلى  لكن 
الرتاجع  اإىل  �ضارع  التغريدة  يحذف 

“لدينا  الثالث التي ت�ضت�ضيفها ال�ضعودية يف مكة املكرمة: وقال: 
جمل�س  ل��دول  ال�ضتثنائية  القمة  هي  اململكة  يف  تعقد  قمم  ث��الث 
العربية  ال���دول  جلامعة  ال�ضتثنائية  وال��ق��م��ة  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
بالن�ضبة  الإ�ضالمية،  للدول  ع�ضرة  الرابعة  القمة  اإىل  بالإ�ضافة 
وجامعة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ل��دول  ال�ضتثنائيتني  للقمتني 
اإدان���ة الأح���داث الأخ���رية يف املنطقة  ال��دول العربية، ف��اإن هدفهما 
الأح����داث يف مواقع  ه��ذه  ت��اأت��ي خلف  ال��ت��ي  الإي��ران��ي��ة  وال�ضيا�ضات 
يتعلق  فيما  اأم���ا  للجميع«.  ت��اأث��ريه��ا  ليمتد  املنطقة  م��ن  خمتلف 
الرئا�ضة  نقل  فيها  يتم  اعتيادية  “قمة  فهي  الإ�ضالمية،  بالقمة 
اإىل دولة الرئا�ضة املقبلة املمثلة  من دولة الرئا�ضة احلالية تركيا، 
ت�ضاهم  باأن  “ناأمل  واأ�ضاف اجلبري  ال�ضعودية«.  العربية  اململكة  يف 

وعن تداعيات ن�ضوب حرب يف املنطقة اإثر الأعمال التخريبية التي 
تقوم بها اإيران يف ممرات الطاقة وا�ضتهداف ناقالت النفط وكذلك 
اأنابيب  اإيعازها للميلي�ضيات احلوثية، ذراعها يف اليمن، با�ضتهداف 
العربية  “اململكة  اإن  اجلبري  ق��ال  حيويتني،  منطقتني  يف  النفط 
الأ�ضكال،  �ضكل من  ب��اأي  احل��رب  لتفادي  �ضك  ت�ضعى بال  ال�ضعودية 
منذ  ووا���ض��ح  دقيق  ب�ضكل  اجل��ان��ب  ه��ذا  وا�ضحة يف  اململكة  وك��ان��ت 
البداية، ولكن يف الوقت نف�ضه نحن ل نريد من اإيران اأن ت�ضتمر يف 
�ضيا�ضاتها العدوانية يف املنطقة«. واأكد اجلبري اأن ال�ضعودية ما�ضية 
يف حماية اأرا�ضيها و�ضعبها بح�ضب ما تتطلبه احلاجة، مو�ضحاً اأن 
و�ضعبها وم�ضاحلها، وهي يف  اأر�ضها  حماية  على  �ضتعمل  “اململكة 

الوقت نف�ضه ل ترغب يف ن�ضوب حرب يف املنطقة«. 

هذه القمة يف تعزير دور منظمة العامل الإ�ضالمي، وت�ضاهم اأي�ضاً 
الإ�ضالمية«. وحول  ال��دول  تواجه  التي  للتحديات  اإيجاد حلول  يف 
تقدمي اأي من الدول الأع�ضاء يف منظمة العامل الإ�ضالمي لتجميد 
دول  اأن كل  نتوقع  “نحن  ق��ال اجلبري:  الدولية  املنظمة  اإي��ران يف 
العامل ترف�س ال�ضيا�ضات الإيرانية العدوانية وترف�س تدخالتها يف 
�ضوؤون الدول الأخرى، وترف�س اأي�ضاً دعمها لالإرهاب وكذلك مدها 

ب�ضواريخ بالي�ضتية مثل “حزب اهلل” واحلوثيني«.
باحرتام  اإي���ران  تطالب  اأي�ضاً  ال��ع��امل  دول  اأن  على  اجلبري  و���ض��دد 
�ضوؤون  يف  التدخل  وكذلك  اجل��وار  ح�ضن  ومبداأ  الدولية  القوانني 
اإىل تغيري ج���ذري يف  ب��ال �ضك يتطلع  ال���دول الأخ����رى، واجل��م��ي��ع 
�ضيا�ضة طهران اإذا ما اأرادت فعاًل اأن تكون جزءاً من املجتمع الدويل. 

•• الريا�س-وكاالت:

اأك���د وزي���ر ال��دول��ة ل��ل�����ض��وؤون اخل��ارج��ي��ة ال�����ض��ع��ودي، ع���ادل اجلبري، 
العربية  ال���دول  جامعة  وق��م��ة  ال�ضتثنائية  اخلليجية  القمة  اأن 
املنطقة  �ضهدتها  التي  الأخ���رية  الأح���داث  “�ضتدينان  ال�ضتثنائية 
“ال�ضرق  ل�ضحيفة  اجلبري  واأو���ض��ح  الإي��ران��ي��ة«.  ال�ضيا�ضية  ب�ضبب 
ترغب  ل  اأنها  يف  البداية  منذ  وا�ضحة  كانت  ب��الده  اأن  الأو�ضط”، 
“�ضت�ضعى حلماية اأر�ضها و�ضعبها  يف ن�ضوب حرب يف املنطقة لكنها 
تتوقف  اأن  يجب  ال��ذي  الوقت  يف  املنا�ضبة”،  بالطرق  وم�ضاحلها 
جزءاً  تكون  اأن  اأرادت  ما  “اإذا  املنطقة  يف  �ضيا�ضتها  عن  اإي��ران  فيه 
من املجتمع الدويل«. وبنّي اجلبري اجلوانب التي �ضتناق�ضها القم 

اجلبري: كل دول العامل ترف�س �سيا�سات طهران

•• وا�سنطن-وكاالت:

ق��دم ���ض��ام هيلر، ب��اح��ث ب���ارز حول 
التنظيمات امل�ضلحة غري احلكومية 
الأزم��������������ات  “جمموعة  ل���������دى 
الدولية”، ملحة عن عمليات داع�س 
�ضوريا،  يف  هزميته  بعد  الأخ����رية 
على  والق�ضاء  املا�ضي،  الربيع  يف 

خالفته املزعومة. 
وي�����ض��ت��ه��ل ه��ي��ل��ر م��ق��ال��ه، يف موقع 
بالإ�ضارة  روك�س”،  ذا  اأون  “وور 
“خالفته”  رغ��م خ�ضارته  اأن��ه  اإىل 
يف ال��ع��راق و���ض��وري��ا، وا���ض��ل داع�س 
معدلة  ب�����ض��ب��غ��ة  واإن  ع��م��ل��ي��ات��ه 
جلاأ  البلدين،  ك��ال  ويف  وم��وج��زة. 
ع�ضابات،  ح���رب  مل��م��ار���ض��ة  داع�����س 
و����ض���ن ه��ج��م��ات اإره���اب���ي���ة دوري�����ة. 
نيجرييا  يف  “وليات”  اأن�����ض��اأ  كما 
اأخ���رى،  مناطق  ويف  واأف��غ��ان�����ض��ت��ان 
حيث تت�ضكل معظمها من حركات 
حم��ل��ي��ة م��ت�����ض��ددة اأع��ل��ن��ت ولءه���ا 
ل��داع�����س، وت��ب��ن��ت رم��زي��ة احلركة 
العاملية. ويف بع�س احلالت، تبدو 
تلك احلركات وكاأنها ا�ضتفادت من 
توا�ضل  كانت  واإن  داع�����س،  جتربة 

العمل ب�ضكل م�ضتقل. 
اإىل ذلك، كانت هجمات �ضريالنكا 
ب�ضاأن  حتديداً  داع�س  مزاعم  اأ�ضد 
بعد  ما  ف��رتة  يف  اأهميته  ا�ضتمرار 
اأنه  اخل��الف��ة. وي��رى كاتب امل��ق��ال 
ل ي���زال م��ن غ��ري ال��وا���ض��ح الدور 
عابر  كتنظيم  ل��داع�����س،  ال��دق��ي��ق 
لهجمات.  التخطيط  يف  للحدود، 
الهجمات  ت��ل��ك  ن��ف��ذ  ف��ي��م��ا  ل��ك��ن 
يوحي  �ضرييالنكيون،  متطرفون 
بتلقي  بنجاح  وتنفيذها  تعقيدها 
والإر�ضاد  ال��دع��م  بع�س  منفذيها 
الدويل. ولكن كيف ا�ضتطاع داع�س 
احلجم،  بذلك  لهجوم  التخطيط 
معاقله  اآخ���ر  يف  ه��زم  بعدما  حتى 
الربية؟ ول يزال التنظيم �ضامداً 

•• عوا�سم-وكاالت:

الرتكية  ال���ع���الق���ات  م�����ض��ت��ق��ب��ل  ع����ن 
دالي  غالب  الباحث  كتب  الرو�ضية، 
بولي�ضي”  “فورين  جم��ل��ة  يف  م��ق��اًل 
الأمريكية جاء فيه، اأنه بينما تت�ضاجر 
�ضراء  ح��ول  املتحدة  وال��ولي��ات  تركيا 
الرو�ضي  اجل��وي  الدفاع  لنظام  اأنقرة 
يف  مو�ضكو  م��ع  وت��ع��اون��ه��ا   400 اإ����س 
���ض��وري��ا، م��ن امل��ن�����ض��ف ال��ت�����ض��اوؤل عما 
نحو  مي�ضيان  وتركيا  الغرب  ك��ان  اإذا 

انف�ضال حقيقي. 
واحلقيقة اأن تركيا تنجرف بعيداً عن 
الغرب. لكن ل يزال من املبكر القول 
اإذا كانت تركيا م�ضتعدة ل�ضم جهودها 
ال�ضرق  يف  خا�ضًة  رو���ض��ي��ا،  ج��ه��ود  اإىل 

الأو�ضط. 
اإعادة �ضبط  اأن تركيا حتاول  واأ�ضاف 
يف  والإق��ل��ي��م��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  �ضيا�ضتها 
بتحولت  الأو���ض��ط  ال�ضرق  وق��ت مي��ر 
اأن رو�ضيا تقوم بالأمر  رئي�ضة. ويبدو 

نف�ضه. 
اإىل  القوتان  تتطلع  ال��ذي  الوقت  ويف 
املنطقة،  ه���ذه  ال��ن��ف��وذ يف  م��ن  م��زي��ٍد 
تعاونية  اأحياناً  تبدو  عالقتهما  ف��اإن 
�ضبيل  تناف�ضية. وعلى  اأخرى  واأحياناً 
واأن��ق��رة على  اأو���ض��ك��ت مو�ضكو  امل��ث��ال، 
الدخول يف مواجهة ع�ضكرية يف اآواخر 
2015 بعد اأن اأ�ضقطت تركيا مقاتلة 

رو�ضية. 
العالقات  واح�����د، رمم���ت���ا  ع����ام  وب���ع���د 
وق����ررت����ا ال���ت���ع���اون يف ����ض���وري���ا وح���ول 
ط��ائ��ف��ة اأخ����رى م��ن ال��ق�����ض��اي��ا، بينها 
الوقت  ويف  النووية.  والطاقة  الدفاع 
الذي تتغري فيه العالقات بني تركيا 
ُي��ب��ق��ي يف  ورو����ض���ي���ا، ع��ل��ى ال���غ���رب اأن 
اجليو�ضيا�ضية  الطموحات  اأن  ذه��ن��ه 
واأن  متوافقة،  دائماً  لي�ضت  للجانبني 
التعاون اليوم ل يعني تعاوناً يف الغد. 

اأن  اإل  ���ض��وري��ا وال���ع���راق،  ب��ع��ن��اد يف 
ومل  بعيد.  حد  اإىل  تقل�ضت  قوته 
كالرقة  فعلية  عا�ضمة  لديه  يعد 
ين�ضئ  اأن  ا�ضتطاع  التي  �ضوريا،  يف 
وتقنية،  اإداري����ة  حتتية  بنية  فيها 
وم���ن���ه���ا ا����ض���ت���ط���اع ال��ت��خ��ط��ي��ط ل� 
ثم  وم����ن  خارجية”،  “هجمات 
اأع�ضاء  معظم  واأ���ض��ب��ح  اإدارت���ه���ا. 
داع�س هاربني يختبئون يف اجلبال 
داع�س  ك�����ان  ف������اإن  وال�������ض���ح���اري. 
له  زال  ما  مناطقه  خ��ارج  كتنظيم 
هو  فما  �ضريالنكا،  هجمات  يف  يد 
ال�����ذي ميثله  اخل���ط���ر الإق���ل���ي���م���ي 

التنظيم الآن؟
�ضحفياً  موؤمتراً  اإن  الكاتب  يقول 

مل يذكر كثرياً، اأجراه يف 2018، 
ال�ضابق  اللبناين  الداخلية  وزي���ر 
بع�س  ي���ع���ط���ي  امل���������ض����ن����وق  ن�����ه�����اد 
امل�ضنوق،  ع��ر���س  ف��ق��د  ال���ق���رائ���ن. 
تفا�ضيل  ا���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة،  ب�����ض��ف��اف��ي��ة 
ع��م��ل��ي��ة ق���ام���ت ب��ه��ا ق�����وات الأم����ن 
اللبنانية عرب عميل مزدوج حاول 
مدربه من تنظيم داع�س يف مدينة 
ع��ن بعد  ال�����ض��وري��ة توجيهه  اإدل���ب 
وك�ضف  لبنان.  يف  هجمات  لتنفيذ 
العر�س الذي قدمه امل�ضنوق كيف 
منطقة  يف  يقيم  ل��داع�����ض��ي  مي��ك��ن 
لتنفيذ  متحفزاً  ي��ك��ون  اأن  بعيدة 
ع��م��ل��ي��ات، وي���وح���ي ال��ع��ر���س كيف 
داع�س  م�ضوؤولية  اإدراك  لنا  ميكن 

عن تلك الهجمات. 
الأول”  ك��ان��ون  دي�ضمرب”   10 يف 
يف  امل�����ض��ن��وق  ن��ه��اد  ع��ق��د   ،2018
ب����ريوت م���وؤمت���راً ل��و���ض��ائ��ل اإع���الم 
حم���ل���ي���ة م����ن اأج�������ل ال���ك�������ض���ف عن 
التي  القاتل”،  اجل���ن  “عملية 
قوى  يف  املعلومات”  “فرع  نفذها 
امل���وؤمت���ر،  ال���داخ���ل���ي. ويف  الأم������ن 
�ضرائح  ال�����ض��اب��ق  ال����وزي����ر  ع���ر����س 
ت�ضور تفا�ضيل العملية، مع عر�س 
فرع  �ضباط  خل�ضة  �ضجله  فيديو 
على  ال�ضتيالء  لكيفية  املعلومات 
���ض��ح��ن��ات م��ت��ف��ج��رات ك��ان��ت قادمة 
م���ن ����ض���وري���ا، ف�����ض��اًل ع���ن عر�س 
املدرب  فيه  �ضرح  تعليمي  لفيديو 

العالقات مع اأمريكا
الإيديولوجية،  املعتقدات  من  وبعيداً 
ال�ضرق  يف  ال�ضيا�ضية  اجلغرافيا  ف��اإن 
الأو�����ض����ط، وال���ع���الق���ات امل���ت���وت���رة مع 
يف  القيادة  وطبيعة  املتحدة،  الوليات 
دوراً  لعبت  التي  هي  ومو�ضكو  اأن��ق��رة، 
الرتكية  العالقات  ت�ضكيل  يف  مركزياً 

الرو�ضية.
الع�ضكري يف  ال��رو���ض��ي  ال��ت��دخ��ل  وم��ع 
احلرب الأهلية ال�ضورية منذ 2015 
الرئي�س  اإبقاء  على  مو�ضكو  وت�ضميم 
ال�ضلطة،  يف  الأ����ض���د  ب�����ض��ار  ال�����ض��وري 
كان ل مفر من التو�ضل اإىل نوع من 

الرتباط بني رو�ضيا وتركيا. 
وت�����راوح ه���ذا الرت���ب���اط ب��ني الطابع 
لكن  ال��وق��ت،  مب��رور  والتعاون  امل�ضلح 
يف  التعاون  من  نوعاً  اأر�ضيا  الطرفني 
ووقتها   .2016 من  الثاين  الن�ضف 
ت�����ض��ي��ط��ر ع��ل��ى �ضمال  ك���ان���ت رو����ض���ي���ا 
ال���واق���ع���ة غرب  امل��ن��ط��ق��ة  ����ض���وري���ا يف 
ال����ف����رات. ول���ذل���ك ك����ان ي��ت��ع��ني على 
الرو�ضي  الر�ضا  على  العتماد  تركيا 
طول  على  ع�ضكرية  عمليات  لتنفيذ 
ث��م �ضد  اأوًل ���ض��د داع�����س،  ح���دوده���ا، 
تتقارب  ع��ن��دم��ا  ال���ك���ردي���ة.   ال���ق���وات 
�ضهية  ت��ت��ق��ل�����س  ووا����ض���ن���ط���ن،  اأن����ق����رة 

تركيا ل�ضتك�ضاف العالقات مع رو�ضيا 
جيو�ضيا�ضياً. لكن عندما حُتبط تركيا 
من الغرب، كما هي الآن ب�ضبب الدعم 
�ضوريا،  يف  الكردية  للقوات  الأمريكي 

فاإنها جتد اآذاناً �ضاغية يف رو�ضيا. 
ويف نهاية املطاف، للعالقات الرتكية 
الرو�ضية بعد �ضخ�ضي. ويلعب رئي�ضا 
يف  فيه  ومبالغاً  حا�ضماً  دوراً  البلدين 
ال�ضيا�ضة اخلارجية، وقد ن�ضجا رابطاً 
ب��ي��ن��ه��م��ا. وم����ع ذل����ك يبدو  ���ض��خ�����ض��ي��اً 
يف  الزعيمان  يظل  اأن  امل��رج��ح  م��ن  اأن 
ال�ضلطة يف الوقت احلا�ضر، ويبدو اأن 

كالهما �ضيبقى مت�ضككاً يف الغرب.

من داع�س كيفية جتميع وتفجري 
اإنه  الكاتب  ويقول  نا�ضفة.  عبوات 
امل�ضنوق  و�ضف  مل��اذا  بعد  يعرف  ل 
تلك  مبثل  املعلومات  ف��رع  عملية 
وزير  لكن  ال��وا���ض��ح��ة.  التفا�ضيل 
الداخلية ال�ضابق اأكد مراراً اأنه من 
اأحد اأ�ضباب الك�ضف عن العملية هو 
املعلومات  ف��رع  ب��اأن  النا�س  طماأنة 
بعيداً  طبيعي  ب�ضكل  ي��ع��م��ل  ك���ان 
وكتب  ال�ضيا�ضية.  اجل����دالت  ع��ن 
غارتين�ضتاين  دي��ف��ي��د  ال��ب��اح��ث��ان 
ب���الك���م���ان ملجلة  رو������س وم����ادل����ني 
ذا روك�س” حول منوذج  اأون  “وور 
حيث  الفرتا�ضي”،  “املخطط 
وير�ضدون  داع�����س،  ن�ضطاء  يجند 
عن بعد مهاجمني دوليني بوا�ضطة 
الباحثان  واأ�ضار  الإن��رتن��ت.  �ضبكة 
“املخططني  م���ع���ظ���م  اأن  اإىل 
الفرتا�ضيني” كانوا يعملون من 
و�ضوريا،  العراق  يف  داع�س  مناطق 
تنفيذ  لإم���ك���ان���ي���ة  ل��ف��ت��ا  ل��ك��ن��ه��م��ا 
ال��ن��م��وذج اأي�����ض��اً م��ن خ����ارج مركز 
ت��واج��د ال��ت��ن��ظ��ي��م.  وب��ال��ف��ع��ل، كما 
يلفت الكاتب، اأظهر العر�س الذي 
اأن داع�س ل يحتاج  امل�ضنوق  قدمه 
ملالذ اآمن على �ضاكلة مدينة الرقة 

كي يوا�ضل هجماته الدولية. 
ب��اأن وح��دة داع�س  وما بدا وا�ضحاً 
ال���ت���ي ت����واج����دت يف اإدل�������ب، خ���ارج 
احلدود الإقليمية املحددة للتنظيم 
الإرهابي، عملت ب�ضكل �ضري وكان 
والتمكني  ال���داف���ع  اأف���راده���ا  ل���دى 
لتكرار حماولت تنفيذ هجمات يف 
اأم��اك��ن اأخ���رى.  وب���راأي الباحثني، 
لرمبا ي�ضاعد العر�س الذي قدمه 
امل�����ض��ن��وق يف اإزال�����ة ال��غ��م��و���س عن 
لعمليات  داع�����س  تخطيط  كيفية 
خ��ارج��ي��ة، وي���ق���دم ل��ن��ا روؤي�����ة، ولو 
ج���زئ���ي���ة، ح�����ول ال���ت���ه���دي���د ال����ذي 
مي��ث��ل��ه داع�������س ب��ع��د ال��ق�����ض��اء على 

“خالفته«. 

قيود حقيقية
املت�ضاربة  م�����ض��احل��ه��م��ا  اإىل  ون���ظ���راً 
التن�ضيق  ي��واج��ه  الأو���ض��ط،  ال�ضرق  يف 
الرو�ضي الرتكي قيوداً حقيقية. ومع 
اأن البلدين قد يبقيان �ضريكني، وقد 
اأمريكا  ابتعدت  كلما  اأك��رث  يتقاربان 
ع��ن اأن���ق���رة، ث��م��ة ف��ر���س ك��ب��رية اأم���ام 
بيننهما،  اخلالفات  ل�ضتغالل  الغرب 
مب���ا ف��ي��ه��ا خ��الف��ات��ه��م��ا ع��ل��ى م�ضري 

اإدلب.
ال���غ���رب وت��رك��ي��ا م�ضلحة  ول��ك��ل م���ن 
يف جت��ن��ب ه��ج��وم ع�����ض��ك��ري وا����ض���ع يف 
قد  الهجوم  ه��ذا  مثل  لأن  املحافظة، 
يثري اأزمة اإن�ضانية ويدفع عدداً كبرياً 

من الالجئني نحو تركيا.
اأنقرة  ب���ني  ال���ع���الق���ات  اأن  ���ض��ك  ول 
وال����غ����رب ���ض��ه��دت ت���غ���ريات ك����ربى يف 
ال�����ض��ن��وات الأخ�����رية، ول ي��رج��ح عودة 
كان  م��ا  اإىل  بينهما  ال��ق��دمي  ال��و���ض��ع 
ع��ل��ي��ه، ول��ك��ن ال���ع���الق���ات ب��ي��ن��ه��م��ا لن 
اأنقرة مع  تنهار، لي�س ب�ضبب عالقات 
اأف�ضل  يف  ه�ّضة  تعترب  ال��ت��ي  مو�ضكو 
الكرملني  ق���ال  ذل���ك،  اإىل  اأح��وال��ه��ا.  
اإدل����ب  امل��ت�����ض��ددي��ن يف  اإن م��ن��ع  ام�����س 
اأه����داف مدنية  م��ن ق�ضف  ال�����ض��وري��ة 
ورو���ض��ي��ة م�����ض��وؤول��ي��ة ت��ق��ع ع��ل��ى عاتق 
املتحدث  ت�ضريحات  وج���اءت  ت��رك��ي��ا. 
با�ضم الكرملني دميرتي بي�ضكوف ردا 
���ض��وؤال ع��ن اق���رتاح م��ن الرئي�س  على 
اأردوغ���ان بتنفيذ  الرتكي رج��ب طيب 

وقف لإطالق النار يف اإدلب.
واأدى هجوم للحكومة ال�ضورية بدعم 
البالد  غ��رب  �ضمال  على  مو�ضكو  من 
اخلا�ضع ل�ضيطرة املعار�ضة، يف اأخطر 
املا�ضي،  ال�ضيف  منذ  للحرب  ت�ضعيد 
ن�ضمة  م��ل��ي��ون  رب����ع  ن��ح��و  ن�����زوح  اإىل 
يف امل��ن��ط��ق��ة وه����ي اآخ�����ر م��ع��ق��ل كبري 

للمعار�ضة امل�ضلحة.
 

حرب ع�صابات وهجمات اإرهابية دورية

اأي خطر اإقليمي ليزال داع�س ي�سكله؟

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

•• ديني�س ماك�سان

للربيطانيني  ي��ح��ق  ال��ربي��ك�����ض��ي��ت،  غ��ي��اب  يف      
ماي  ترييزا  ورث��ت  “مايك�ضيت”.  على  احل�ضول 
الكاأ�س امل�ضمومة من �ضلفها، ديفيد كامريون، عام 

ترياق. دون  خللفها،  وت�ضلمها   ،  2016
   عندما اأ�ضبحت رئي�ضا للوزراء ، كان لدى ترييزا 
وا�ضحة  اأغلبية  امل��ن��اورة:  من  كبيال  هام�س  م��اي 
اآما  واقت�ضاد يف �ضحة جيدة.  العموم،  يف جمل�س 
زعيم حزب العمال جريميي كوربني، فاإنه ي�ضعب 
ت��خ��ّي��ل واح���د م��ن اأت���ب���اع ث��م��ان��ي��ة و���ض��ت��ني، يف 10 

داونينغ �ضرتيت.
   خ����الل ث����الث ���ض��ن��وات ، ف���ق���دت دع����م وزرائ���ه���ا 
الأخطاء  جميع  وارت��ك��ب��ت  ون��اخ��ب��ي��ه��ا،  ون�ضطاها 

املحتملة.
   اإنها مل تعّرف هذا الربيك�ضيت.. هل يعني التخلي 
ونهاية   ، القائمة؟  التجارية  العالقات  عن  التام 
عن  الربيطانيني  املواطنني  وتخلي  ايرا�ضمو�س؟ 
العي�س يف دوردوين؟ ومتزيق 770 معاهدة دولية 
التفاو�س عليها  لإع��ادة  الأوروب���ي  وّقعها الحت��اد 

واحدة تلو الأخرى؟

ف�صل تام
اأو  ال��روي��ج  املتحدة  اململكة  ت�ضبه  اأن  ميكن  ك��ان 
�ضوي�ضرا - نعم للعالقات القت�ضادية والجتماعية 
اإل  ال�ضيا�ضي.  الأوروب���ي، ل لالنتماء  مع الحت��اد 
 ، اخلال�س  الربيك�ضيت  لروب�ضبري  بالن�ضبة  ان��ه 
ال�ضعب”  “اأعداء  دّبرها  وكاأنه خيانة  بدا كل هذا 
الأوىل  ال�ضفحات  واإدانتها على  بها  الت�ضهري  ومت 
لالحتاد  امل��ن��اه�����ض��ة  ال��ك��ربى  ال�ضعبية  لل�ضحف 

الأوروبي.
اأرادوا  ال���ذي���ن  ب��ن��ف�����ض��ه��ا  ت���ريي���زا م����اي     ���ض��ن��ف��ت 
اأنهم  ع���ل���ى  الأوروب������ي������ة  ب��اجل��ن�����ض��ي��ة  الح���ت���ف���اظ 
“من  اأنه  على  واأ�ضرت  هوية”،  بال  “مواطنون 
الأف�����ض��ل ع���دم الت���ف���اق ع��ل��ى الإط�����الق ب���دًل من 
�ضفقة �ضيئة”. لقد رف�ضت مد يدها اإىل الأحزاب 
الأخ�������رى، وح���ك���وم���ات ا���ض��ك��ت��ل��ن��دا ووي���ل���ز، وامل����دن 
الكربى يف اإجنلرتا، ومل تت�ضاور مع اأرباب العمل 
ومعاهد  اجلامعات  م��ن  تطلب  ومل  النقابات،  اأو 
اختزلت  لقد  عمل.  جمموعات  ت�ضكيل  البحوث 

الربيك�ضيت يف كونه ق�ضية �ضيا�ضية حلزبها. 
   كر�ضت ترييزا ماي حياتها حلزب املحافظني: ل 
اأطفال، اأحادية اللغة، ل تهتم بالبلدان الأخرى، ل 
ثقافة عامة. وبتنظيمها انتخابات يونيو 2017، 
كانت   ، القانوين  موعدها  من  �ضنوات  ثالث  قبل 
تاأمل يف ا�ضرتداد ن�ضبة ال� 52 باملائة التي �ضوتت 
ل�����ض��ال��ح ال��ربي��ك�����ض��ي��ت، ف��ك��ان��ت ال��ه��زمي��ة، وفقدت 

اأغلبيتها.

 ، بارنييه  الأوروب����ي مي�ضيل  امل��ف��او���س  ذل��ك،  وم��ع 
الدول  عوا�ضم  وزار  الإجن��ل��ي��زي��ة،  يتحدث  ال��ذي 
الحتاد  يف  الآخرين  والع�ضرين  ال�ضبعة  الأع�ضاء 
عدة مرات من اأجل الو�ضول اإىل موقف م�ضرتك 
متكينها  اج��ل  من  انحنى  قد   ، الربيك�ضيت  ب�ضاأن 
من كل ما بو�ضعه منحها. لكنه مل ي�ضتطع خيانة 
و�ضط  ح��دود  اقامة  طريق  عن  ال�ضمالية  اأيرلندا 
ب����اأن يحقق  ي��ق��ب��ل  اأن  وه����و ل مي��ك��ن   ، اجل���زي���رة 
الربيطانيون ما يريدون مع الحتفاظ بكل مزايا 

الحتاد الأوروبي.
   ل يهم يف النهاية ما يت�ضمنه التفاق بني ترييزا 
ماي ومي�ضيل بارنييه. ان روب�ضبريات الربيك�ضيت 
ال��ن��ق��ي ل ي��ري��دون��ه. ت��ع��ّن��ت��ت دون ج����دوى، وغري 
وعاقبها  تك�ضرت.   ، والنحناء  املرونة  على  ق��ادرة 
املتطرف  اليميني  ال��زع��ي��م  بجعل  الربيطانيون 
نايجل فرج الفائز الأكرب يف النتخابات الأوروبية 
الأ���ض��وات. وهذا  باملائة من   7 31 فا�ضل  بن�ضبة 
النت�ضار هو ف�ضل مايو يف الربيك�ضيت، و�ضتدخل 
كامريون  ديفيد  جانب  اإىل  الربيطاين  التاريخ 

كاأحد اأ�ضواأ روؤ�ضاء الوزراء.

�صاعة بوري�س جون�صون
�ضيتم انتخاب خليفتها من بني 80 األف اإىل 90 
اأعمارهم  متو�ضط  املحافظني،  بحزب  نا�ضط  األف 
71 �ضنة، ل يقروؤون اإّل ال�ضحف املعادية لأوروبا 
ف��ق��ط. و���ض��وف ي�����ض��وت��ون ل�����ض��ال��ح امل��ر���ض��ح الذي 
���ض��ُي��دي��ن اأوروب������ا ب���ق���ّوة، وم��ع��ب��وده��م ه���و بوري�س 
جون�ضون ، 54 عاًما ، عمدة لندن ووزير خارجية 

ترييزا ماي ال�ضابق.
اأف�ضل  النا�س، ومن  اإنه متحدث ذكي، ُي�ضحك     
الأكرث  الرجل  اإن��ه  اأوروب���ا.  ال�ضيا�ضية يف  الأق���الم 
ويحب  الربيطانية،  ال�ضيا�ضية  الطبقة  يف  تعليما 
لرتيزا  معاك�ضة  بطريقة  املحافظني  ح��زب  ن��واب 
غري  نف�ضه،  هو  فقط:  م�ضكلة  لديه  ولكن  م��اي. 
املحافظني  لزمالئه  ا  خمل�ضً يكون  اأن  على  ق��ادر 
لقد غرّي  ام���راأة..  او جت��اه   ، �ضيا�ضي  ، يف م�ضروع 

جلده اأكرث من اأي �ضيا�ضي معا�ضر.
“�ضان ج�ضت”  ال��ف��رن�����ض��ي  ج��ون�����ض��ون،  ���ض��ي��ك��ون     
تلتهم  الثورات  اأن  يعلم  لكنه   ، الربيك�ضيت  لثورة 
“يعقوبي”  اأن يتحول  ُي�ضتبعد  دائًما. ول  اأبناءها 
الإ�����ض����الح  “تالريان”  اإىل  ه�����ذا  ال��ربي��ك�����ض��ي��ت 
حمافظة  ل�ضيا�ضة  ال��رتوي��ج  يف  وي��ب��داأ  والرتميم، 
الأوروب���ي���ة.    خ��الف ذلك،  امل�ضاألة  ب�ضاأن  واقعية 
ُيخ�ضى اأن تت�ضارع اأزمة الربيك�ضيت ب�ضكل خطري. 
“اخل�ضارة  �ضيناريو  بارنييه  ي�ضميه مي�ضيل  اإن ما 
املتحدة ولكل  للمملكة  مقابل اخل�ضارة” بالن�ضبة 

من اأوروبا، �ضيهيمن على العقد القادم.
ترجمة :خرية ال�ضيباين

»فوز فاراج، هو ف�سل ماي يف الربيك�سيت«

*نائب عمايل �ضابق، ووزير ال�ضوؤون الأوروبية ال�ضابق يف حكومة توين بلري

م�صاحلهما مت�صاربة يف ال�صرق االأو�صط, 

تركيا ورو�سيا...�سراكة �ستنهار قريبًا

ترامب يقّر ثم يرتاجع.. عن دور رو�سيا بفوزه بالنتخابات

�سلفا كري يندد بتمديد حظر ال�سالح على جنوب ال�سودان
•• جوبا-اأ ف ب:

الرئي�س  ح��ك��وم��ة  ن����ددت 
جنوب  يف  ك�����ري  ����ض���ال���ف���ا 
ال�ضودان يف حديث لوكالة 
بتاأييد  ب���ر����س،  ف���ران�������س 
متديد  الأم�������ن  جم��ل�����س 
الأ�ضلحة  ع���ل���ى  احل���ظ���ر 
البالد  ع���ل���ى  امل���ف���رو����س 
ل��ع��ام اإ���ض��ايف، م��ع��ت��ربًة اأن 
�ضد  “اإجراء  ال���ق���رار  ه���ذا 
ماكوي  مايكل  ال�ضودان  جنوب  يف  الإع���الم  وزي��ر  وق��ال  ال�ضالم«. 
الوقت  يف  الأ�ضلحة  على  حظر  “اأي  اإن  ب��ر���س  لفران�س  اجلمعة 

احلايل هو اإجراء �ضد ال�ضالم«.
جنوب  يف  �ضالماً  ي��ري��دون  ل  اأ�ضخا�ضاً  “هناك  اأن  ال��وزي��ر  وتابع 

ال�ضودان. ل يزال هناك متمردون يقاتلون احلكومة، واإذا فر�ضتم 
يعني  ه��ذا  ف���اإن  ال�����ض��ودان،  ج��ن��وب  لالأ�ضلحة على حكومة  ح��ظ��راً 
اأنكم تفتحون الطريق اأمام املتمردين الذين مل يوقعوا” التفاق 

الأخري لل�ضالم يف اأيلول-�ضبتمرب 2018.
بها  اإ�ضعاف احلكومة حتى تطيح  اإىل  ذل��ك يهدف  “كل  واأ���ض��اف 
التابعة  التمرد  جمموعة  اإىل  خ�ضو�ضاً  ماكوي  واأ�ضار  املعار�ضة«. 
للجرال ال�ضابق توما�س �ضرييليو �ضواكا الذي يقود منذ 2017 
“جبهة الإنقاذ الوطنية” التي تقاتل اجلي�س احلكومي يف جنوب 
 10 مبوافقة  اخلمي�س  ال���دويل  الأم���ن  جمل�س  واعتمد  ال��ب��الد. 
توريد  على  احلظر  متديد  يفر�س  ق��راراً  خم�ضة  وامتناع  اأع�ضاء 
الأ�ضلحة اإىل جنوب ال�ضودان حتى 31 اأيار-مايو 2020، وكذلك 
جتميد اأ�ضول ثمانية م�ضوؤولني من جنوب ال�ضودان، ومنعهم من 
ال�ضفر، ب�ضبب دورهم يف اإ�ضعال احلرب الأهلية التي ت�ضرب هذه 

الدولة اجلديدة منذ 2013.
ووق���ع ال��رئ��ي�����س ك��ري وزع��ي��م امل��ت��م��ردي��ن ري���اك م�����ض��ار يف اأي��ل��ول-

جديداً  ات��ف��اق��اً  ���ض��ب��ت��م��رب 
و�ضع  اإىل  يهدف  لل�ضالم 
ح���د خل��م�����س ���ض��ن��وات من 
التي  الأه����ل����ي����ة  احل��������رب 
األف   380 ب��ح��ي��اة  اأودت 
اأكرث من  �ضخ�س، ودفعت 
اإىل  اآخ���ري���ن  م��الي��ني   4

الفرار من منازلهم.
وين�س الت��ف��اق، ال��ذي مل 
�ضرييلو  ت��وم��ا���س  ي��وق��ع��ه 

بول  ال�ضابق  اجلي�س  وقائد 
 12 قبل  انتقالية  وطنية  وح���دة  حكومة  ت�ضكيل  على  م��ال��ون��غ، 
اأيار-مايو. لكن اأرجئ ت�ضكيل هذه احلكومة �ضتة اأ�ضهر، من اأجل 
موا�ضلة العمل على توحيد املقاتلني ودجمهم يف جي�س واحد، وهو 

بند اأ�ضا�ضي من بنود اتفاق ال�ضالم.
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عربي ودويل

حققه احلزب الي�ضاري قبل خم�س 
لنتخاب  يكفي  مبا  لكن   ، �ضنوات 

�ضتة نواب اأوروبيني.
 ، ال��ت�����ض��ي��ك��ي��ة      يف اجل���م���ه���وري���ة 
وه��ي من ال��دول ال��ن��ادرة يف اأوروبا 
ال�����ض��رق��ي��ة ال��ت��ي اح��ت��ف��ظ��ت لفرتة 
ط���وي���ل���ة ب���ح���زب ���ض��ي��وع��ي ك���ب���ري ، 
بوهيميا  يف  ال�ضيوعي  احل��زب  م��ّر 
 7 اإىل  ب��امل��ئ��ة   11 وم��وراف��ي��ا م��ن 
مقاعده  من  اثنني  وخ�ضر   ، باملئة 
الثالثة نتيجة اإعادة ت�ضّكل امل�ضهد 
ال��ب��ل��د ح����ول قوى  ال�����ض��ي��ا���ض��ي يف 

مناه�ضة للنظام.
   اإّل اأّن للي�ضار الراديكايل يف اأوروبا 
اإىل  ُتن�ضب  الأم����ل:  اأ���ض��ب��اب  بع�س 
اأكرب  القرب�ضي  ال�ضيوعي  احل��زب 
جمموعة  يف  ع�ضو  حل��زب  نتيجة 
ال��ي�����ض��ار امل��ت��ح��د الأوروب������ي ، حيث 
باملئة   5 ف��ا���ض��ل   27 ع��ل��ى  ح�ضل 
م��ن الأ����ض���وات )ول��ك��ن مل يك�ضب 
انخفا�س  ب�ضبب  مقعدين  ���ض��وى 
للجزيرة(.  ال���دمي���غ���رايف  ال������وزن 
اأك���ي���ل ، وهو  ل��ق��د ا���ض��ت��ف��اد ح����زب 
الرئي�ضة  ال�ضيا�ضية  الأح��زاب  اأح��د 
، من  ق��رن  ق��رب���س منذ ن�ضف  يف 

ت�ضويت القبار�ضة الأتراك. 
   يف ال���ربت���غ���ال، ف�����ازت الأح�����زاب 
تدعم  التي  الراديكالية،  الي�ضارية 
)الكتلة  ال����ض���رتاك���ي���ة  احل��ك��وم��ة 
 17 بن�ضبة  ال�����ض��ي��وع��ي(  واحل����زب 
وهي  بينهما،  مقاعد  واأربعة  باملئة 
بعام  م���ق���ارن���ة  م�����ض��ت��ق��رة  ن��ت��ي��ج��ة 

.2014
الي�ضار  ح���ق���ق   ، ب��ل��ج��ي��ك��ا  ويف      
ال���رادي���ك���ايل اخ���رتاق���ا ، م��ع حزب 
م�ضهد  ف���ف���ي  )م����ق����ع����د(.  ال���ع���م���ل 
���ض��ي��ا���ض��ي م���ت���ذّرر، ج��م��ع اأك����رث من 
ويغوي  الأ���ض��وات،  م��ن  باملائة   5
الذي  “الي�ضار  ب�����ض��ع��اره  ال�����ض��ب��اب 

يل�ضع �ضد اأوروبا املال«. 
�ضتكون  ال���و����ض���ول،  خ���ط  ع��ن��د     
جم����م����وع����ة اأق���������ض����ى ال����ي���������ض����ار يف 
الربملان هي الأ�ضغر على الإطالق 
منذ  امل��ئ��وي��ة(  الن�ضبة  حيث  )م��ن 
العامل  ن��ه��اي��ة  ب��ع��د   ،  1994 ع���ام 

ال�ضوفياتية.
عن ليبريا�صيون

•• الفجر - خرية ال�سيباين
    اإنه اخلا�ضر الأكرب يف النتخابات 
الأوروب�����ي�����ة الأح������د امل���ا����ض���ي. من 
تفقد  امل����ئ����وي����ة،  ال���ن�������ض���ب���ة  ح���ي���ث 
الراديكالية،  الي�ضارية  املجموعة 
الي�ضار   - الأوروب���ي  املتحد  الي�ضار 
الأخ�������ض���ر ال�������ض���م���ايل، ع�������دًدا من 
ما  ي��ف��وق  باملئة”   -23“ ال���ن���واب 
خ�ضره املحافظون يف حزب ال�ضعب 
اأو  باملئة”   -17.5“ الأوروب�������ي 
الدميقراطية  ال�ضرتاكية  الكتلة 

باملئة«.   -21“
   ل��ق��د ت��دح��رج��ت امل��ج��م��وع��ة اإىل 
املركز الثامن، قبل غري امل�ضجلني. 
اخل���ام�������ض���ة،  امل����رت����ب����ة  ك�����ان�����ت يف 
ب��ال��ت�����ض��اوي م��ع ح���زب اخل�����ض��ر، يف 
تراجعت  وليته،  املنتهية  الربملان 
املجموعة ليتقل�س عدد نوابها من 
 39 اإىل   ،  014 عام  ع�ضوا   52
الأوروبي  الربملان  يف  فقط  مقعًدا 
 5 بالكاد  ميثلون  حيث   ، اجل��دي��د 

فا�ضل 2 باملئة من املقاعد.
   ول��ئ��ن ا���ض��ت��ف��ادت اأح����زاب اأق�ضى 
تاأثري  م��ن   ،2014 ع��ام  ال��ي�����ض��ار، 
الحتجاجات  وم���وج���ة  الأزم��������ة، 
الليربالية لالحتاد  ال�ضيا�ضة  على 
الأوروبي، فاإن كارثة عام 2019، 

تعود اأ�ضا�ًضا اإىل عوامل وطنية.

اختفاء
   ت��ع��رث ال��ي�����ض��ار ال����رادي����ك����ايل يف 
اأوروب��������ا. ففي  م��ع��اق��ل��ه يف ج��ن��وب 
على  �ضعًبا   الأح���د  ك��ان   ، اأ�ضبانيا 
ح����زب ب���ودمي���و����س. يف ت���راج���ع يف 
خ�ضر  اإذ   ، ال��ب��ل��دي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
ل�ضالح   ، بر�ضلونة  ع��م��دة  احل���زب 
مدريد  وع���م���دة  الن��ف�����ض��ال��ي��ني، 
ل�����ض��ال��ح ال��ي��م��ني. و���ض��ي��ك��ون لهذا 
وتداعياته  ثقله  ال�ضعيف  الأداء 
بت�ضكيل  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��ف��او���ض��ات  يف 
بابلو  ال�ضكوك  وتنتاب  احلكومة. 
اإغ��ل��ي�����ض��ي��ا���س، زع���ي���م احل�����زب ، يف 

احل�ضول على وزارة.
اأهمية  اأق������ل  ال���ه���زمي���ة  ك���ان���ت     
واجه  حيث  ل��الأوروب��ي��ة،  بالن�ضبة 
بودميو�س مناف�ضة اأقل. اإن ن�ضبته، 

مقاعده  و  ب���امل���ئ���ة   10 ال���ب���ال���غ���ة 
اخلم�ضة، نف�س نتيجة عام 2014 
، ت��ع��ت��رب حم���رتم���ة وم���ر����ض���ي���ة ، 
يف  باملئة   14 على  بح�ضوله  لكن 
ابريل  يف  الت�ضريعية  الن��ت��خ��اب��ات 
امل��ا���ض��ي ، ك���ان ب��اإم��ك��ان احل���زب اأن 
خ�ضو�ضا،  اأف�ضل،  ح�ضاد  يف  ياأمل 
اأّن هذا ال�ضتقرار ل يعو�س اختفاء 
، وه���و حتالف  ب���ل���ورال  اإزك����وي����ردا 

»املال«
   النك�ضات الأخرى طفيفة ، ولكن 
وثقال.  وزنا  لها  ي�ضبح  بتجميعها 
من  اأمل��ان��ي��ا  يف  لينك  دي  تنجح  مل 
ال�ضرتاكي  احل��زب  اأزم��ة  ا�ضتثمار 
�ضعوبة  يجد  ال��ذي  الدميقراطي 
قائمة  وجمعت  ال�ضباب.  ج��ذب  يف 
باملائة   5 ف���ا����ض���ل   5 ل��ي��ن��ك  دي 
فقط م��ن الأ���ض��وات، اأي اأق��ل مما 

باعتباره  ال��ي��م��ني  ع��ل��ى  امل��و���ض��وف 
خيانة وطنية. 

   يف اإي��ط��ال��ي��ا ، وه��ي دول���ة اأخرى 
متاأثرة باأزمة الديون، دعا حتالف 
اأوروب����ا الأخ���رى ع��ام 2014 اإىل 
�ضرييزا،  ي���ون���ان  م���ع  ال��ت�����ض��ام��ن 
واأر����ض���ل ح��ي��ن��ه��ا ث��الث��ة ن����واب اإىل 
منذئذ  اختفى  وق��د  �ضرتا�ضبورغ، 

دون اأن ُي�ضتبدل.

ي�����ض��م ح���رك���ات �ضغرية  ان��ت��خ��اب��ي 
من اخل�ضر واأق�ضى الي�ضار ، وكان 
 ،  2014 7 مقاعد عام  ب�  قد فاز 

بف�ضل زخم حركة ال�ضاخطون.
    يف املجموع ، انتقلت اإ�ضبانيا من 
الراديكايل  الي�ضار  من  نائبا   12
ال�ضرتاكيون  حقق  بينما   ،  5 اإىل 

الدميقراطيون انت�ضارا باهرا.
حركة  مت��ك��ن��ت   ، ال����ي����ون����ان  يف     

باملئة(   7 ف��ا���ض��ل   23( ���ض��ريي��زا 
ال�ضتة،  مبقاعدها  الحتفاظ  من 
ول���ك���ن جت���اوزه���ا حم��اف��ظ��و حزب 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة اجل����دي����دة )33 

باملئة(.
 حت����ٍدّ ك����ان ك��اٍف��ي��ا ل��ي��دع��و رئي�س 
 ، ت�ضيربا�س  األيك�ضي�س   ، ال����وزراء 
لن��ت��خ��اب��ات ت�����ض��ري��ع��ي��ة م��ب��ك��رة يف 

�ضهر يوليو.

   انتخابات،  ميكن اأن ُتوّقع نهاية 
الراديكالية  ال��ي�����ض��اري��ة  احل��ك��وم��ة 
الوحيدة يف اأوروب��ا، رغم اأن حركة 
����ض���ريي���زا ق���د ت���غ���ريت ك���ث���ريا منذ 
اأن  وي��ب��دو  ال�ضلطة.  اإىل  و�ضولها 
الناخبني عاقبوا ت�ضيربا�س ليدفع 
م���ع مقدونيا  م���وّق���ع  ات���ف���اق  ث��م��ن 
ال�ضمالية لإ�ضفاء الطابع الر�ضمي 
ع���ل���ى ال�����ض����م اجل����دي����د ل���ل���ب���الد ، 

ُتن�سب اإىل احلزب ال�سيوعي القرب�سي اأكرب نتيجة حلزب ع�سو يف جمموعة الي�سار املتحد الأوروبي

تقل�س عدد نواب املجموعة من 52 نائبا عام 2014، اإىل 39 مقعًدا يف الربملان الأوروبي اجلديد

اليونان.. ت�ضيبريا�س يلعب بالنار

دي لينك.. مل ي�ضتفد من ازمة ال�ضرتاكي الدميقراطي

احلزب ال�ضيوعي القرب�ضي ي�ضنع احلدث ي�ضارا

اق�ضى الي�ضار �ضيكون ا�ضغر كتلة يف الربملان

بودميو�س.. تراجع يلد اخر

تعود كارثة 2019 اإىل عوامل وطنية:

يف الربملان الأوروبي، انهيار خيمة اأق�سى الي�سار...
�ـــصـــتـــكـــون 
جمـــمـــوعـــة 
ـــــى  اأقـــــ�ـــــص
ــار يف  ــص ــ� ــي ال
الــــــربملــــــان 
ـــــــي  االأوروب
االأ�صغر  هي 
عــــــــــلــــــــــى 
االإطـــــــــالق

تعرث الي�صار 
الراديكايل 
معاقله  يف 
جـــنـــوب  يف 
ــــــــــــا,   اأوروب
وانـــتـــقـــلـــت 
من  اإ�صبانيا 
نــائــبــا   12
ـــــــى 5 ــــــــ اإل

ترامب يلجاأ اإىل و�سائل عقابية �سد املك�سيك  
ترفع اإىل ع�ضرة باملئة بحلول الأول من متوز/يوليو، ثم خم�س نقاط 
مئوية �ضهريا مبا ل يتجاوز ال 25 باملئة يف ت�ضرين الأول-اأكتوبر اإذا 
مل توقف املك�ضيك “اإىل حّد كبري تدّفق الأجانب غري ال�ضرعّيني عرب 

اأرا�ضيها«.
“وفًقا  الر�ضوم  �َضحب هذه  بحّق  املتحدة حتتفظ  الوليات  اأن  واأ�ضاف 

لتقديرها اخلا�ّس«.
بدعوة نظريه  اأوب��رادور  لوبيز  اأندري�س مانويل  املك�ضيكي  الرئي�س  ورد 
الأمريكي اإىل احلوار. وكتب يف ر�ضالة “اأبلغكم باأنني ل اأريد املواجهة 

الهجرة«. مل�ضكلة  بدائل  عن  والبحث  احلوار  تعميق  “...” اأقرتح 
وكانت املك�ضيك و�ضفت اإعالن ترامب اأول ب�”الكارثّي”. وقال خي�ضو�س 
�ضياذي امل�ضوؤول يف وزارة اخلارجّية املك�ضيكية لل�ضحافيني “اإنه “اأمر” 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

�ضد  عملية  و�ضائل  ا�ضتخدام  ترامب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ق��رر 
اأنه  معلنا  ال�ضرية،  الهجرة  ملف  يف  بالت�ضاهل  يتهمها  التي  املك�ضيك 
كل  على  جمركية  ر�ضوما  حزيران-يونيو   10 م��ن  اعتبارا  �ضيفر�س 

ال�ضلع الواردة من اجلارة اجلنوبية.
وكتب امللياردير اجلمهوري يف تغريدة على تويرت اأن الوليات املتحدة 
بن�ضبة  جمركية  “ر�ضوما  حزيران-يونيو   10 م��ن  اعتبارا  �ضتفر�س 
“الر�ضوم  هذه  اأن  واأ�ضاف  املك�ضيك”.  من  ال�ضلع  جميع  على  باملئة   5
اجلمركّية �ضتزداد تدريجّيا، طاملا مل يتّم حّل م�ضكلة الهجرة ال�ضرية«.

ويف بيان اأ�ضدره البيت الأبي�س، اأو�ضح ترامب اأن الر�ضوم اجلمركّية قد 

كارثي. هذا التهديد اإذا ُنّفذ �ضيكون يف منتهى اخلطورة اإذا ح�ضل ذلك، 
يجب اأن نرّد بقّوة«. وكان ترامب اأعلن قبل ذلك اأّنه �ضُيديل بت�ضريحات 
اأو اجلمعة، موؤكدا يف  مهّمة تتعّلق ب�ضيا�ضة الهجرة يف بالده اخلمي�س 
الأ�ضهر  باإغالق احل��دود كما هدد م��رارا يف  ياأمر  اأن��ه لن  الوقت نف�ضه 

الأخرية. و�ضرح ل�ضحافيني “�ضنقوم باأمر مذهل فعال على احلدود«.
اإدارة ترامب  اأع�ضاء  “وا�ضنطن بو�ضت” اأن عددا من  وذك��رت �ضحيفة 
يعار�ضون فر�س ر�ضوم جمركية -- من الأ�ضلحة املف�ضلة لدى الرئي�س 
على  امل�ضادقة  ذل��ك  يعرقل  اأن  من  خوفا  املك�ضيكية  املنتجات  على   --
اتفاق التبادل احلر اجلديد بني الوليات املتحدة وكندا واملك�ضيك، التي 

بداأت يف اليوم نف�ضه.
بني  الف�ضل  ح��اول  مالفاين  مايك  الأبي�س  البيت  موظفي  كبري  لكن 

اإط��ار نزاع  “لي�ضت ر�ضوما جمركية يف  امللفني. وقال يف موؤمتر هاتفي 
جتاري، بل يف اإطار م�ضكلة تتعلق بالهجرة«. مهد ترامب لإعالنه قبل 
عبورهم  بعد  اأوقفوا  �ضخ�ضا   1036 اإن  فيها  قال  تغريدة  يف  �ضاعات، 
قيا�ضي  رق��م  املتحدة، يف  وال��ولي��ات  املك�ضيك  بني  تف�ضل  التي  احل��دود 

ملجموعة واحدة من املهاجرين ال�ضريني.
وقال الرئي�س الأمريكي يف تغريدته “اأم�س، اأوقف رجال �ضرطة احلدود 
اأكرب جمموعة من الأجانب غري ال�ضرعيني حتى الآن: 1036 �ضخ�ضا 
تك�ضا�س” عند  “ولية  با�ضو  اإل  احل��دود يف  قانوين  ب�ضكل غري  ع��ربوا 

ال�ضاعة الرابعة«.
واأرفق تغريدته بت�ضجيل فيديو ليلي مدته اأكرث من دقيقتني لع�ضرات 

الأ�ضخا�س الذي يعربون حاجزا، ب�ضهولة كما يبدو.
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املال والأعمال

»طرق دبي« تبحث تطوير اإجراءات ت�ساريح الإعالنات التجارية واخلدمات ال�ستثمارية
اإمارة دبي  العاملة يف  ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات  اللقاء مبمثلي  �ضرورة 
ومنها قطاعات الإعالنات التجارية واخلدمات ال�ضتثمارية وتويل 
كما  خدماتها  جميع  على  ومالحظاتهم  لأفكارهم  كبرياً  اهتماماً 
تقّدُر اآراءهم التي باإمكانها اأن تلعب دورا ًمهماً وحيوياً يف تطوير 

التعاون وفق معايري عالية اجلودة.
الإعالنات  ت�ضاريح  نظام  خدمة  عن  مرئي  عر�س  اللقاء  وتخّلل 
اخلارجية مت من خالله ا�ضتعرا�س نظام اإدارة الإعالنات وت�ضاريح 
واملرحلة  الطريق  وح��رم  كافة  املركبات  على  اخلارجية  الإعالنات 
 »AMS« التجارية  الإع��الن��ات  ت�ضاريح  نظام  اإجن��از  من  الأوىل 
عام  من  ال��راب��ع  الربع  خ��الل  الثانية  املرحلة  لتنفيذ  وال�ضتعداد 

.2019

•• دبي -وام:

اآفاق تطوير  املتعاملني يف هيئة الطرق واملوا�ضالت  بحث جمل�س 
اخلدمات اخلا�ضة بت�ضاريح الإعالنات التجارية وجمال اخلدمات 

ال�ضتثمارية.
امل��ال ع�ضو  ال��ذي ح�ضره حممد عبيد  ج��اء ذل��ك خ��الل الجتماع 
جم��ل�����س امل��دي��ري��ن رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س واأح���م���د حم��ب��وب م��دي��ر اإدارة 
تنفيذي اإ�ضعاد املتعاملني نائب رئي�س املجل�س وح�ضني البنا مدير 
اإدارة تنفيذي املرور يف الهيئة و37 ممثاًل عن القطاعات اخلارجية 

اإىل جانب عدد من املعنيني يف الهيئة.
اأن هيئة الطرق واملوا�ضالت حتر�س على  واأكد حممد عبيد املال 

بكني تتهم وا�سنطن ب�»الكذب« ب�ساأن الر�سوم اجلمركية 
 •• بكني-اأ ف ب:

اتهمت ال�ضني الوليات املتحدة اأم�س ب�”الكذب” ب�ضكل متكرر بعدما قال 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اإن حرب الر�ضوم اجلمركية حتمل “اأثرا 

مدّمرا” على اقت�ضاد البلد الآ�ضيوي العمالق.
وقال املتحدث با�ضم وزارة اخلارجية ال�ضينية غينغ �ضوانغ خالل موؤمتر 
�ضحايف دوري اإن “اجلانب الأمريكي اأدىل بت�ضريحات كاذبة ل مرة ول 
الوليات  لكن  املنا�ضب  ال��وق��ت  يف  ال�ضني  تك�ضفهم  م��رة  ك��ل  يف  م��رت��ني. 

املتحدة تبدو دوؤوبة وحتى مهوو�ضة وتوا�ضل تكرار هذه الأكاذيب«.
 200 وزاد ترامب الر�ضوم على �ضلع م�ضدرها العمالق الآ�ضيوي بقيمة 
اإىل  بالتو�ضل  وا�ضنطن  يف  املحادثات  ف�ضل  مع  ال�ضهر  ه��ذا  دولر  مليار 

اتفاق بعدما اتهم بكني بالتن�ضل من التزاماتها.
وقال ترامب اإن “الر�ضوم حتمل اأثراً مدمراً على ال�ضني. النا�س يهربون 
مع اأنه مل يذكر تداعيات الر�ضوم اجلمركية  مع �ضركاتهم من البالد”، 

على امل�ضتوردين وامل�ضتهلكني يف الوليات املتحدة.
واأ�ضاف “ميكنني القول لكم باأن ال�ضني ترغب كثريا بالتو�ضل اإىل اتفاق. 

اأ�ضبحت دولة �ضعيفة للغاية«.
وت�ضتعد بكني لزيادة الر�ضوم على ب�ضائع اأمريكية بقيمة 60 مليار دولر 

يف قرار يدخل حّيز التنفيذ ال�ضبت.
وقال غينغ “اأريد اأن اأحّذر اجلانب الأمريكي من اأن عليهم عدم املبالغة 
���ض��اأن حكمة  م��ن  التقليل  ول  ال�����ض��ائ��ع��ات  ن�ضر  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م  ت��ق��دي��ر  يف 

الآخرين«.

موؤ�سر»نيكي« الياباين الأدنى يف 3 اأ�سهر ون�سف 

مطار ال�سارقة ي�سارك يف معر�س اأوروبا لل�سحن اجلوي 2019

••طوكيو-رويرتز:

ه���وى امل��وؤ���ض��ر ن��ي��ك��ي ال��ي��اب��اين اإىل 
اأ�ضهر  ث��الث��ة  م�����ض��ت��وي��ات��ه يف  اأدن����ى 
اأ�ضهم  ان��ح��دار يف  ب��ق��ي��ادة  ون�����ض��ف، 
قال  اأن  ب���ع���د  ال�������ض���ي���ارات  ����ض���ن���اع 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
�ضتفر�س  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  اإن 
ر�ضوما جديدة على جميع الواردات 
حلني  ال��ق��ادم  ال�ضهر  املك�ضيك  م��ن 

وقف الهجرة ال�ضرية.
باملئة   1.6 منخف�ضا  نيكي  واأغلق 
يف  ن���ق���ط���ة،   20601.19 ع���ن���د 
للموؤ�ضر  اإق���ف���ال  م�����ض��ت��وى  اأ���ض��ع��ف 
القيا�ضي منذ الثامن من فرباير- 
نزل  الأ�ضبوع،  م��دار  وعلى  �ضباط. 
لليوم  ليخ�ضر  باملئة   2.4 امل��وؤ���ض��ر 
التوايل، وهو مرتاجع  الرابع على 
ال�ضهر  م�����دى  ع���ل���ى  ب���امل���ئ���ة   7.4
اأك�����رب ه���ب���وط ���ض��ه��ري ل���ه منذ  يف 

دي�ضمرب- كانون الأول املا�ضي.
معدات  ق���ط���اع  م���وؤ����ض���ر  وت����ه����اوى 
اأ�ضواأ  ثاين  وك��ان  باملئة   3.2 النقل 
اأ�ضهم  وانخف�ضت  اأداء.  القطاعات 
وتويوتا  باملئة   7.1 م��وت��ور  م���ازدا 
 5.3 ب��امل��ئ��ة ون��ي�����ض��ان   2.9 م��وت��ور 

باملئة وهوندا 4.3 باملئة.
اإن  اأم�س اخلمي�س  كان ترامب قال 

املتحدة  ال����ولي����ات  ب���ني  ت��ن��ح�����ض��ر 
اأح�������دث خطوة  ل���ك���ن  وامل���ك�������ض���ي���ك، 
امل�ضتثمرين  ذك�����رت  ت���رام���ب  م���ن 
مبوقفه املت�ضدد يف ق�ضايا التجارة 
ب�ضاأن  احل��ذر  ال�ضوق  تتوخى  ول��ذا 
�ضفقة جتارة بني الوليات املتحدة 

واليابان اأي�ضا.«
كان ترامب اأ�ضار اأثناء زيارته لليابان 
هذا الأ�ضبوع اإىل اأن اإعالنات ب�ضاأن 
التجارة بني اجلانبني �ضت�ضدر “يف 
واأن  الأرجح”،  على  اآب  اأغ�ضط�س- 
الفجوة التجارية بني البلدين من 

املمكن “ت�ضويتها �ضريعا«.
ال���ن���زويل  ل����الجت����اه  ويف خم���ال���ف���ة 
دي�ضبالي  ج��اب��ان  �ضهم  قفز  ال��ع��ام، 
اأنباء ح�ضولها على  21 باملئة بعد 
دعم مايل من كون�ضورتيوم �ضيني 

تايواين يف يونيو- حزيران.
لل�ضناعات  اأون�������و  ���ض��ه��م  و����ض���ع���د 
قالت  اأن  بعد  باملئة   3.1 الدوائية 
ال�ضركة اإنها �ضتعيد �ضراء ما ي�ضل 
اأ�ضهمها،  م���ن  ب��امل��ئ��ة   2.92 اإىل 

بقيمة ت�ضل اإىل 30 مليار ين.
الأو�ضع  توبك�س  املوؤ�ضر  وانخف�س 
نطاقا 1.3 باملئة اإىل 1512.28 
���ض��م��ل��ت جميع  خ�����ض��ائ��ر  ن��ق��ط��ة يف 
ق��ط��اع��ات��ه ال��ث��الث��ة وال��ث��الث��ني اإل 

واحدا.

ال�ضوق لدى جيه.بي مورجان لإدارة 
الأ�ضول “ل يبدو اأن هناك فر�ضة 
املوعد  الهجرة بحلول  حلل ق�ضية 
الدقيق  الأث���ر  اأن  ال��ن��ه��ائ��ي. ورغ���م 
اليابانية  ال�����ض��ي��ارات  �ضناعة  ع��ل��ى 
غ����ري وا�����ض����ح يف ال����وق����ت احل�����ايل، 
ي�������زدادون قلقا  امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن  ف����اإن 
مبيعات  على  ال�ضلبي  الأث���ر  حيال 
نف�ضها  الهجرة  »م�ضاألة  ال�ضيارات. 

وعندئذ يجري اإلغاء الر�ضوم.«
ويف بيان �ضادر عن البيت الأبي�س، 
اإن الر�ضوم �ضتزيد اإىل  قال ترامب 
-متوز،  يوليو  اأول  يف  باملئة  ع�ضرة 
اأغ�ضط�س-  اأول  يف  باملئة   15 واإىل 
اأول  يف  ب��امل��ئ��ة   20 ت�����ض��ب��ح  ث���م  اآب 
ب��امل��ئ��ة يف  اأي���ل���ول و25  ���ض��ب��ت��م��رب- 
وقال  الأول.  ت�ضرين  اأكتوبر-  اأول 
ا�ضرتاتيجي  �ضيجيمي  يو�ضينوري 

ر�ضوما  �ضتفر�س  املتحدة  الوليات 
ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال�ضلع  خ��م�����ض��ة 
ال���ق���ادم���ة م���ن امل��ك�����ض��ي��ك ب�����دءا من 
العا�ضر من يوينو -حزيران حلني 
ال�ضريني  امل��ه��اج��ري��ن  ع��ب��ور  وق���ف 

عرب احلدود اجلنوبية.
وقالت ترامب على تويرت “الر�ضوم 
حلني  تدريجيا  �ضتزيد  اجلمركية 
حل م�ضكلة الهجرة غري ال�ضرعية، 

ل������ل������دولر، ل��ي��ت��ج��ه �����ض����وب اأك����رب 
اأكتوبر-  منذ  ل��ه  يومي  انخفا�س 
املا�ضي.  ال��ع��ام  م��ن  الأول  ت�ضرين 
ويتجه اليوان ال�ضيني �ضوب اأ�ضواأ 
�ضهر له منذ يوليو- متوز املا�ضي 
ال�ضبعة  م�ضتوى  ب��اجت��اه  متحركا 
العملة  و���ض��ج��ل��ت  امل���ه���م.  ل���ل���دولر 

ال�����ض��وق. واإذا ك��ان لنا  امل��خ��اوف يف 
املفاو�ضات  من  العربة  ن�ضتقي  اأن 
قد  ه��ذا  ف��اإن  ال�ضينية  الأمريكية 

ميتد لفرتة طويلة جدا.«
“�ضرى يف ظل مثل هذا  واأ�ضاف 
ال�ضعي احلثيث من اإدارة ترامب ما 
اإذا كان جمل�س الحتياطي �ضيظل 
متحليا باملرونة ال�ضرورية للبقاء 

على و�ضع الرتقب والنتظار.«
ويف املعادن النفي�ضة الأخرى، زادت 
املعامالت  يف  باملئة   0.1 الف�ضة 
دولر   14.54 اإىل  ال����ف����وري����ة 
لالأوقية لكنها تتجه �ضوب خ�ضائر 

لل�ضهر الرابع على التوايل.
 791.36 عند  البالتني  وا�ضتقر 
انخف�س  اأن  بعد  ل��الأوق��ي��ة،  دولر 
 15 م��ن��ذ  م�����ض��ت��وي��ات��ه  اأدن������ى  اإىل 
 784.42 عند  �ضباط  ف��رباي��ر- 
ال�ضابقة. ويتجه  دولر يف اجلل�ضة 

6.9290 يوان للدولر اليوم.
حادا  انخفا�ضا  ال��ي��ورو  وانخف�س 
م��ق��اب��ل ال���ني ال��ي��اب��اين ون���زل نحو 
ين،   121.165 اإىل  باملئة   0.7
انحدار  له منذ  اأق��ل م�ضتوى  وهو 
وجيز يف الثالث من يناير- كانون 

الثاين.

�ضهرية  خ�ضارة  اأكرب  �ضوب  املعدن 
الثاين  ت�ضرين  نوفمرب-  منذ  ل��ه 
باملئة   10.7 بانخفا�س   ،2015

حتى الآن.
0.3 ب��امل��ئ��ة اإىل  ون���زل ال��ب��الدي��وم 
1363.26 دولر لالأوقية، غري 

مايو-  اأول  منذ  ذروت���ه  ع��ن  بعيد 
اأيار عند 1380.75 دولر والتي 

لم�ضها خالل اجلل�ضة ال�ضابقة.
 

العملة  ن���زل���ت  ح����ني  يف  ����ض���ب���اط، 
الأمريكية اأي�ضا اأمام اليورو و�ضلة 

عمالت مناف�ضة.
وقال اأولريخ لوختمان ا�ضرتاتيجي 
�ضوق ال�ضرف يف كومرت�س بنك اإن 
الر�ضوم املحتملة تبعث على القلق 
ب�����ض��ك��ل خ���ا����س ن���ظ���را لأن���ه���ا غري 

مدفوعة باختاللت جتارية.
الأمريكية  التجارة  “�ضيا�ضة  وقال 
جديدا.  ن��وع��ي��ا  م��ن��ع��ط��ف��ا  اأخ�����ذت 
ا�ضتخدام الر�ضوم اجلمركية كاأداة 
اقت�ضادية  غ��ري  اأه����داف  لتحقيق 

ُيك�ضب الإجراءات �ضمة جديدة.«
اأن  اأي�������ض���ا  ه����ذا  “يعني  واأ�����ض����اف 
الإدارة الأمريكية �ضريك ل يعتمد 
ع��ل��ي��ه يف ات��ف��اق��ات ال���ت���ج���ارة، وهو 
�ضرياقبونه  ال�ضينيني  اأن  اأث��ق  ما 
ب��ع��ن��اي��ة.« ون��ال��ت ال��ت��ه��دي��دات من 
ال����ذي تراجع  امل��ك�����ض��ي��ك��ي،  ال��ب��ي��زو 
م�ضتوياته  اأدن���ى  اإىل  باملئة  ثالثة 
 19.74 ع��ن��د  اأ���ض��ه��ر  خ��م�����ض��ة  يف 

•• لندن-رويرتز:

الدولر  مقابل  الياباين  الني  قفز 
املك�ضيكي  ال��ب��ي��زو  ه����وى  ح���ني  يف 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ت��ه��دي��د  ب��ع��د 
ال�����ض��ادم بفر�س  ت���رام���ب  دون���ال���د 
ر�����ض����وم ج���م���رك���ي���ة ج����دي����دة على 
القت�ضاد  يدفع  قد  مما  املك�ضيك، 
ال��ع��امل��ي ���ض��وب ال���رك���ود. وب����داأ اأثر 
املت�ضاعدة  ال��ت��ج��اري��ة  ال���ت���وت���رات 
ب���ني وا���ض��ن��ط��ن وب���ك���ني ي��ظ��ه��ر يف 
خيب  حيث  القت�ضادية،  البيانات 
ال�ضناعي  للن�ضاط  رئي�ضي  موؤ�ضر 
بينما  امل�ضتثمرين،  اآم��ال  ال�ضيني 
غ���ذت اأح����دث ���ض��رب��ة م��ن ترامب 
ت��ك��ال��ب��ا ع��ل��ى اأ����ض���ول امل����الذ الآمن 
مثل ال�ضندات احلكومية والني يف 
الدولر  وتراجع  اأم�س.  معامالت 
الني  مقابل  باملئة   0.8 الأمريكي 
اأدن����ى  م�����ض��ج��ال   ،108.78 اإىل 
اأوائ�����ل فرباير-  م��ن��ذ  م�����ض��ت��وي��ات��ه 

اأ�ضعار الفائدة هذا العام.
بتوقيت   0711 ال�������ض���اع���ة  ويف 
الفوري  ال�����ض��ع��ر  ك����ان  ج��ري��ن��ت�����س، 
اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.5 ل��ل��ذه��ب م��رت��ف��ع��ا 
ل���الأوق���ي���ة  دولر   1294.72
حوايل  ال�ضعر  وزاد  )الأون�����ض��ة(. 
ال�ضهر  ب���داي���ة  م��ن��ذ  ب��امل��ئ��ة   0.9

احلايل.
لالأ�ضبوع  ال�ضعود  ب�ضدد  واملعدن 
وبلغت  اأي�ضا،  التوايل  على  الثاين 
هذا  ب��امل��ئ��ة   0.8 ن��ح��و  م��ك��ا���ض��ب��ه 

الأ�ضبوع.
الأمريكية  الذهب  عقود  و�ضعدت 
اإىل  ل��ت�����ض��ل  ب��امل��ئ��ة   0.6 الآج����ل����ة 

1294.70 دولر لالأوقية.
وقال ديفيد �ضوجن املحلل يف ديلي 
اف.اك�س اإن تهديد “دونالد ترامب 
اأمريكية  جمركية  ر���ض��وم  بفر�س 
بع�س  �ضرارة  اأوق��د  املك�ضيك،  على 

•• عوا�سم-رويرتز:

ارتفعت اأ�ضعار الذهب ام�س، لتتجه 
�ضوب اأول مكا�ضبها ال�ضهرية منذ 
تنامي  بفعل  الثاين  يناير-كانون 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى امل��ع��دن ك��م��الذ اآمن، 
الأمريكي  الرئي�س  تعهد  اأن  بعد 
ر�ضوم  ب���ف���ر����س  ت����رام����ب  دون����ال����د 
ال�����واردات الآت��ي��ة من  ع��ل��ى جميع 
من  امل��خ��اوف  اأج���ج  مم��ا  املك�ضيك، 

تباطوؤ القت�ضاد العاملي.
ت�ضافر خطر الر�ضوم اجلديدة مع 
�ضعيفة  اقت�ضادية  بيانات  �ضل�ضلة 
ال�ضهر  ه��ذا  املتحدة  ال��ولي��ات  من 
وحرب التجارة املمتدة بني ال�ضني 
اأف�ضى  امل��ت��ح��دة، مم���ا  وال����ولي����ات 
جمل�س  ب��اأن  متزايدة  ره��ان��ات  اإىل 
)البنك  الحت�������ادي  الح���ت���ي���اط���ي 
امل��رك��زي الأم��ري��ك��ي( ق��د يخف�س 

•• ال�سارقة-وام:

ال�ضارقة  م���ط���ار  ه��ي��ئ��ة  ت�����ض��ارك 
خالل الفرتة من 4 حتى 7 من 
فعاليات معر�س  املقبل يف  يونيو 
 9102 اجل���وي  لل�ضحن  اأوروب����ا 
املعار�س  م���رك���ز  يف  ي���ق���ام  ال�����ذي 

مبدينة ميونخ الأملانية.
ا�ضرتاجتية  �ضمن  ذل���ك  وي���اأت���ي 
م���ع �ضناع  ال��ت��وا���ض��ل  ال��ه��ي��ئ��ة يف 

اجلوي  ال�ضحن  قطاع  يف  ال��ق��رار 
والطالع على اآخر امل�ضتجدات يف 

�ضناعة ال�ضحن اأوروبيا وعامليا.
و�ضيعقد وفد هيئة مطار ال�ضارقة 
احل��دث عدة  م�ضاركته يف  خ��الل 
لقاءات متخ�ض�ضة مع جمموعة 
من ممثلي �ضركات النقل اجلوي 
ال���ع���امل���ي���ة ل����ل����وق����وف ع���ل���ى اآخ�����ر 
التطورات يف قطاع ال�ضحن خا�ضة 
فيما يتعلق بالتقنيات امل�ضتخدمة 

ج���ه���ات ع���دي���دة يف م���ك���ان واح���د 
فح�ضها  ل��غ��ر���س  واح�����د  ووق�����ت 
�ضحنات  م�����ع  ال����ت����ع����ام����ل  م����ث����ل 
بالنقرا�س  م���ه���ددة  ح���ي���وان���ات 
و�ضحنات الأدوي��ة وامل��واد الطبية 
يف  عالية  اإج����راءات  تتطلب  التي 
الفح�س للتاأكد من ح�ضولها على 
ومطابقتها  ال��الزم��ة  امل��واف��ق��ات 

لال�ضرتاطات ال�ضحية.
لل�ضحن  اأوروب����ا  معر�س  ويعترب 

اإىل  ال�ضركات  هذه  تقدمها  التي 
اأح������دث احللول  ع��ر���ض��ه  ج���ان���ب 
املتميزة  وامل���ب���ادرات  اللوج�ضتية 
ال�ضركات  ملختلف  يقدمها  ال��ت��ي 

العاملة يف هذا القطاع.
وق�������د ح����ق����ق م�����ط�����ار ال�������ض���ارق���ة 
جناحات كبرية يف جمال عمليات 
ال�ضنوات  خ��الل  اجل��وي  ال�ضحن 
الأخرية حيث متكن من تخلي�س 
تواجد  تتطلب  ح�ضا�ضة  �ضحنات 

اجلوي الذي يقام كل عامني اأهم 
اللوج�ضتية  ل��ل��خ��دم��ات  م��ع��ر���س 
واإدارة  املعلومات  وتقنية  والنقل 
ويحظى  ال����ع����امل  يف  ال����ت����وري����د 
ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري م��ن ال��ع��ام��ل��ني يف 
من�ضة  وي�ضكل  ال��ق��ط��اع��ات  ه���ذه 
مثالية جلميع العاملني يف قطاع 
مع  للتوا�ضل  وال�ضحن  الطريان 
ومناق�ضة  ون��ظ��رائ��ه��م  اأق��ران��ه��م 

التحديات الراهنة.

تباطوؤ منو املعرو�س النقدي يف م�سر

يف البحر املتو�ضط، بح�ضب الرفاعي الذي اأ�ضار اأي�ضا 
اإىل ال�ضتثمار الأجنبي يف اأدوات الدين واأذون اخلزانة 

كاأحد العوامل الإيجابية على �ضوق ال�ضرف.
الدين  اأدوات  يف  الأج���ان���ب  ا���ض��ت��ث��م��ارات  ���ض��ايف  وزاد 
الأ�ضبوع  بنهاية  دولر  مليار   16.8 اإىل  احلكومية 

الثالث من اأبريل.
اأمام الدولر يف  وبداأ اجلنيه امل�ضري م�ضاره ال�ضاعد 
الن�ضف الثاين من يناير، وهو ما يعزوه املركزي اإىل 

زيادة التدفقات النقدية الدولرية.
والأم���وال  اخل��ارج��ي  الق��رتا���س  على  م�ضر  وتعتمد 
لتوفري  ال���دي���ن  اأدوات  يف  الأج����ان����ب  م���ن  ال�����ض��اخ��ن��ة 
قناة  اإي��رادات  الأ�ضا�ضية مثل  امل�ضادر  ال��دولر بجانب 
اخلارج  يف  امل�ضريني  وحتويالت  وال�ضياحة  ال�ضوي�س 

وال�ضادرات.

•• القاهرة-وكاالت:

اأظ����ه����رت ب���ي���ان���ات ال���ب���ن���ك امل���رك���زي 
املعرو�س  من����و  ت���ب���اط���وؤ  امل���������ض����ري، 
اأبريل  �ضهر  النقدي يف م�ضر خالل 
على  ب��امل��ئ��ة   11.33 اإىل  امل��ا���ض��ي، 
اأ�ضا�س �ضنوي، من 11.39 باملئة يف 

مار�س.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة روي�����رتز ع���ن بيانات 
البنك املركزي امل�ضري، اأن املعرو�س 
جنيه  تريليون   3.76 بلغ  النقدي 
نهاية  يف  دولر(  مليار   224.88(

اأبريل.
من  ارتفاعا  �ضجل  قد  يكون  وب��ه��ذا، 
�ضهر،  ق��ب��ل  جنيه  ت��ري��ل��ي��ون   3.72

بح�ضب البيانات.
اأمام  وكان اجلنيه امل�ضري قد حقق ارتفاعا ملحوظا 
 100 اأي��ام، ليتخطى لأول مرة حاجز  ال��دولر، قبل 
ق��ر���س منذ ب��داي��ة ال��ع��ام، وه��و م��ا اأرج��ع��ه م�ضرفيون 
اأداء  ال�ضعبة وحت�ضن  العملة  املعرو�س من  زي��ادة  اإىل 

القت�ضاد امل�ضري.
الرفاعي  ح�ضني  ال�ضوي�س  ق��ن��اة  بنك  رئي�س  واأرج����ع 
اأمام  للجنيه  ال�ضعودي  الجت��اه  عربية  نيوز  ل�ضكاي 
ال����دولر مدعوما  اإىل زي����ادة امل��ع��رو���س م��ن  ال����دولر 
ال��ع��ام��ل��ني يف اخل����ارج وارتفاع  امل�����ض��ري��ني  ب��ت��ح��وي��الت 

اإيرادات ال�ضياحة وال�ضادرات.
وي�ضاف اإىل ذلك، انخفا�س فاتورة الإنفاق على الغاز 
ال�ضخمة  الغاز  اكت�ضافات  بعد  امليزانية،  يف  الطبيعي 

الني ي�سعد و�سط خماوف ركود 

الذهب ب�سدد اأول مك�سب �سهري منذ يناير 

تراجع �سعر اخلام العماين
 اإىل 69.99 دولر 

•• �سنغافورة -رويرتز:

تفيد ح�ضابات اأجرتها رويرتز من واقع بيانات بور�ضة دبي للطاقة اأم�س اأن 
�ضعر البيع الر�ضمي للخام العماين يف يوليو- متوز �ضيرتاجع 1.16 دولر 
اإىل 69.99 دولر للربميل. �ضعر البيع الر�ضمي ل�ضحنات يوليو متوز من 
اخلام العماين هو متو�ضط �ضعر الت�ضوية اليومي للخام يف ال�ضاعة 0830 

بتوقيت جرينت�س على مدى مايو- اأيار لعقد �ضهر اأقرب ا�ضتحقاق.
وت�ضري احل�ضابات اإىل اأن �ضعر البيع الر�ضمي خلام دبي، حمددا على اأ�ضا�س 
دبي  ب��ور���ض��ة  يف  ال��ع��م��اين  اخل���ام  �ضعر  ع��ن  للربميل  دولر   0.05 خ�ضم 

للطاقة، �ضيبلغ 69.94 دولر للربميل ل�ضهر يوليو- متوز.

 �سركة �سينية تنفي �سلتها 
ب�سفينة حتمل النفط الإيراين 

 •• �سنغافورة-رويرتز:

الطاقة  ل�ضركة  املالية  ال���ذراع  ال�ضينية،  كابيتال  ���ض��ي.ان.ب��ي.���ض��ي  قالت 
اإن  ام�س  )�ضي.ان.بي.�ضي(  ال�ضينية  النفط  موؤ�ض�ضة  العمالقة  الوطنية 
وحدة ذكرها م�ضوؤول اأمريكي هذا الأ�ضبوع باعتبارها املالك لناقلة ت�ضحن 

النفط الإيراين ل �ضلة لها بال�ضفينة املذكورة.
كانت الوليات املتحدة حثت يف وقت �ضابق هذا الأ�ضبوع هوجن كوجن على 
ترقب �ضفينة حمملة بالنفط الإي��راين قد تطلب التوقف يف املركز املايل 
اأي كيان يقدم خدمات لل�ضفينة  اإن  اأمريكي كبري  الآ�ضيوي، وقال م�ضوؤول 

�ضيكون منتهكا للعقوبات الأمريكية.
ك���ان امل�����ض��وؤول الأم��ري��ك��ي، ال���ذي حت���دث ب�����ض��رط ع���دم ك�ضف ه��وي��ت��ه، اأبلغ 
لبنك  ممولكة  ب��راف��و،  با�ضيفيك  ال��ن��اق��ل��ة،  اأن  ال��ث��الث��اء  ي��وم  ال�ضحفيني 
يت�ضن  ومل  كابيتال.  �ضي.ان.بي.�ضي  ل�ضركة  وحدة  وهو  ال�ضيني،  كونلون 

الو�ضول اإىل كونلون للح�ضول على تعليق يف وقت �ضابق من الأ�ضبوع.
وقالت �ضي.ان.بي.�ضي كابيتال يف ر�ضالة بالربيد الإلكرتوين اإىل رويرتز 
“بعد حترياتنا، فاإن ال�ضفينة با�ضيفك برافو... والب�ضائع التي حتملها، ل 

عالقة لها ببنك كونلون.«
كان كونلون القناة الر�ضمية الرئي�ضة لتدفقات الأموال بني ال�ضني واإيران 
فر�ضها  ب��داأ  التي  اإي��ران  على  العقوبات  ال�ضابقة من  قبل اجلولة  ما  منذ 
يف 2012. واأ�ضبحت �ضي.ان.بيٍ.�ضي كابيتال م�ضاهما بح�ضة م�ضيطرة يف 

البنك اأواخر 2016، وفقا للتقرير ال�ضنوي لل�ضركة.
وال�ضني اأكرب م�ضرت للنفط الإيراين ومتر كل مدفوعاتها النفطية تقريبا 
كاراماي،  يف  حملي  جت��اري  كبنك   2006 يف  تاأ�ض�س  ال��ذي  كونلون،  عرب 

مركز اإنتاج النفط يف مقاطعة �ضينجيانغ باأق�ضى غرب ال�ضني.
با�ضفيك  ال�ضفينة  فيها  ُتر�ضد  التي  الأخ��رية  امل��رة  كانت  ذل��ك،  يف غ�ضون 
برافو املحملة بالكامل عندما كانت تبحر قبالة �ضواحل �ضريالنكا متجهة 
�ضوب م�ضيق ملقة املزدحم، وهو ممر �ضحن بحري رئي�ضي اإىل �ضرق اآ�ضيا، 

وذلك وفقا لبيانات تتبع ال�ضفن على رفينيتيف اأيكون.
 

فولك�سفاجن وفيات يهبطان 
بالأ�سهم الأوروبية  

•• عوا�سم-رويرتز:

هوت الأ�ضهم الأوروبية اإىل اأدنى م�ضتوياتها يف اأكرث من ثالثة اأ�ضهر اأم�س، 
تقودها �ضركتا �ضناعة ال�ضيارات فولك�ضفاجن وفيات كراي�ضلر بعد اأن فتح 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب جبهة جديدة يف توترات التجارة العاملية 

بتعهده بفر�س ر�ضوم على الواردات املك�ضيكية.
تبلغ  جمركية  لر�ضوم  �ضتخ�ضع  املك�ضيكية  ال�ضلع  جميع  اإن  ت��رام��ب  ق��ال 
خم�ضة باملئة من العا�ضر من يونيو- حزيران حلني وقف الهجرة ال�ضرية، 
امل�ضتثمرين  الإم��داد يف وقت تتجدد فيه خماوف  مهددا بتعطيل �ضال�ضل 

من خطر الركود القت�ضادي.
املتوقع،  من  اأ���ض��واأ  �ضينية  بيانات  �ضل�ضلة  بفعل  اأك��رث  املعنويات  وت��ده��ورت 
لينزل املوؤ�ضر �ضتوك�س 600 الأوروبي 0.9 باملئة بحلول ال�ضاعة 0708 
بتوقيت جرينت�س. �ضملت اخل�ضائر جميع قطاعات الأ�ضهم الأوروبية، حيث 
ليهبط  احلكومية  ال�ضندات  اآم��ان  مف�ضلني  البيع  اإىل  امل�ضتثمرون  عمد 
 1.3 التجارة،  خماطر  على  خا�س  ب�ضكل  املنك�ضف  الأمل��اين،  داك�س  املوؤ�ضر 
باملئة اإىل اأدنى م�ضتوياته يف �ضهرين. ونزل موؤ�ضر قطاع ال�ضيارات الأوروبي 
2.7 باملئة متاأثرا بانخفا�ضات ثالثة باملئة يف اأ�ضهم كل من فولك�ضفاجن 

وفيات كراي�ضلر، اللتني لهما انك�ضاف كبري على املك�ضيك.
وانخف�ضت اأ�ضهم البنوك الإ�ضبانية �ضانتاندير و�ضاباديل وبلباو بني 3.6 

و1.8 باملئة، وللثالثة ح�ضور كبري يف املك�ضيك.
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•• دبي-الفجر

غامن  غيث  ال��دك��ت��ور  العميد  �ضهد 
�ضرطة  اأكادميية  مدير  ال�ضويدي، 
بطولة  فعاليات  اختتام  حفل  دب��ي، 
الرم�ضانية  ال��ري��ا���ض��ي��ة  ال�������دورة 
الريا�ضية،  ال�ضالة  يف  اأقيمت  التي 
ب���ح�������ض���ور ال���ع���ق���ي���د ����ض���ل���ط���ان علي 
اإدارة  م��دي��ر  ال�����ض��ام�����ض��ي،  خ��م��ي�����س 
والرائد  ال��ت��خ�����ض�����ض��ي،  ال���ت���دري���ب 

اأح��م��د حم��م��د را���ض��د، رئ��ي�����س ق�ضم 
املجتمعية  والأن�������ض���ط���ة  امل���را����ض���م 
ال�ضباط  م����ن  وع������دد  ب���ال���وك���ال���ة، 
الطلبة  م���ن  وج��م��ه��ور  وامل����درب����ني 

املر�ضحني والطلبة امل�ضتجدين.
 واأك�����د ال��ع��م��ي��د ال�����ض��وي��دي حر�س 
على  ل��الأك��ادمي��ي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  الإدارة 
دع����م الأن�������ض���ط���ة ال���ري���ا����ض���ي���ة، من 
خالل تنظيم املناف�ضات والبطولت 
املختلفة، التي ت�ضهم يف تنمية القوة 

البدنية  اللياقة  وت��ع��زز  اجل�ضدية 
ل��رج��ل ال�����ض��رط��ة، وت���ه���دف كذلك 
ال�ضريف،  ال��ت��ن��اف�����س  روح  ب���ث  اإىل 
وخلق ج��و م��ن الأل��ف��ة واملحبة بني 
يتنا�ضب مع  الأك��ادمي��ي��ة مبا  اأ���ض��رة 

روحانيات ال�ضهر الف�ضيل.
العميد  اأ�����ض����اد  احل���ف���ل  خ���ت���ام  ويف 
ال�ضويدي،  غ����امن  غ��ي��ث  ال���دك���ت���ور 
التدريب  اإدارة  م���رت���ب  ب���ج���ه���ود 
ال��ت��خ�����ض�����ض��ي م���ن ���ض��ب��اط و�ضف 

اأ�ضرفوا  الذين  والأف���راد  ال�ضباط 
على تدريب الفرق املناف�ضة، مهنئاً 
الفائزين ومتمنياً ملن مل يحالفهم 
احلظ الفوز يف املناف�ضات القادمة.

يرافقه  ال�����ض��وي��دي  ال��ع��م��ي��د  وق����ام 
بتوزيع  ال�ضام�ضي،  �ضلطان  العقيد 
ال��ك��وؤو���س وامل��ي��دال��ي��ات ع��ل��ى جميع 

الفائزين.
اخلتامية  امل�����ب�����اراة  وك����ان����ت  ه�����ذا 
ل������ك������رة ال�������ق�������دم ق�������د ج���������رت بني 

للطلبة   2 فريقي”ف�ضيل 
الطلبة  ودورة  امل���������ض����ت����ج����دي����ن 

ان���ت���ه���ت  ال������ت������ي  اجلامعيني”، 
للطلبة   2 “ف�ضيل  ف���ري���ق  ب���ف���وز 

�ضعيد  وع�����ل�����ى  امل�ضتجدين”، 
مناف�ضات الكرة الطائرة، فاز فريق 

ال�ضنة الرابعة مر�ضحني على فريق 
ال�ضنة الثانية مر�ضحني. 

عهد اإنرتنا�ضيونايل املناف�س يف دوري 
الدرجة الأوىل الإيطايل لكرة القدم 
الذي  الفريق  اآم��ال  اإحياء  مب�ضوؤولية 
اإىل  اأع�����وام  ث��م��ان��ي��ة  بلقب يف  ي��ف��ز  مل 
يوفنتو�س  م����درب  ك��ون��ت��ي  اأن��ط��ون��ي��و 

وت�ضيل�ضي واإيطاليا ال�ضابق.
و�ضيحل املدرب البالغ عمره 49 عاما 
الذي  �ضباليتي  لوت�ضيانو  م��ن  ب���دل 
مل�ضتثمرين  اململوك  الفريق  رحل عن 
قبل  اخلمي�س  الأول  اأم�����س  �ضينيني 
التاأهل  رغ��م  عقده  نهاية  من  عامني 

لدوري اأبطال اأوروبا.
موقع  يف  ب����ي����ان  يف  ك���ون���ت���ي  وق��������ال 
الإنرتنت  الر�ضمي يف  اإنرتنا�ضيونايل 
حياتي.  يف  ج��دي��دا  ف�ضال  “�ضاأبداأ 
اأن���������ا م���ت���ح���م�������س ل����ل����غ����اي����ة. اخ������رتت 
النادي  مكانة  ب�ضبب  اإنرتنا�ضيونايل 
وامل�������ض���روع ال�����ذي مت و���ض��ع��ه وم���دى 
لقب  اإنرتنا�ضيونايل  ونال  طموحه«. 
اإيطاليا يف  18 م��رة وك��اأ���س  ال���دوري 
�ضبع منا�ضبات لكنه عانى منذ ح�ضده 
وال������دوري  الأب����ط����ال  دوري  ث��الث��ي��ة 
وال����ك����اأ�����س م����ع ج����وزي����ه م���وري���ن���ي���و يف 
عندما  الأخ��ري  لقبه  وجاء   .2010
 2011 يف  اإيطاليا  كاأ�س  بطولة  نال 
وف�ضل يف بلوغ دوري الأبطال يف �ضتة 
بقيادة  ال��ع��ودة  قبل  متتالية  م��وا���ض��م 

�ضباليتي يف املو�ضم احلايل.
يف   11 رق��م  امل���درب  كونتي  و�ضيكون 
رح��ي��ل مورينيو  م��ن��ذ  ���ض��ن��وات  ت�����ض��ع 

وتغيري اإدارة النادي مرتني.
ال�ضينية  �ضونينغ  جمموعة  وا�ضرتت 
الذي  النادي  اأ�ضهم  اأغلب   2016 يف 
 2013 ب��اع��ه م��ا���ض��ي��م��و م���ورات���ي يف 
الأعمال  رج����ل  ب��ق��ي��ادة  حت���ال���ف  اإىل 

الأندوني�ضي اإيريك توهري.
يرتك  اأن  يف  اإنرتنا�ضيونايل  وي��اأم��ل 
كما فعل  الفريق  ب�ضمته على  كونتي 
م���ع ي��وف��ن��ت��و���س ع��ن��دم��ا اح��ت��ل املركز 

لتويل  ال�ضابقني  املو�ضمني  يف  ال�ضابع 
وقاده   2011 يف  امل�����ض��وؤول��ي��ة  كونتي 
�ضنوات  ث������الث  يف  ال���������دوري  ل���ل���ق���ب 

متتالية.
وت���وىل ك��ون��ت��ي ت��دري��ب اإي��ط��ال��ي��ا بعد 
يف  ال��ث��م��ان��ي��ة  دور  اإىل  وق���اده���ا  ذل����ك 
اأخ�����رج  اإذ   2016 اأوروب���������ا  ب���ط���ول���ة 
يخ�ضر  اأن  قبل  اللقب  حاملة  اإ�ضبانيا 

بركالت الرتجيح اأمام اأملانيا.
ت�ضيل�ضي  ت�����دري�����ب  ل����ت����ويل  ورح�������ل 
الإجن���ل���ي���زي وق������اده ل��ل��ق��ب ال�����دوري 
الحت����اد  وك����اأ�����س  الأول  م��و���ض��م��ه  يف 

اأن  قبل  التايل  املو�ضم  يف  الإجنليزي 
عقده  نهاية  من  عام  قبل  اإقالته  تتم 
مع  النظر  وج��ه��ات  يف  خ��الف  ب�ضبب 

الإدارة ب�ضاأن �ضيا�ضة النتقالت.
رئي�س  ت�������ض���ان���غ  ����ض���ت���ي���ف���ن  وو������ض�����ف 
“اأحد  اإن��رتن��ا���ض��ي��ون��ايل ك��ون��ت��ي ب��اأن��ه 

اأف�ضل املدربني يف العامل«.
�ضي�ضاعدنا  اأن���ه  م��ن  واث���ق  “اأنا  وق���ال 
والتي  ومهمتنا  هدفنا  حتقيق  على 
ك���ان���ت ث��اب��ت��ة دائ���م���ا وه����ي ج��ع��ل هذا 
ال��ن��ادي م��ن ب��ني الأف�����ض��ل يف العامل 

مرة اأخرى«.

•• ال�سارقة -الفجر

امللك  بقلعة  الفردية  الأل��ع��اب  �ضهدتها  التي  الإجن����ازات  ل�ضل�ضلة  موا�ضلة 
وتوج  ج��دي��داً  اإجن����ازاً  ال�ضارقة  ب��ن��ادي  الكاراتيه  اأ���ض��اف فريق  امل��و���ض��م،  ه��ذا 
بطاًل لبطولة كاأ�س �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة للكاراتيه يف فئتيها “كاتا 
�ضالة  احت�ضنتها  التي  البطولة  يف  الذهبية  امليداليات  لينال  وكوميتيه”، 
نادي الن�ضر و�ضارك فيها قرابة ال�70 لعباً ولعبة، ميثلون 15 نادياً من 

اأندية الدولة.
�ضهد فعاليات البطولة ح�ضور نوعي مميز تقدمه �ضعادة اللواء “م” نا�ضر 
الرزوقي رئي�س احتاد الإمارات للكاراتيه، و�ضعادة عمر عبدالرحمن اآل علي 

رئي�س ق�ضم الأندية والحتادات الريا�ضية يف الهيئة العامة لرعاية ال�ضباب 
اأمني عام اللجنة الأوملبية، واملهند�س  والريا�ضة، و�ضعادة طالل ال�ضنقطيي 
�ضليمان عبدالرحمن الهاجري ع�ضو جمل�س اإدارة نادي ال�ضارقة الريا�ضي 
احتاد  رئي�س  ن��ائ��ب  �ضنكل  م���روان  و���ض��ع��ادة  ال��ف��ردي��ة،  الأل��ع��اب  اإدارة  رئي�س 
من  مقدر  وع��دد  الحت��اد  يف  امل�ضاعد  ال�ضر  اأم��ني  �ضام�س  وحميد  الكاراتيه 

ال�ضخ�ضيات.
وفاجاأ نادي ال�ضارقة “فئة الكوميتيه” اجلميع وح�ضل على اللقب من اأول 
م�ضاركة للفريق بعد تكوينه بعد غياب لأكرث من خم�ضة ع�ضر عاماً، وجنح 
قدموا  اأن  بعد  وا�ضتحقاق  ب��ج��دارة  التتويج  ملن�ضة  ال�ضعود  الفريق  لعبي 
م�ضتويات عالية واأظهروا براعة كبرية ليتوجوا بالكاأ�س الغالية على الرغم 

من تواجد اأندية �ضاحب ثقل كبري.
على  العا�ضر  للعام  للبطولة  احتكاره  الكاتا”  “فئة  ال�ضارقة  ن��ادي  ووا�ضل 
التوايل، ومل يجد زمالء مروان املازمي �ضعوبة يف ال�ضعود ملن�ضة التتويج، 
بعد اأن قدموا ال�ضهل املمتنع ونرثوا الإبداع يف الب�ضاط لينتزعوا الإ�ضادة من 
احل�ضور الذي األهب ال�ضالة بالت�ضفيق لهم، ليوؤكد فتية نادي ال�ضارقة علو 

كعبهم يف اللعبة.
واأهدى املهند�س �ضليمان عبدالرحمن الهاجري رئي�س اإدارة الألعاب الفردية 
الألعاب  راع���ي  ال�����ض��ارق��ة،  ال�ضمو ح��اك��م  الإجن���از ل�ضاحب  ال�����ض��ارق��ة،  ب��ن��ادي 
الفردية، م�ضرياً اإىل اأن الدعم والهتمام الذي ح�ضلت عليه الألعاب الفردية 
من �ضموه جعلها تاأخذ مكانها الطبيعي وتعود لترتبع على عر�س البطولت، 

مبيناً �ضموه اأ�ضبغ باأياديه البي�ضاء دعماً �ضخياً على النادي الذي يعي�س اأزهى 
فرتاته ويحقق الإجناز وراء الإجناز.

وتابع: نحن فخورون بالإجناز الكبري واملده�س الذي حققه فريق الكاراتيه 
“فئة الكوميتيه” بعد اأن ح�ضل على لقب اأغلى البطولت من اأول م�ضاركة 
له، الفريق مت تكوينه موؤخراً ومل ياأخذ الوقت الكايف من التدريبات للدخول 
لكن  كبرية،  خ��ربة  ولها  متمر�ضة  اأن��دي��ة  عليها  ويتناف�س  كبرية  بطولة  يف 
لعبينا اأظهروا عزمية واإ�ضرار كبري توجوه بهذا الإجناز الذي يربهن اأن 
هناك خطط وبرامج تنتهجها اإدارة الألعاب الفردية وتعمل عليها ليل نهار 
اأن  ناأمل  التي  الفردية  لالألعاب  احلاكم  �ضمو  وطموحات  روؤى  حتقق  حتى 

نرى لعباً من الدولة يرفع علم الإمارات يف املحافل العاملية.

نادي ال�سارقة يتوج ببطولة كاأ�س رئي�س الدولة للكاراتيه

ذكرت تقارير �ضحفية اإ�ضبانية اأن الربازيلي، نيمار دا �ضيلفا، جنم فريق 
باري�س �ضان جرمان الفرن�ضي، يفكر حاليا يف ترك مدينة الأنوار والعودة 

جمددا لقلعة كامب نو حيث ناديه ال�ضابق بر�ضلونة الإ�ضباين.
ووفقا ل�ضحيفة “�ضبورت” الكتالونية املوالية لرب�ضلونة، فاإن نيمار يفكر 
جديا يف مغادرة باري�س هذا ال�ضيف والعودة لرب�ضلونة، اإذ اأنه اأخرب كال 
من الأرجنتيني، ليونيل مي�ضي، والأوروغاياين، لوي�س �ضواريز، زمالئه 

ال�ضابقني يف الفريق باأنه يحاول العودة ب�ضتى الطرق.
ملحوظ  ب�ضكل  متفائلني  نيمار  م��ن  املقربني  اأن  ال�ضحيفة  واأ���ض��اف��ت 

خالل  اأخ���رى  م��رة  البلوغرانا  قمي�س  ال��الع��ب  ارت���داء  باإمكانية 
ال�ضتمرار  الرغبة يف  عامل  توافر  لعدم  نظرا  املقبلة  الفرتة 

بباري�س.
وغادر لعب �ضانتو�س الربازيلي ال�ضابق �ضفوف الفريق 

ملو�ضم  ال�ضيفية  الن��ت��ق��الت  ف���رتة  خ���الل  ال��ك��ت��ال��وين 
النادي  دف��ع��ه  ي����ورو  م��ل��ي��ون   222 م��ق��اب��ل   2017
الربازيلية،  ال��ك��رة  جن��م  بخدمات  للظفر  الباري�ضي 
لكن يبدو اأن نيمار قد ندم على قرار تركه البلوغرانا 

وفق ما مت تداوله موؤخرا.
اأ�ضار  وكان رادي��و كتالونيا خالل الأي��ام املا�ضية قد 
اإىل اأن بر�ضلونة عر�س على باري�س �ضان جرمان اأن 

يكون الفرن�ضي عثمان ديبميلي طرفا يف ال�ضفقة، 
وا���ض��ت��ع��ادة ن��ي��م��ار م��ن ج��دي��د، ل��ي��ك��ون الالعب 

ل�ضفوف  الربازيلي  ل�ضم  و�ضيلة  الفرن�ضي 
البار�ضا مرة اأخرى.

مباراة   28 امل��و���ض��م  ه��ذا  نيمار  وخ��ا���س 
فريقه  م������ع  ال�����ب�����ط�����ولت  مب���خ���ت���ل���ف 
 13 و�ضنع   23 �ضجل  اإذ  ال��ب��اري�����ض��ي، 

لعب،  دق��ي��ق��ة   2.351 ب��واق��ع  اآخ����ر 
القليل نظرا  امل��ع��دل  ذل��ك  وي��اأت��ي 

التي  والإي���ق���اف���ات  ل��الإ���ض��اب��ات 
تعر�س لها. وغادر نيمار مران 
الثالثاء  ال��ربازي��ل��ي،  املنتخب 

ب���اآلم يف  �ضعر  اأن  بعد  امل��ا���ض��ي، 
رك��ب��ت��ه ال��ي�����ض��رى، وذل���ك يف اأول 
ظهور له مع منتخب بالده الذي 
ي�ضتعد لبطولة كوبا اأمريكا هذا 

ال�ضيف.

نيمار يغازل بر�سلونة.. وحتدث مع مي�سي و�سواريز كونتي يتوىل مهمة اإعادة اإحياء الإنرت

اختتام بطولة الدورة الريا�سية 
الرم�سانية يف اأكادميية �سرطة دبي 

اإن مدرب املنتخب  قال الحتاد الملاين لكرة القدم 
يواخيم لوف دخل امل�ضت�ضفى ب�ضبب حادث و�ضيغيب 
ت�ضفيات  وا�ضتونيا يف  البي�ضاء  رو�ضيا  مباراتي  عن 
بطولة اأوروبا 2020 لكرة القدم. واأو�ضح الحتاد 
“حادث  ب�ضبب  امل�ضت�ضفى  دخ���ل  ل���وف  اأن  الأمل����اين 
ريا�ضي” اأدى لل�ضغط على �ضريان ويحتاج للعالج. 
يف  زورج  م��ارك��و���س  امل���درب  م�ضاعد  اأمل��ان��ي��ا  و�ضيقود 

يونيو-  م��ن  الثامن  ي��وم  البي�ضاء  رو�ضيا  مواجهة 
حزيران املقبل يف بوري�ضوف وعند ا�ضت�ضافة ا�ضتونيا 
ل��وف عرب بيان لالحتاد  اأي��ام. وق��ال  بعدها بثالثة 
الأ�ضابيع  “اأنا بخري لكن احتاج للراحة يف  الأمل��اين 
دائم  ات�����ض��ال  “اأنا على  واأ���ض��اف  امل��ق��ب��ل��ة«.  الأرب��ع��ة 
باجلهاز الفني و�ضن�ضتمر يف التوا�ضل عرب الهاتف 
قبل املباراتني«. وت�ضعى اأملانيا خلو�س م�ضرية قوية 

اخلروج  بعد  �ضفوفها  ب��ن��اء  واإع����ادة  الت�ضفيات  يف 
املهني من الدور الأول يف كاأ�س العامل العام املا�ضي 
ومفاجاأة الهبوط يف دوري الأمم الأوروبية. وحتتل 
بت�ضفيات  الثالثة  املجموعة  يف  الثالث  املركز  اأملانيا 
بطولة اأوروبا 2020 بر�ضيد ثالث نقاط وبفارق 
اأيرلندا ال�ضمالية املت�ضدرة لكن  ثالث نقاط خلف 

تتبقى مباراة لفريق لوف.

لوف يف امل�ست�سفى ويغيب عن ت�سفيات اأوروبا 

•• اأبوظبي-الفجر
توج اللواء �ضامل �ضاهني النعيمي مدير قطاع املوارد 
العامة  الإدارة  فريق  اأبوظبي  �ضرطة  يف  الب�ضرية 
�ضمن  القدم  كرة  ببطولة  اأبوظبي  امل��دين-  للدفاع 
بطولت عام الت�ضامح ال�ضرطية الرم�ضانية، واقيم 
الرتبية  مركز  مقر  يف  للبطولة   اخلتامي  احلفل 
الريا�ضية ال�ضرطية.  و �ضملت البطولة  اإىل جانب 
ك���رة ال���ق���دم، ���ض��د احل��ب��ل وال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة وكرة 
الطائرة ال�ضاطئية وكرة الطائرة �ضيدات والرماية 

للمواهب و�ضباعيات كرة القدم وال�ضنوكر والبلياردو 
والبالي �ضتي�ضن. واأكد  مدير قطاع املوارد الب�ضرية 
الريا�ضة  بتطوير منظومة  اأبوظبي  �ضرطة  اهتمام 
املتميزة  البطولت   هذه  مثل  باإقامة  للمنت�ضبني،  
م�ضيداً  ال�ضرطية،  القطاعات  خمتلف  جتمع  التي 
مب�ضتوى البطولة التنظيمي والفني، والأداء العايل 
لالعبني. وفاز فريق الدفاع املدين على فريق قطاع 
ب�ضربات  ال��ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي  يف  امل��رك��زي��ة   العمليات 
الرتجيح بعد اأن تعادل بهدف لكل منهما.    وكرم  
راعي احلفل كل من احلكام الدوليني امل�ضاركني يف 

البطولة  والفرق الفائزة  واللجنة املنظمه بح�ضور 
العميد  حممد معيوف الكتبي مدير الإدارة العامة 
اإبراهيم  حممد  والعميد   ابوظبي   - امل��دين  لدفاع 
للدفاع  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ال���ع���ام���ري  
اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ق��ي��د  حم��م��د عبيد بوعلي  امل���دين - 
والعقيد  ال�ضرطية  الريا�ضية  الرتبية  مركز  مدير 
الرتبية  مركز  مدير  نائب  علي  اآل  عبداهلل  ع�ضام 
الريا�ضية ال�ضرطية والعقيد حممد ح�ضني اخلوري 
نائب مدير مديرية العا�ضمة وعدد كبري من مدراء 
الإدارات ونوابها وال�ضباط وجمهور غفري. و�ضارك 

يف البطولة 545 لعباً وح�ضل قطاع املهام اخلا�ضة 
قطاع  ث��ان��ي��اً  ل�ضد احل��ب��ل وج���اء  الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى 
اجلنائي  الأم���ن  ق��ط��اع  وح��ق��ق  امل��رك��زي��ة،  العمليات 
املركز الول يف كرة  القدم النخبة وحل ثانياً  قطاع 
املوارد الب�ضرية، ويف اللياقة البدنية والتحدي حقق  
ق��ط��اع الأم����ن اجل��ن��ائ��ي  امل��رك��ز الأول وج���اء قطاع 
الأمن  ���ض��وؤون  قطاع  وظفر  ثانياً،  الب�ضرية  امل���وارد 
ال�ضاطئية  ال��ط��ائ��رة  ل��ك��رة  الأول  ب��امل��رك��ز  وامل��ن��اف��ذ 
وجاء ثانياً  قطاع الأمن اجلنائي، وفاز قطاع املهام 
�ضيدات  ال��ط��ائ��رة  ك���رة  يف  الأول  ب��امل��رك��ز  اخل��ا���ض��ة 

والثاين كان من ن�ضيب قطاع �ضوؤون الأمن واملنافذ، 
ويف الرماية “املواهب” لل�ضيدات فازت باملركز الأول 
�ضيخة احلمودي وجاءت ثانية فتحية حممد قا�ضم 
الهواة  م�ضابقة  ويف  احلو�ضني،  عبا�س  مرمي  وثالثاً 
وجاء  احلبابي  م�ضفر  الأول  باملركز  ف��از  “رجال” 
املزروعي،  �ضعيد  ثالثاً  وح��ل  الربيكي  جا�ضم  ثانياً 
واأما م�ضابقات النخبة “�ضيدات” كانت مرمي اأحمد 
جا�ضم قد اأحتلت املركز الأول وجاءت باملركز الثاين 
املحريبي،  �ضم�ضة  ثالثاً  وحلت  �ضامل  عبداهلل  مرمي 
وكان املركز الأول ل�ضامل العمري يف م�ضابقة النخبة 

وثالثاً  ال��ب��ل��و���ض��ي  حم��م��ود  ث��ان��ي��اً  وج���اء  “رجال” 
�ضلطان  حممد  حقق  البلياردو  ويف  ال��ع��م��ري،  علي 
ال�ضام�ضي املركز الأول وجاء اأحمد �ضالح الها�ضمي 
ظفر  ال�ضنوكر  ويف  ثالثاً  عبدالقادر  واأح��م��د  ثانياً 
اأحمد  ثانياً  وج��اء  الأول  باملركز  ال��ق��ادر  عبد  اأحمد 
�ضالح الها�ضمي وثالثاً كان فهد عبداهلل احلمومي، 
الكعبي  ف��ه��د  م��ن  ك���اًل  ح��ق��ق  �ضتي�ضن  ال��ب��الي  ويف 
وحممد الكعبي املركز الأول و�ضعيد اجلنيبي وعبد 
اهلل اجلنيبي املركز الثاين وجاء ثالثاً كل من مكتوم 

اخليلي وعبد العزيز الزعابي.

الدفاع املدين يفوز ببطولة الت�سامح الرم�سانية  ل�سرطة اأبوظبي
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر

اختتمت  م�ضاء اأم�س دورة الت�ضامح 
ا���ض��ت��م��رت طوال  ال���ت���ي  ال��ري��ا���ض��ي��ة 
رعاية  حت��ت  املا�ضيني  الأ���ض��ب��وع��ني 
�ضعيد بن  ال��دك��ت��ور  ال�����ض��ي��خ  م��ع��ايل 
اآل ن��ه��ي��ان ومب�����ض��ارك��ة 5  ط��ح��ن��ون 
األعاب هي كرة اليد والطائرة وقدم 
ال��ه��ج��ن ورماية  و���ض��ب��اق  ال�����ض��الت 
ال�ضوزن. وت�ضمن حفل اخلتام الذي 
ا�ضت�ضافته �ضالة الألعاب الريا�ضية 
باإ�ضتاد خليفة بن زايد بنادي العني 
اجلميع   معها  جت��اوب  رائعة  فقرات 
عرو�س  و  ال���ر����ض���ام  ف����ق����رة   م��ن��ه��ا 
الفيديو التي وثقت جلميع مراحل 
الإعداد واملناف�ضات للدورة ، وعر�س 
يف  الإع���الم���ي���ة  للتغطية  ال��ف��ي��دي��و 
كافة اأجهزة الإعالم ومن ثم تتويج 
الهجن  م�����ض��اب��ق��ات  يف  ال���ف���ائ���زي���ن 

والرماية وخما�ضيات كرة القدم.
نتائج م�ضابقة الرماية 

�ضلطان  امل�����رج�����ان  ال�����رام�����ي  ح���ق���ق 
البلو�ضي املركز الأول مل�ضابقة رماية 
ال�����ض��وزن لفئة ال��ه��واة ، وج���اء بطي 
اأح��م��د ب��ن جم��رن يف امل��رك��ز الثاين 

الكعبي  عبداهلل  حممد  حل  بينما   ،
ثالثاً للم�ضابقة.

ال�ضوزن  رم���اي���ة  م�����ض��اب��ق��ة  و���ض��م��ن 
عبدالرحمن حميد  للنا�ضئني ظفر 
للم�ضابقة  الأول  باملركز  ال�ضام�ضي 
العامري ثانياً  وحل حممد بن حم 

وتالهما �ضيف را�ضد ال�ضام�ضي.
+++++

اآل �صودين
اآل  اأحمد  اأع��رب الدكتور  من جانبه 
ال��دورة وما  �ضودين عن ر�ضاه  عن 
حققته من النجاح يف جميع ميادينها 
اأن  ، م��وؤك��داً  باأعلى درج���ات اجل���ودة 
الريا�ضية  وال�����روح  ال��ت�����ض��ام��ح  روح 
الأكرب  احلا�ضر  دوم��اً  العالية ظلت 

يف كل مراحل الدورة.
معايل  ب���ت���وج���ي���ه���ات   ”: واأ������ض�����اف 
طحنون  بن  �ضعيد  ال�ضيخ  الدكتور 
اآل ن��ه��ي��ان ���ض��ن��ب��داأ ف����وراً يف الإع����داد 
�ضتاأتي  وال����ت����ي  امل��ق��ب��ل��ة  ل��ل��ن�����ض��خ��ة 
م��و���ض��ع��ة وت�����ض��م��ل ع����دداً ك��ب��رياً من 
ال��ري��ا���ض��ات ون�����ض��خ��ة ال��ع��ام احلايل 
اأقيمت يف ظ��روف �ضعبة حيث جاء 
م��ا جعلها  م��ت��اأخ��راً  انطالقها  ق��رار 
ولكننا  فقط  ري��ا���ض��ات   5 ب���  تكتفي 

بهذه  املناف�ضات  تاأتي  اأن  نتوقع  مل 
القوة بعدد م�ضاركني كبري ومتابعة 
اإيجابية ومتفاعلة حتى  جماهريية 

اللحظة الأخرية ».
+++++

الكعبي 
رماية  م�ضابقة  رئي�س جلنة  اأع��رب  
الرماية  خالد  بطل  ت��راب  ال�ضوزن 
عن  ور�ضاهم  �ضعادتهم  عن  الكعبي 
الرماية  ب��ط��ول��ة  ج��م��ي��ع خم��رج��ات 
ال���ت���ي ����ض���ارك ف��ي��ه��ا م���ا ي���زي���د على 
الثالث  للفئات  ورام��ي��ة  راٍم   200

الهواة والنا�ضئني وال�ضيدات.

واأ�ضاف :” رماية ال�ضوزن هي جزء 
ت�ضبه  لأن��ه��ا  ت��راث��ن��ا  و  ثقافتنا  م��ن 
���ض��ي��د ال���ربي���ة وه����ي ري��ا���ض��ة يحث 
ع��ل��ي��ه��ا دي��ن��ن��ا احل��ن��ي��ف ف�����اأذا  اأردن����ا 
الرماة  م���ن  اأج���ي���ال ج���دي���دة  خ��ل��ق 
علينا تقدمي الدعم لل�ضباب والهواة 
تقف  الذين  ال��رم��اة  من  وال�ضيدات 
بينهم  ح���ائ���اًل  امل����ادي����ة  الإم���ك���ان���ات 
واإظ�����ه�����ار م���واه���ب���ه���م وق����درات����ه����م ، 
ونثمن عالياً مبادرات معايل ال�ضيخ 
الدكتور �ضعيد بن طحنون اآل نهيان 
م�ضابقة  لبطولة  الكرمية  برعايته 
ال�����ض��وزن وال��ت��ي ك��ان��ت جم���رد فكرة 

�ضت�ضهد  باأنها  بالنا  على  يخطر  مل 
اإق��ب��اًل ي�ضل مب�ضاركيها لأك��رث من 

ورامية«. راٍم   200
متكنا  اأن��ن��ا  يف  و�ضعادتنا   ”: واأردف 
من ر�ضد عدد من مواهب الرماية 
ال����ق����وي����ة ال����ت����ي �����ض����ارك����ت  يف ه���ذه 
والهواة  ال��ن��ا���ض��ئ��ني  م���ن  ال��ب��ط��ول��ة 
الإمارات  احت��اد  و�ضنمد  وال�ضيدات 
باأ�ضماء  وال�ضهم  والقو�س  للرماية 
التي  القوية  امل��واه��ب  ه��ذه  وبيانات 

ر�ضدناها يف م�ضابقة رماية ال�ضوزن 
من اأجل اأن يقوم بدوره يف رعايتها 
اإجنازات  لُتثمر  لها  الدعم  وتوفري 

وميداليات يف امل�ضتقبل القريب«.
اوملبية  م��ي��دال��ي��ة  اأول   ”: واأك���م���ل  
ال�ضوزن  رماية  من  ج��اءت  اإماراتية 
اآل  ح�ضر  بن  اأحمد  ال�ضيخ  وحققها 
اأوملبياد  ذهبية  حتقيق  م��ن  مكتوم 
عبداهلل  حقق  كما   ،  2004 اأث��ي��ن��ا 
ال���ع���ري���اين م���ي���دال���ي���ات���ه الأومل���ب���ي���ة 

رافعاً راي��ة دول��ة الإم���ارات يف رماية 
ال�ضكتون فهي ريا�ضة تبي�س الوجه 
وت���رف���ع ال����راي����ات لأن���ه���ا ج����زء من 
واإرث��ن��ا فقط حت��ت��اج للدعم  ت��راث��ن��ا 
بقيام مثل هذه البطولت لنكت�ضف 
دعمها  يف  ون�ضعى  ال��ق��وي��ة  امل��واه��ب 

ورعايتها«.
++++

فاطمة حممد علي 
اأك����دت ف��اط��م��ة حم��م��د ع��ل��ي لعبة 

ال�ضوزن  لرماية  الإم���ارات  منتخب 
تراب لل�ضيدات عن �ضعادتها الكبرية 
الرماية  م�����ض��اب��ق��ة  يف  ب��امل�����ض��ارك��ة 
الريا�ضية  ال��ت�����ض��ام��ح  دورة  ���ض��م��ن 
فر�ضة  م��ث��ل��ت  اأن���ه���ا  اإىل  م�����ض��رية   ،
القوية  للم�ضاركة  لل�ضيدات  رائعة 
اليجابية  الأج��واء  وال�ضتفادة من 

التي وفرتها الرعاية الكرمية.
واأ���ض��اف��ت :” اأ���ض��ك��ر م��ع��ايل ال�ضيخ 
ال���دك���ت���ور ���ض��ع��ي��د ب���ن ط��ح��ن��ون اآل 
نهيان على جهوده ال�ضادقة يف دعم 
ريا�ضة الرماية ولي�س ذلك بغريب 
للرماة  راع��ي��اً  عليه فقد ظ��ل دوم���اً 
ومهتماً بخلق اأجيال جديدة منهم 
اأدواتهم  تطوير  من  يتمكنوا  حتى 
املحلية  ال��ب��ط��ولت  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة 
واخل���ارج���ي���ة وحت��ق��ي��ق الإجن������ازات 

ورفع راية الدولة«.
البطولت  ه���ذه  :” م��ث��ل  واأردف�����ت 
الرماة  ح���واف���ز  م���ن  ك���ث���رياً  ت���ع���زز 
والتدريب  للعمل  فئاتهم  مبختلف 
وب�����ذل اأق�������ض���ى اجل���ه���ود م���ن اأج���ل 
مت��ث��ي��ل ال���دول���ة يف ي���وم م��ن الأي����ام 
واعتالء  ب����الإجن����ازات  وت�����ض��ري��ف��ه��ا 

املن�ضات«.

املباراة  وخ�ضارة  الأخ���رية،  �ضقوطه يف اخلطوة  ع��ام من  بعد 
النهائية لدوري اأبطال اأوروبا، ياأمل ليفربول يف ك�ضر حاجز 
الفني  مديره  بقيادة  له  الأول  اللقب  واإح���راز  “النح�س”، 
الأملاين يورغن كلوب، عندما يخو�س نهائي نف�س البطولة، 

اليوم ال�ضبت، اأمام توتنهام الإجنليزي.
خطفت الكرة الإجنليزية الأ�ضواء يف املو�ضم احلايل من 

اإجنلرتا  من  فريقني  بو�ضول  الإ�ضبانية،  نظريتها 
اإىل نهائي البطولة، وكذلك فريقني اآخرين من 

الذي  الأوروب����ي،  ال���دوري  اإىل نهائي  اإجن��ل��رتا 
�ضهد فوز ت�ضيل�ضي على اآر�ضنال 1-4.

يف  ال�����ض��اد���س  بلقبه  ال��ف��وز  يف  ليفربول  ويطمع 
تاريخ دوري الأبطال، فيما يتطلع توتنهام للقب 
النهائي  يخو�س  حيث  ال��ب��ط��ول��ة،  يف  ل��ه  الأول 

للمرة الأوىل.

اإىل املباراة  وقدم كل من الفريقني ق�ضة خيالية يف طريقه 
م��ن مرة،  اأك��رث  اخل���روج  م��ن  توتنهام  اأف��ل��ت  النهائية، حيث 

وات�ضمت م�ضريته بالكفاح لقلب النتائج ل�ضاحله.
الدور  لليفربول يف  بالن�ضبة  ومل يختلف احلال كثرياً 

ن�ضف النهائي للبطولة، والذي اأطاح فيه 
برب�ضلونة الإ�ضباين، رغم فوز الأخري 
3-0 على ملعبه ذهاباً، قبل اأن 

يرد ليفربول 4-0 يف 

مباراة الإياب على ملعبه. ويتطلع ليفربول اإىل الفوز باللقب 
الأوروبي، ليكون تعوي�ضاً كبرياً له عن ف�ضله يف الفوز باللقب 
املحلي، حيث احتل املركز الثاين يف الدوري الإجنليزي بفارق 

نقطة واحدة خلف مان�ض�ضرت �ضيتي.
ومع نهاية املو�ضم الرابع للفريق حتت قيادة كلوب، 
الدوري  يف  النقاط  من  رائعاً  ع��دداً  الفريق  ح�ضد 
املو�ضم  يف  ن��ق��ط��ة   97 ح�����ض��د  ح��ي��ث  الإجن���ل���ي���زي، 
املنق�ضي، وخ�ضر مباراة واحدة فقط من 38 مباراة 

خا�ضها يف امل�ضابقة، لكنه حل ثانياً.
الفريق دفعة معنوية هائلة من  ن��ال  ه��ذا  ورغ��م 
يف  بر�ضلونة  اأم��ام  قدمها  التي  “الرميونتادا” 
امل��رب��ع ال��ذه��ب��ي ل���دوري الأب���ط���ال، ويطمح اإىل 
باأف�ضل  واملو�ضم  الأوروب��ي��ة  امل�ضابقة  اإنهاء 
نهائي  خ�ضارته  وتعوي�س  ممكن،  �ضكل 
املو�ضم املا�ضي اأمام ريال مدريد 1-3 يف 

العا�ضمة الأوكرانية كييف.
ويف املقابل، مع عودة كني للمالعب، اأ�ضبح 
اأمام  بوكيتينو  ماوري�ضيو  لتوتنهام،  الفني  املدير 
اأزمة لختيار خط الهجوم، يف ظل تاألق فريناندو 
الإط���اح���ة مبان�ض�ضرت  ���ض��اه��م يف  ال����ذي  ي��ورن��ت��ي 
�ضيتي من دور ربع النهائي، بعدما �ضجل الهدف 
الثالث لتوتنهام يف مباراة الإي��اب التي فاز فيها 
0-1 على  4-3، بعد هزميته  �ضيتي  مان�ض�ضرت 

ملعب توتنهام ذهاباً.
ك��م��ا ���ض��ارك ي��ورن��ت��ي يف ���ض��ن��اع��ة ال��ه��دف الذي 
من  ال�ضاد�ضة  الدقيقة  يف  م��ورا  لوكا�س  �ضجله 
اأياك�س يف  اأم��ام  الوقت بدل ال�ضائع ملباراة الإي��اب 

املربع الذهبي.
ت��وت��ن��ه��ام تدريجياً  ت��ق��دم  ب��وك��ي��ت��ي��ن��و،  وحت���ت ق��ي��ادة 
ليقرتب من قمة الدوري الإجنليزي، علماً باأن املدرب 
جدد  لع��ب��ني  م��ع  �ضفقة  اأي  ي��ربم  مل  الأرجنتيني 

لدعم �ضفوف الفريق يف اآخر فرتتي انتقالت.
تتويج  اأف�����ض��ل  �ضيكون  ال��ل��ق��ب،  ت��وت��ن��ه��ام  اأح����رز  واإذا 
مل�ضروع امل��درب مع الفريق، وال��ذي امتد على مدار 

اأعوام.  5

ليفربول وتوتنهام يف نهائي العر�س الأوروبي

برعاية وح�صور �صعيد بن طحنون

ختام ت�سامح العني بتكرمي اأبطال الهجن والرماية وخما�سيات كرة القدم
اآل �صودين : �صنبداأ االإعداد للن�صخة املقبلة فورًا

زميله  وحب  داف��ع  على  اأغويرو  �ضريخيو  املهاجم  �ضدد 
القدم  لكرة  الرجنتني  ملنتخب  مي�ضي  ليونيل  القائد 
بعد  “�ضتحاول عدم احللول و�ضيفة”،  ب��الده  اأن  واأك��د 
خ�ضارتها مرتني �ضد ت�ضيلي يف كوبا اأمريكا التي تنطلق 

ال�ضهر املقبل يف الربازيل.
اأير�س  بوينو�س  يف  �ضحايف  موؤمتر  يف  اأغويرو  وحت��دث 
“نعلم  امل��ن�����ض��رم  للمو�ضم  اأوروب�����ي  ه���داف  اأف�����ض��ل  ع��ن 
ال�ضعادة  املنتخب.  اىل  ين�ضم  عندما  ليو  رغبة  جميعا 
نعرف  لأن��ن��ا  الينا  بالن�ضبة  اأ�ضا�ضي  اأم��ر  يجلبها  التي 
ان��ه على  واأع��ت��ق��د  املنتخب.  درج���ة يحب  اي  ج��ي��دا اىل 

النا�س اإدراك ذلك«.
واأحرز مي�ضي كل اللقاب الكربى مع فريقه بر�ضلونة 
ال�ضباين، لكن الكثري من الرجنتينيني يلومونه لعدم 

حتقيق الإجناز عينه مع منتخب بالده.
ال��ع��امل خم�س م���رات والذي  اأف�����ض��ل لع���ب يف  وخ�����ض��ر 
�ضيبلغ الثانية والثالثني خالل البطولة، اأربع مباريات 
امريكا،  كوبا  يف  ث��الث  �ضيلي�ضتي”:  “األبي  مع  نهائية 
و2016،   2015 يف  ت�ضيلي  �ضد  ن�ضختني  اآخ��ر  بينها 
بانه  املانيا، علما  2014 �ضد  العامل  كاأ�س  وواح��دة يف 
 20 حتت  العامل  وك��اأ���س   2008 اوملبياد  بذهبية  ت��وج 

عاما يف 2005.
الدوري  بلقب  امل��ت��وج  �ضيتي  مان�ض�ضرت  مهاجم  وت��اب��ع 

من  مي�ضي  اق�ضاء  حول  متتالية  ثانية  مرة  الإنكليزي 
ن�ضف نهائي دوري اأبطال اأوروبا �ضد ليفربول النكليزي 
واخل�ضارة �ضد فالن�ضيا يف نهائي الكاأ�س املحلية “ل اأحد 
رائع  لكنه  اخل�����ض��ارات،  من  خائبا  وك��ان  اخل�ضارة  يحب 
ال��ق��دم، �ضعادة  ك��رة  اأن ه��ذه هي  ولديه اخل��ربة، يعرف 

وحزن«.
وبعد النهائي الأخري، اأعلن مي�ضي اعتزال اللعب دوليا 

قبل اأن يعود عن قراره يف 2017.
 2018 ابتعاد عن املنتخب عقب مونديال  وبعد فرتة 
املباراة  املا�ضي  اآذار-م��ار���س  يف  مي�ضي  خا�س  رو�ضيا،  يف 
الودية التي خ�ضرتها الأرجنتني اأمام فنزويال 1-3 يف 
اإل تلك املباراة حتت  مدريد. ومل يلعب جنم بر�ضلونة 
اإ�ضراف املدرب ليونيل �ضكالوين الذي توىل املهمة بعد 

املونديال.
وعن اآمال بالده يف البطولة املقبلة، اأ�ضاف اأغويرو “ل 
اأحد يحب احللول ثانيا. منلك اخلربة. �ضنقدم كل ما 

يف و�ضعنا لعدم احللول يف مركز الو�ضافة«.
ال��ث��ان��ي��ة اىل جانب  امل��ج��م��وع��ة  وت��ل��ع��ب الأرج���ن���ت���ني يف 
اللقب  وه��ي مل حت��رز  وق��ط��ر،  وال��ب��ارغ��واي  كولومبيا 
م��ن��ذ 1993 رغ����م ب��ل��وغ��ه��ا ال��ن��ه��ائ��ي اأرب�����ع م����رات يف 
 2015  ،2007  ،2004( الأخ���رية  اخلم�س  الن�ضخ 

و2016(.

اأغويرو يدافع عن ولء 
مي�سي للمنتخب 

ب��ق��وة وك�����ض��ب مباراته  ت��ورون��ت��و راب���ت���ورز  ���ض��رب 
اأم��ام �ضيفه غولدن �ضتايت ووري��رز حامل  الأوىل 
يف   109-118 الأخ���ريي���ن  ال��ع��ام��ني  يف  ال��ل��ق��ب 
افتتاح الدور النهائي لدوري كرة ال�ضلة الأمريكي 

للمحرتفني.
ال�ضرقية،  املنطقة  رابتورز، بطل  وا�ضتغل تورونتو 
عاملي الأر�س واجلمهور لتحقيق فوزه الأول على 
�ضيفه ووريرز بطل املنطقة الغربية يف �ضل�ضلة من 

مباريات يح�ضمها الفريق الذي ي�ضبق مناف�ضه   7
اىل الفوز باأربع.

و���ض��ن��ع ال��ف��ري��ق ال��ك��ن��دي ال���ذي ي�����ض��ارك يف الدور 
النهائي للمرة الأوىل يف تاريخه، الفارق يف الربع 
ل�ضيوفه  الثاين عندما �ضجل 15 نقطة مقابل 8 

يف الدقائق الثالث الأخرية منه.
نقاط   10 ب��ف��ارق  الأول  ال�ضوط  راب��ت��ورز  وح�ضم 
مطلع  ح��ت��ى  ت��ق��دم��ه  ع��ل��ى  وح��اف��ظ   ،)49-59(

الأخ����رية عندما جن��ح ووري����رز يف تقلي�س  ال��رب��ع 
�ضاحب  ل��ك��ن   ،)87-90( ن��ق��اط   3 اإىل  ال��ف��ارق 
يف  ه��داف��ه  ت��األ��ق  بف�ضل  ت��وازن��ه  ا�ضتعاد  ال�ضيافة 
 32 �ضاحب  �ضياكام  با�ضكال  الكامريوين  امل��ب��اراة 
ال�ضباين  الرت��ك��از  8 متابعات، ولع��ب  نقطة مع 
م�����ارك غ��ا���ض��ول ال�����ذي ���ض��ج��ل 20 ن��ق��ط��ة م���ع 7 

متابعات.
وحذر �ضياكام زمالءه قائال “قمنا مبا كان يتعني 

اأمام  الوىل  ب��امل��ب��اراة  ال��ف��وز  وه��و  ب��ه  القيام  علينا 
اأبطال  اأنهم  نن�ضى  اأن  يجب  ل  ولكن  جماهرينا، 

الدوري و�ضريدون اعتبارا من املباراة املقبلة«.
وجنح غولدن �ضتايت يف احلد من التاأثري الهجومي 
لنجم تورونتو كواهي لينارد الذي اكتفى بت�ضجيل 
كرات  خ�ضر  اللقب  حامل  لكن  فقط،  نقطة   23
ترجمة  يف  ال��ت��وف��ي��ق  ي��ح��ال��ف��ه  ومل   )16( ك��ث��رية 
%36،7 يف  ال��رم��ي��ات،  حم��اولت��ه )%42،9 يف 

الثالثيات(.
ووا�ضل جنمه �ضتيفن كوري تاألقه بتخطيه حاجز 
30 نقطة للمباراة ال�ضاد�ضة على التوايل بت�ضجيله 
نقطة.  21 طوم�ضون  كالي  واأ�ضاف  نقطة،   34

وهي املرة الأوىل التي يخ�ضر فيها غولدن �ضتايت 
ووري������رز ال����ذي ي��خ��و���س ال�����دور ال��ن��ه��ائ��ي للمرة 
الدور  يف  الأوىل  امل��ب��اراة  ال��ت��وايل،  على  اخلام�ضة 

النهائي بقيادة مدربه �ضتيف كري.

وت��ق��ام امل���ب���اراة ال��ث��ان��ي��ة يف ت��ورون��ت��و الأح�����د، قبل 
املباراتني  ووري���رز  �ضتايت  غ��ول��دن  ي�ضت�ضيف  اأن 
ويف  املقبلني،  واجلمعة  الأرب��ع��اء  والرابعة  الثالثة 
حال احلاجة، ي�ضت�ضيف تورونتو املباراة اخلام�ضة 
يف العا�ضر من حزيران-يونيو املقبل، وتقام املباراة 
اأن  ع��ل��ى  م��ن��ه،   13 غ��ول��دن يف  ال�����ض��اد���ض��ة مبلعب 
يف  ت��ورون��ت��و  يف  احلا�ضمة  ال�ضابعة  امل��ب��اراة  جت��رى 

منه.  16

اإع�سار تورونتو ي�سرب »املحاربني« بقوة يف افتتاح النهائي



الع�سل الأغلى يف العامل
يعد ع�ضل املانوكا النيوزيلندي عالجاً للكثري من الأمرا�س، اإذ يعمل كم�ضاد 
للجراثيم اخلطرية. وبينت درا�ضة حديثة اإمكانية ا�ضتخدامه كعالج ملر�س 
التليف الكي�ضي. بيد اأنه ل ُين�ضح با�ضتخدامه يف بع�س احلالت دون ا�ضت�ضارة 
طبيب. ي�ضتخدم الع�ضل كعالج طبي منذ اآلف ال�ضنني. فقد اأظهرت اأبحاث 
حديثة اأن ع�ضل املانوكا بالتحديد ميتلك فوائد اإ�ضافية مقارنة باأ�ضناف 
املقاومة  البكترييا  قتل  الع�ضل  من  النوع  لهذا  وميكن  الأخ���رى.  الع�ضل 
الع�ضل  ا�ضتخدام  ويدر�س حالياً  اجل��روح،  املوجودة يف  احليوية  للم�ضادات 
اأي�ضاً كبديل عالجي يف حالت الإ�ضابة بالتهاب الكلى، ح�ضب ما ذكر موقع 
عن  �ضادرة  درا�ضة حديثة  وتو�ضلت  املتخ�ض�س.  العلمي  ديلي”  “�ضاين�س 
جامعة �ضوان�ضي الربيطانية اإىل اأن ا�ضتخدام ع�ضل املانوكا ميكن اأن يوفر 
بدياًل لعالج التهابات اجلهاز التنف�ضي، وخا�ضة �ضد البكرتيا التي توجد 
يف حالت الإ�ضابة بالتليف الكي�ضي. وذكرت الدرا�ضة، التي ن�ضرت نتائجها 
التهابات  زرع���وا  ال��درا���ض��ة  على  امل�ضرفني  اأن  ديلي”،  “�ضاين�س  موقع  يف 
بكتريية م�ضابهة لتلك التي تظهر لدى مر�ضى التليف الكي�ضي. ومن ثم 
قتل  فعاًل يف  كان  اأنه  النتائج  واأظهرت  املانوكا.  بع�ضل  اللتهابات  عاجلوا 
حالة  يف  البكترييا  قتل  ن�ضبة  و�ضلت  بينما  باملئة،   39 بن�ضبة  البكترييا 
ا�ضتخدام امل�ضادات احليوية اإىل 29 باملئة فقط. ويف حالة ا�ضتخدام الع�ضل 

مع امل�ضادات احليوية �ضوية، و�ضلت الن�ضبة اإىل 90 باملئة.

عالج الإم�ساك اأثناء الر�ساعة 
اإذا كنت  ال��ولدة، وخا�ضة  اإىل فرتة ما بعد  ت�ضتمر ال�ضكوى من الإم�ضاك 
تر�ضعني طفلك طبيعياً. وقد ترتددين يف تناول ملّينات لالإم�ضاك ب�ضبب 
الر�ضاعة لأن املادة الدوائية ت�ضل اإىل حليب الثدي. ويعترب عالج الإم�ضاك 
الغذائي ال�ضحي والتمارين واحلركة هو الأف�ضل خالل  النظام  بوا�ضطة 
و�ضفة  دون  من  ال�ضيدليات  يف  املتوفرة  امللّينات  بع�س  لكن  املرحلة،  هذه 
وراء  العوامل  من  جمموعة  وتتداخل  املر�ضعة.  ل��الأم  اآمنة  تعترب  طبية 
م�ضّكنات  تناول  منها  الطبيعية،  الر�ضاعة  اأث��ن��اء  الإم�ضاك  من  ال�ضكوى 
لتخفيف الأمل، ونق�س احلركة وامل�ضي وتاأثريه ال�ضلبي على حركة الأمعاء، 
مع نق�س الألياف يف الطعام وال�ضوائل من اجل�ضم، كما اأنه يف بع�س احلالت 
لتحافظ الأم على خيوط اجلراحة توؤجل الذهاب اإىل احلّمام، ما ينتج عنه 
الفواكه  مثل  بالألياف  غنية  اأطعمة  تناويل  الطبيعية.  امللّينات  اإم�ضاك. 
التي  ال�ضوفان  وحبوب  الأ�ضمر،  كاخلبز  الكاملة  واحلبوب  واخل�ضروات، 
تعترب م�ضدراً رائعاً لألياف الطعام. كذلك عليك �ضرب املزيد من ال�ضوائل 

لتوفري ما يكفي لإدرار حليب الثدي، واأي�ضاً ت�ضهيل حركة الأمعاء.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ثمانية فائزين
 مب�سابقة هجاء الكلمات 

متفوقني  ط����الب  ث��م��ان��ي��ة  ت��غ��ل��ب 
ع��ل��ى ال��ق��وام��ي�����س ل��ي��ف��وزوا جميعا 
مب�ضابقة هجاء الكلمات التي تقام 
املتحدة  ال���ولي���ات  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
هي  ه��ذه  اإن  م�ضوؤولون  ق��ال  فيما 
املرة الأوىل التي يتقا�ضم فيها هذا 
العدد الفوز منذ بداأت امل�ضابقة عام 
ماراثونية  ج��ول��ة  وب��ع��د   .1925
من  الأوىل  ال�ضاعات  حتى  امتدت 
�ضباح اجلمعة مل يت�ضن متييز اأحد 
وح�ضل  ال��ب��اق��ني.  ع��ن  املت�ضابقني 
 50 قيمتها  ج��ائ��زة  على  فائز  ك��ل 
كلمة  ون��ح��ت��وا  وك���اأ����س  دولر  األ���ف 
جناحهم  ل���و����ض���ف  ب���ه���م  خ���ا����ض���ة 
امل�ضرتك هي “اأوكتوت�ضامب�س” اأو 
الأبطال الثمانية. وقال جاك بيلي 
وهو الناطق الر�ضمي للكلمات التي 
حروفها  بهجاء  املت�ضابقون  يقوم 
الدور  يف  للم�ضاركني  امل�ضابقة  يف 
مواجهة  يف  “و�ضعناكم  النهائي 
تظهرون  الآن  وح��ت��ى  ال��ق��ام��و���س 

للقامو�س ملن الغلبة«.
الثالثاء  ي�����وم  امل�������ض���اب���ق���ة  ب��������داأت 
متميزا  ط��ال��ب��ا   562 مب�����ض��ارك��ة 
يف ال���ه���ج���اء م����ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء 
اأمريكية  واأرا�س  املتحدة  الوليات 
و�ضت دول اأخرى هي جزر الباهاما 
واليابان  وج��ام��ي��ك��ا  وغ��ان��ا  وك��ن��دا 
وكوريا اجلنوبية. وقال م�ضوؤولون 
اإن يف حني اأنه �ضبق فوز اأكرث من 
هذه  ف��اإن  امل�ضابقة  بنف�س  مناف�س 
بها  ي��ف��وز  ال��ت��ي  الأوىل  امل����رة  ه���ي 
النهائية  اجلولة  واأذيعت  ثمانية. 
ال���ت���ي ب������داأت ي����وم اخل��م��ي�����س على 
�ضا�ضة التلفزيون يف خمتلف اأنحاء 

الوليات املتحدة.

اخرجت ابنها من املدر�سة ليحرتف لعبة 
يف الوقت الذي تعترب فيه اأمهات كثريات األعاب الفيديو 
ع��ل��ى الهتمام  اأب���ن���اءه���ن  وي�����ض��ج��ع��ن  ل��ل��وق��ت  م�����ض��ي��ع��ة 
على  ابنها  بت�ضجيع  بريطانية  �ضيدة  قامت  بدرو�ضهم، 
العادة،  على غري  املدر�ضة.  واأخرجته من  لعبة  اح��رتاف 
الدرا�ضة لحرتاف  ابنها على ترك  اأم بريطانية  �ضجعت 
“بنجي  امل��دع��و  ال��ط��ف��ل  “فورتنايت”.  ال��ف��ي��دي��و  لعبة 
اأن  ا�ضتطاع  ب��ع��د،  ربيعاً   15 يتجاوز  مل  ال���ذي  في�س”، 
ا�ضرتلينياً من خالل لعب  األف جنيهاً   25 يح�ضل على 
العامل  ك��اأ���س  ل��دخ��ول  م��وؤه��ل  الآن  وه���و  “فورتنايت”، 
 23 اإىل  ج��ائ��زت��ه  قيمة  ت�ضل  وال���ذي  باللعبة،  اخل��ا���س 
“ديلي  موقع  نقل  م��ا  ح�ضب  اإ�ضرتليني.،  جنيه  مليون 
ميل«. و�ضتنظم املناف�ضة يف مدينة نيويورك خالل �ضهر 
الذي  “بنجي”،  فيها  و�ضي�ضارك  املقبل،  مت��وز  يوليو- 
يف  ل�”فورتنايت”  لع���ب   15 اأف�����ض��ل  ب���ني  م���ن  ي��ع��ت��رب 
العامل. وبالرغم من اأن الفتى الربيطاين قد بداأ اللعبة 
قبل عام، اإل اأنه اكت�ضب �ضهرة كبرية واآلف املتابعني على 

ح�ضاباته يف مواقع التوا�ضل الجتماعي.

ال�سجائر الإلكرتونية ت�سر اجلنني
ال�ضجائر  خ��ط��ورة  م��ن  الأمل��ان��ي��ة  ال��رئ��ة  موؤ�ض�ضة  ح���ذرت 
ال�ضجائر  لأن  اجل��ن��ني،  على  احلمل  اأث��ن��اء  الإل��ك��رتون��ي��ة 
م��واد �ضارة مثل  الأخ��رى على  الإلكرتونية حتتوي هي 
على  النيكوتني خطر  اأن  املوؤ�ض�ضة  واأو�ضحت  النيكوتني. 
بالربو، ف�ضاًل عن  اإ�ضابته  �ضحة اجلنني، ويرفع خطر 
ان��خ��ف��ا���س وزن���ه ع��ن��د ال�����ولدة. ول��ت��ج��ن��ب ه���ذه املخاطر 
�ضددت املوؤ�ض�ضة على �ضرورة اإقالع احلامل عن التدخني 

�ضواًء ال�ضجائر العادية اأو  الإلكرتونية. 

هذه الفاكهة تقي من النوبات 
اأجنياًل  اإي�ضت  جامعة  يف  اأجريت  جديدة  درا�ضة  اأظهرت 
تناول  ب��اأن  الربيطانية،  ه��ارف��راد  جامعة  م��ع  بالتعاون 
التوت الأزرق يومياً يقلل من خماطر الإ�ضابة باأمرا�س 

القلب والأوعية الدموية. 
املجلة  يف  م��وؤخ��راً  ن�ضرت  ال��ت��ي  ال��درا���ض��ة  لنتائج  ووف��ق��اً 
الأمريكية للتغذية ال�ضريرية، فاإن تناول 50 غراماً من 
باأمرا�س  الإ�ضابة  خطر  من  يقلل  يومياً  ال��ربي  التوت 

القلب والأوعية الدموية بن�ضبة ت�ضل اإىل 15%. 
ال��ت��غ��ذي��ة والطب  لق�ضم  ال��ت��اب��ع  ال��ب��ح��ث  ف��ري��ق  وي��ق��ول 
الوقائي يف جامعة اإي�ضت اأجنيال، اإنه “يجب اإدراج التوت 
الأزرق واأنواع التوت الأخرى يف نظامنا الغذائي اليومي 
والأوعية  ال��ق��ل��ب  ب��اأم��را���س  الإ���ض��اب��ة  خ��ط��ر  م��ن  للحد 

الدموية، وخا�ضة بني الفئات املعر�ضة للخطر«. 
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ك��ب��ري ال��ب��اح��ث��ني ال��ربوف��ي�����ض��ور اإيدين 
مبا  احلياة،  منط  تغيريات  ب��اأن  املعروف  “من  كا�ضيدي 
يف ذلك اإج��راء تغيريات على خيارات الطعام مثل تناول 
التوت الأزرق، ميكن اأن ي�ضاعدنا على التقليل من خطر 

الإ�ضابة بالأمرا�س القاتلة«.

ك�سوف كلي لل�سم�س يف غ�سون اأ�سابيع
�ضهد �ضيف عام 2017، اآخر ك�ضوف �ضم�ضي كامل، لكن من فاتته هذه الظاهرة املثرية ميكنه متابعة احلدث القادم 
يف غ�ضون اأ�ضابيع. ومن املنتظر اأن يتابع �ضكان الأر�س الك�ضوف الكلي لل�ضم�س يف 2 يوليو القادم، يف حدث �ضيدوم 
“نا�ضا«. ويقع الك�ضوف الكلي عندما تكون الأر�س والقمر  الأمريكية  الف�ضاء  وكالة  بح�ضب  و33 ثانية  4 دقائق 
اأي يف وقت ولدة القمر اجلديد يف مطلع ال�ضهر  وال�ضم�س على ا�ضتقامة واحدة تقريبا ويكون القمر يف املنت�ضف 
القمري بحيث يحجب القمر �ضوء ال�ضم�س ويلقي بظالله على الأر�س. ول ميكن روؤية هذا الك�ضوف الكلي اإل يف 
منطقة �ضغرية من كوكبنا، وفقا ملا ذكرته وكالة “نا�ضا”، حيث �ضيكون الك�ضوف القادم مرئيا يف جنوب املحيط الهادئ 
وت�ضيلي والأرجنتني. ولن يكون هذا احلدث الفلكي قابال للعر�س اإل خالل وقت ق�ضري للغاية، حيث يتوقع العلماء 
اأن �ضكان �ضان خوان بالأرجنتني �ضي�ضاهدون 63 ثانية فقط من جممل الك�ضوف الكلي، فيما �ضي�ضاهد املتواجدون يف 
ل �ضيال يف ت�ضيلي دقيقة و35 ثانية، من احلدث. و�ضتتمكن اأجزاء من الإكوادور والربازيل واأوروغواي وباراغواي 
من روؤية ك�ضوف جزئي لل�ضم�س اإذا �ضمح الطق�س بذلك. وبح�ضب موقع Space.com، فاإن معظم الك�ضوف الكلي 
الك�ضوف  16:55 بتوقيت غرينت�س، و�ضي�ضل  ال�ضاعة  الك�ضوف اجلزئي يف  الهادئ، و�ضيبداأ  املحيط  �ضيحدث فوق 

الكلي اإىل الياب�ضة اأول، فوق جزيرة اأوينو، يف جنوب املحيط الهادئ، عند ال�ضاعة 17:24 بتوقيت غرينت�س.
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عامل نظافة يقوم بتنظيف نوافذ اأحد املباين يف �ضنغهاي.   »ا ف ب«

عالج ت�ساقط ال�سعر
 بهذه الفيتامينات

ال�ضعر  ت�ضاقط  ت�ضكو من  كنت  اإذا 
ق���د ي���ك���ون ال�����ض��ب��ب ن��ق�����س بع�س 
الأمر  يكون  قد  كما  الفيتامينات، 
ع����الم����ة ع���ل���ى ال���ق���ل���ق وال���ت���وت���ر. 
ب��ال��ط��ب��ع ت���وج���د ع���وام���ل اأخ�����رى، 
امل�ضكلة  بعالج  البدء  ميكنك  لكن 
بعمل تدليك لفروة الراأ�س وتناول 
كثافة  لزيادة  التالية  الفيتامينات 

ومنو ال�ضعر:
 * فيتامني “اأ” من املغذيات التي 
الراأ�س،  ف����روة  حت��ّف��ز من��و خ��الي��ا 
وُين�ضح بتناول املزيد من الأطعمة 
ال���ف���ي���ت���ام���ني مثل  ب����ه����ذا  ال���غ���ن���ي���ة 
وال�ضّمام  واجل��زر  احللوة  البطاطا 

لتعزيز كثافة ال�ضعر.
من  “ب”  ف���ي���ت���ام���ني  ي���ع���ت���رب   *
ال�ضعر  العنا�ضر التي تعّزز مرونة 
جمموعة  وتوجد  فه،  تق�ضّ ومتنع 
يف  ب�����وف�����رة  “ب”  ف���ي���ت���ام���ي���ن���ات 

البي�س.
حتمي  ال����ت����ي  امل�����غ�����ذي�����ات  م�����ن   *
والتلف  اجل�����ف�����اف  م�����ن  ال�������ض���ع���ر 
وي�����وج�����د  “�ضي”،  ف����ي����ت����ام����ني 
واجلوافة  احل��م�����ض��ي��ات  يف  ب��وف��رة 

واخل�ضروات.
ال�ضعر  ت�ضاقط  �ضبب  يكون  ق��د   *
وال�����ذي  “د”،  ف���ي���ت���ام���ني  ن��ق�����س 
تعري�س  عليه  احل�����ض��ول  يتطّلب 
ولي�س  لل�ضم�س  م��ب��ا���ض��رة  اجل��ل��د 
الفطر  ت��ن��اول  اأو  زج���اج،  وراء  م��ن 
وال�ضلمون  وال�ضردين  )امل�����ض��روم( 
جم���م���وع���ة  اآخ������������ر   * امل������ع������ّل������ب. 
الفيتامينات التي يحتاجها ال�ضعر 
ال�ضحي هو فيتامني “اإي” والذي 
ال��راأ���س، ويوجد  يعّزز �ضحة ف��روة 

يف اللوز واملك�ضرات والأفوكادو.

ر�سيعة ت�سبه ديفيد بيكهام
تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التوا�ضل 
ب�ضبب  لر�ضيعة  ال�ضور  من  ع��دداً  الجتماعي 
ال�ضبه بينها وبني لعب كرة القدم الإنكليزي  

�ضعرها  خ�����ض��الت  ول���ض��ي��م��ا  بيكهام   دي��ف��ي��د 
ال�ضقراء.

الربيطانية،  ميل”  “ديلي  �ضحيفة  وبح�ضب 
اإيفانز  ولوي�س  �ضارلوت  وال��داه��ا  اأ�ضيب  فقد 
وهما من مدينة باكينغهام�ضاير بالذهول عند 
روؤية طفلتهما ديزي ب�ضعر داكن ذي خ�ضالت 
�ضقراء ب�ضكل طبيعي، وقالت �ضارلوت ممازحًة 
الهاياليت عن خ�ضالت  اأنها ورثت خ�ضالتها 

والدها احلمراء. 
ك��ان��ت حديث  ����ض���ارل���وت، ان دي����زي  واأ����ض���اف���ت 
عامالت  اإح����دى  اأن  ك�ضفت  ح��ي��ث  امل�ضت�ضفى 
�ضيًئا مثل هذا  ت�ضهد  اإنها مل  قالت  امل�ضت�ضفى 

الأمر اأثناء عملها طوال 44 عاًما.
امل�ضت�ضفى،  يف  م�ضهورة  دي��زي  وقالت:”كانت 
هل  ويقلن  غرفتنا  اإىل  ياأتني  العامالت  كانت 
التي يتحدث عنها اجلميع؟  الطفلة  هذه هي 

كنا ننتظر روؤيتها«.

ك��ث��ري م��ن الأح���ي���ان ب�ضبب جيو�س  ن��ن��زع��ج يف   
يدفعنا  مم��ا  ح��دائ��ق��ن��ا،  ت�ضتعمر  ال��ت��ي  ال��ن��م��ل 
اليوم  بعد  ولكن،  عليها.  للق�ضاء  م��واد  لو�ضع 
اإذا  جماعي،  قتل  عملية  لرت��ك��اب  ت�ضطر  ل��ن 

اتبعت الن�ضائح التالية.
النمل  يعي�س  اأن  يريد  ل  اأح���داً  ف��اإن  بالتاأكيد 
ولكن  منزله.  يف  اأو  حديقته  يف  هائلة  ب��اأع��داد 
مرنة  احل��ج��م  �ضئيلة  ك��ائ��ن��ات  النمل  ح�����ض��رات 

وقد يكون من ال�ضعب التخل�س منها.
ل داعي للخوف، فالنمل مفيد جدا، حيث ين�ضر 
النظام  يف  مهما  دورا  ويلعب  وال��ب��ذور  ال��ل��ق��اح 
املرء  اأن  اجل��ي��دة  والأن���ب���اء  للحديقة.  البيئي 
لي�س بحاجة لعملية قتل جماعي للتخل�س من 
ما يحتاج  املنزل. فكل  الهائلة يف  النمل  اأع��داد 
املرء اإليه هو عملية اإقناع لطيفة لياأخذ النمل 

عائلته ومي�ضى اإىل مكان اآخر.
وين�ضح  الإن�ضان.  مثل  للروائح  ح�ضا�س  النمل 
النمل  ط��رد  امل���راد  املنطقة،  بتطويق  اخل���رباء 
�ضكل  ال��ت��ي يف  اأو  امل��ط��ح��ون��ة  ب��ال��ق��ه��وة  م��ن��ه��ا، 

حبيبات وهي جيدة اأي�ضا لرتبة احلديقة.
ومن الأ�ضياء املنفرة للنمل هي روائح الأع�ضاب 

القوية مثل الالفندر والعرعر وال�ضر�ضخ. 
ك��م��ا مي��ك��ن جت��رب��ة ق�����ض��ر ال��ل��ي��م��ون وم�ضحوق 
ال��ق��رف��ة وال��������خ��ل وك���ذل���ك ال���زي���وت ال���ط���اردة 

للنمل.
ويف املنزل، من اجليد اإحكام غلق كل الأطعمة. 
با�ضتمرار  ال��ف��ت��ات  ك��ل  م��ن  ال��ت��خ��ل�����س  وي��ج��ب 
وي��ج��ب ع���دم ت���رك ط��ع��ام احل��ي��وان��ات الأليفة 

لفرتة طويلة.
ولإبقاء النمل خارج املنزل، فكر يف �ضد ال�ضروخ 

يف اجلدران والنوافذ.
 ويف النهاية، اإذا كنت تريد الق�ضاء على النمل، 
ه���ن���اك ح�����ض��رة اأخ�����رى ي��ج��ب الن���ت���ب���اه ل��ه��ا يف 
النمل على  يتغذى  املن.  احلديقة وهي ح�ضرة 
ع�ضل املن وقد مي�ضي به احلال مل�ضاعدتها على 
احلماية من احليوانات املفرت�ضة. وبالتايل اإذا 
ما اأردت التخل�س من النمل، فيجب عليك اأوًل 

الق�ضاء على املن.

تخل�س من النمل بال قتل جماعي

اإيرينا �سايك ت�ستمع  دون كوبر
حتظى النجمة الرو�ضية  ايرينا �ضايك  مبتابعة كربى اأينما ذهبت عرب مواقع 
جتربة  خا�ضت  اأن  بعد  البابارازي  م�ضوري  قبل  من  اأو  الجتماعي  التوا�ضل 

التمثيل، بالإ�ضافة اإىل اأنها زوجة النجم العاملي براديل كوبر.
كما �ضكلت قبلها ثنائياً ناجحاً مع جنم كرة القدم كري�ضتيانو رونالدو اأف�ضل 

لعبي العامل يف خم�س منا�ضبات خمتلفة.
اأثناء  م��وؤخ��راً  �ضايك  ليرينا  ���ض��وراً  الباباراتزي  م�ضوري  عد�ضات  والتقطت 
ا�ضتمتاعها بوقتها يف �ضوارع غرب هوليود، حيث حر�ضت على ال�ضري وحدها 
ريا�ضي  بي�ضاء وبنطال ف�ضفا�س وحذاء  تاألفت من توب  اإطاللة كاجوال  يف 

وو�ضعت على راأ�ضها قبعة باللون البيج.

اأ�سغر ر�سيعة بوزن تفاحة 
خرجت مولودة كانت تزن اأقل من ربع كيلوغرام عند ولدتها بعد 
�ضتة اأ�ضهر من م�ضت�ضفى اأمريكي. ويعتقد اأنها اأ�ضغر ر�ضيعة يف 
العامل تبقى على قيد احلياة رغم حجمها ال�ضئيل. و�ضتذهب اإىل 
مدينة  يف  م�ضت�ضفى  احتفل  اخلا�ضة.  العناية  تلقيها  بعد  املنزل 
اأ�ضغر مولودة يف العامل. وولدت  �ضان دييغو الأمريكية  بخروج 
الطفلة “�ضايبي” يف كانون اأول- دي�ضمرب بعد حمل ا�ضتمر 23 
اأنها  تاأكيد  ومت  غ��رام��اً،   245 ولدت��ه��ا  عند  وزنها  وبلغ  اأ�ضبوعاً 
اأ�ضغر طفلة على قيد احلياة يف العامل من جانب هيئة “تايني�ضت 
بابيز ريج�ضرتي” التي تديرها جامعة اأيوا. وذكر امل�ضت�ضفى اأن 
علبة ع�ضري، وميكن  اأو  تفاحة كبرية  ي�ضاهي  كان  الطفلة  وزن 
و�ضعها يف كف اليد، م�ضيفاً اأن والدة �ضايبي، التي ترغب يف عدم 
ن�ضر هويتها، اأجنبت الطفلة يف عملية قي�ضرية طارئة بعد 23 
اأ�ضبوعاً وث��الث��ة اأي���ام م��ن ب��داي��ة احل��م��ل، وه��و م��ا يقل ع��ن فرتة 
بيان:  يف  امل�ضت�ضفى  واأو���ض��ح  اأ�ضبوعاً.   17 بنحو  العادية  احلمل 
وجدوا  بعدما  �ضرورية  كانت  املبكرة  ال���ولدة  اإن  الأط��ب��اء  “قال 
خطر”.  يف  والدتها  حياة  واأ�ضحبت  وزن��اً  تكت�ضب  ل  الطفلة  اأن 
وذكر امل�ضت�ضفى اأن الطفلة تلقت العالج يف وحدة العناية املركزة 
اخلا�ضة بالأطفال حديثي الولدة حتى �ُضمح بذهابها اإىل املنزل 

يف اأيار- مايو وهي بوزن 2.3 كيلوغراماً.

منبه يجربك على النهو�س من ال�سرير
املنبه  ويغلقون  ال��ن��وم،  من  النهو�س  عند  �ضعوبة  كثريون  يعاين 
عند رنينه، لكن هذه الطريقة اجلديدة يف التنبيه �ضتجربك على 
الوقت املحدد.  ويحمل اجلهاز اجلديد  النهو�س من �ضريرك يف 
ويو�ضع حتت مرتبة  املنا�ضب”  “جهاز ال�ضتيقاظ يف الوقت  ا�ضم 
ال�ضرير، لينتفخ عند موعد ال�ضتيقاظ، ما يوؤدي اإىل ثني العمود 
اجلهاز  يقت�ضر  ول  النوم.  موا�ضلة  من  النائم  مينع  ما  الفقري، 
على هذه الآلية للتاكد من ا�ضتيقاظ �ضاحبه، بل ي�ضم اأي�ضاً مكرب 
اأ�ضواتاً مزعجة.  ول يحتوي هذا النظام على ميزة  �ضوت يطلق 
الغفوة، ولتعطيله على امل�ضتخدم ال�ضغط على زرين يف اآن واحد، 
وفق مريور الربيطانية. واأو�ضحت �ضركة “جي اآر اإي�ضت” امل�ضممة 
للجهاز اأنه اإذا مل ُي�ضغط على زر الإيقاف مدة 3 دقائق بعد بداية 
انتفاخه، يعمل جهاز الأمان ب�ضكل اآيل ملنعه من موا�ضلة النتفاخ. 
بع�س  مرتفع  �ضعره  اأن  اإل  الت�ضميم،  ب�ضيط  اجل��ه��از  اأن  ورغ���م 

ال�ضيء، اإذ يبلغ 99 األف ين ياباين “ حوايل 1000 دولر«.

نيوزيلندا تطلق »ميزانية رفاهية« 
لتحديد  الرفاهية”،  “ميزانية  عليه  يطلق  ما  نيوزيلندا،  اأطلقت 
العائلي  والعنف  الأط��ف��ال  وفقر  العقلية،  لل�ضحة  جديدة  اأول��وي��ات 
الرفاهية  اجتاه  اإن  روبرت�ضون،  املالية، جرانت  وزير  وقال  والت�ضرد. 
ميثل حتول كبريا عن الو�ضع الراهن، و�ضيتم الآن قيا�س مدى جناح 
البالد ب�ضكل خمتلف. وتاأتي ت�ضريحات روبرت�ضون على الرغم من اأن 
اخلرباء قالوا لوكالة الأنباء الأملانية )د.ب.اأ(، اإن م�ضمون امليزانية مل 
يقدم �ضيئا جديدا. واأ�ضاف روبرت�ضون: “نحن ل نعتمد على اإجمايل 
�ضعبنا،  رفاهية  كيفية حت�ضني  على  اأي�ضا  ولكن  املحلي فقط،  الناجت 
1.5 مليار  امليزانية  البيئة وتعزيز جمتمعاتنا«. وخ�ض�ضت  وحماية 
العقلية  ال�ضحة  اأج��ل  من  دولر(،  مليون   978( نيوزيلندي  دولر 
نيوزيلندي  اأع���وام، و320 مليون دولر  اأرب��ع��ة  م��دار  والإدم���ان على 
1.1 مليار دولر  ا�ضتثمارات بقيمة  العائلي، و�ضهدت  ملعاجلة العنف 

ملكافحة فقر الأطفال.


