
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

عامل �جتماع يقر�أ فنجان �إيطاليا:
�لو�سع �أ�سو�أ من زمن زحف 

مو�سوليني على روما!
•• الفجر - خرية ال�شيباين

يف اأعقاب انت�شار احلركتني ال�شعبويتني “الرابطة” 
اإي��ط��ال��ي��ا، اث���ار ع���امل االجتماع  وح��رك��ة 5 جن���وم يف 
ال�شادمة  مبالحظاته  االنتباه  ما�شي  دي  دومينيكو 

معلناً: حول االئتالف “االأ�شفر / االأخ�شر”، 
»�شالفيني )الرابطة( من اليمني، و�شتلتهم 5 جنوم 
وُيذّكر  ب��اخل��ط��ر،  ي��ن��ذر  ال��و���ش��ع  اإن  الي�شارية.  غ��ر 

بحقبة الزحف على روما. ال ميلك اأي من الزعيمني 
اأكرث  الرابطة  رئي�س  ولكن  ج��دي��ة،  �شيا�شية  ثقافة 

مكرا وخداعا و�شطوة«.     )التفا�شيل �س11(

   

�ألف ميني مبنطقة �ملتينة باحلديدة   14
ي�ستفيدون من �مل�ساعد�ت �لإن�سانية �لإمار�تية

•• احلديدة -وام:

وزعت “هيئة الهالل االأحمر االإماراتي” 2000 �شلة غذائية اإ�شافة 
اإىل ال�شلع االأ�شا�شية على اأهايل منطقة املتينة التابعة ملديرية التحيتا 
األ��ف مواطن ميني وذلك   14 ا�شتفاد منها  لليمن  الغربي  ال�شاحل  يف 
�شمن حملة توزيع امل�شاعدات االإن�شانية والغذائية العاجلة على اأهايل 
معاناتهم  وط��اأة  للتخفيف من  احل��دي��دة  امل��ح��ررة يف حمافظة  املناطق 
بها  التي مي��رون  ال�شعبة  املعي�شية  الظروف  و م�شاعدتهم على جت��اوز 
جراء ح�شار ميلي�شيات احلوثي املوالية الإيران . ياأتي توزيع امل�شاعدات 
اإغاثي بري و جوي و بحري موجه  االإن�شانية و الغذائية �شمن ج�شر 
من دولة االإمارات اإىل �شكان حمافظة احلديدة للتخفيف من معاناتهم 
و م�شاعدتهم على جتاوز املرحلة ال�شعبة التي ميرون بها مما ي�شهم يف 
ا�شتعادة دورة احلياة الطبيعية و توفر �شبل املعي�شة احل�شنة لالأ�شقاء 

يف املناطق املحررة بال�شاحل الغربي اليمني.    )التفا�شيل �س2(

�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يوزع 500 �سلة 
غذ�ئية على �لنازحني يف و�دي �سعب

•• وادي �شعب-وام:

وزعت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي 500 �شلة غذائية على النازحني 
من اأبناء وادي �شعب يف منطقة املقارب التي تقع على احلدود مع حمافظة 
تعز والذين عادوا اىل قراهم عقب حترير املواقع التي كانت تتمركز فيها 
واأو�شح ممثل هيئة  ال��وادي.  املطلة على  امليلي�شيات احلوثية يف اجلبال 
نفاخة  ق��رى  �شت�شمل  الغذائية  ال�شالل  اأن  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل 

واجلول والقوي�شة و�شوكة ومناطق اأخرى.       )التفا�شيل �س2(

قوات ال�شرعية اليمنية توا�شل تقدمها على خمتلف اجلبهات 

مب�ساركة و�إ�سناد قو�ت �لتحالف �لعربي 

�ألوية �لعمالقة ت�سيطر على مركز مديرية �لتحيتا باحلديدة

و��سنطن تدعو ملو�جهة �لإرهاب �لإير�ين يف �أوروبا
•• وا�شنطن-وكاالت:

الر�شمي  موقعها  عرب  االأمركية  اخلارجية  ن�شرت 
قائمة باالأعمال االإرهابية التي رعتها اإيران يف اأوروبا 
 1979 ب��ني  م��ا  اأي  املا�شية  االأرب��ع��ة  العقود  خ��الل 
و2018 بينما دعا وزير اخلارجية االأمركي مايك 
االإره��اب الذي يقوم  االأوربيني ملواجهة هذا  بومبيو 

به النظام االإيراين.
م��ع ق�شية حماولة  ال��ق��ائ��م��ة  ه���ذه  ن�����ش��ر  وي��ت��زام��ن 
االإيرانية  امل��ع��ار���ش��ة  م��وؤمت��ر  على  بقنبلة  االع��ت��داء 
حزيران،  ي��ون��ي��و   30 امل��ا���ش��ي  ال�����ش��ب��ت  ب��اري�����س  يف 
وهو  للهجوم  الرئي�شي  املدبر  خاللها  اعتقل  والتي 

دبلوما�شي يعمل بال�شفارة االإيرانية.
قد  االإي���راين  “النظام  اأن  القائمة  مقدمة  يف  وج��اء 
اأوروبا  يف  حيث  و�شعبه،  للعامل  وامل��وت  املعاناة  جلب 

والهجمات  والتفجرات  االغتياالت  ت�شببت  فقط، 
االإرهابية االأخرى التي ترعاها اإيران يف ت�شويه حياة 

عدد ال يح�شى من النا�س«.
و�شرحت القائمة بالتف�شيل العمليات التي قامت بها 
اأجهزة املخابرات االإيرانية اأو عمالوؤها من ميلي�شيات 
“حزب اهلل” اللبنانية من تفجر واغتياالت واأعمال 
خطف وقتل �شد معار�شي النظام االإيراين اأو اأهداف 

الأمركا وحلفائها.
االأم��رك��ي مايك  وزي��ر اخلارجية  من جهته، طالب 
ب��وم��ب��ي��و، يف ت��غ��ري��دة ع���رب ح�����ش��اب��ه ع��ل��ى ت���وي���ر، يف 
يف  االإره��اب��ي��ة  االأع��م��ال  قائمة  على  تعليقه  معر�س 
اأوروب���ا، اأن يطرح القادة االأوروب��ي��ون ه��ذا االأم��ر مع 

روحاين وظريف خالل جولتهما االأوروبية«.
ويف تغريدة اأخرى، قال بومبيو: حان الوقت ملواجهة 

احلقائق حول نظام اإيران اخلبيث.

•• احلديدة-وام-وكاالت:

مب�������ش���ارك���ة واإ�����ش����ن����اد م����ن ق����وات 
اململكة  بقيادة  العربي  التحالف 
متكنت   .. ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
العاملة  ال��ع��م��ال��ق��ة  األ���وي���ة  ق���وات 
�شمن املقاومة اليمنية امل�شركة 
من ال�شيطرة الكاملة على مركز 
حمافظة  يف  ال��ت��ح��ي��ت��ا  م��دي��ري��ة 
احل����دي����دة واأج��������زاء وا����ش���ع���ة من 
ع�شكرية  ع��م��ل��ي��ة  يف  امل���دي���ري���ة 
م�شرع  ع�����ن  اأ�����ش����ف����رت  ن���وع���ي���ة 
ميلي�شيات  �شفوف  يف  الع�شرات 
واأجربت  الإيران  املوالية  احلوثي 
ع��ن��ا���ش��ره��ا ع��ل��ى ال��ت��ق��ه��ق��ر فيما 
اإدارة  نحو  املقاومة  ق��وات  تتقدم 
التحيتا  �شرطة  و مركز  املديرية 
اأوك�����ار  مت�����ش��ي��ط��ه��ا  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
مركز  يف  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ج���ي���وب  و 

املديرية.
ك���م���ا مت���ك���ن���ت ق��������وات امل���ق���اوم���ة 
ال��ي��م��ن��ي��ة امل�������ش���رك���ة م����ن قطع 
مديريتي  بني  الرابطة  الطريق 
التابعتني  وال���ت���ح���ي���ت���ا  زب�����ي�����د 
مل��ح��اف��ظ��ة احل���دي���دة وذل�����ك بعد 
ن��اج��ح��ة �شمن  ال��ت��ف��اف  ع��م��ل��ي��ة 
وكبرة  وا���ش��ع��ة  ع�شكرية  عملية 

موظفني  تطرد  هولند� 
طهر�ن ب�سفارة  �إير�نيني 

•• اأم�شرتدام-وكاالت:

اأع������ل������ن ج�����ه�����از امل�����خ�����اب�����رات 
موظفني  ط����رد  ال���ه���ول���ن���دي 
يعمالن  اث����ن����ني  اإي����ران����ي����ني 
ب���������������ش�������ف�������ارة ط����������ه����������ران يف 

اأم�شردام.
وقال متحدث با�شم املخابرات 
“ن�شتطيع اأن نوؤكد اأن هولندا 
معتمدين  �شخ�شني  ط���ردت 
لن  االإيرانية.  ال�شفارة  لدى 

نقدم مزيدا من املعلومات«.
وزارة  ق����ال����ت  اأي����������ام،  وق����ب����ل 
اإنها  ال��ن��م�����ش��اوي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
الدبلوما�شية  ال�شفة  �شتنزع 
عن اإيراين بعد القب�س عليه 
ب�”موؤامرة  ل�شلته  اأملانيا  يف 
للمعار�شة  اجتماع  لتفجر 

االإيرانية يف فرن�شا«.
وك����ان����ت م���������ش����ادر اأوروب�����ي�����ة 
الدبلوما�شي  اأن  اأع��ل��ن��ت  ق��د 
اأ�شدي  اهلل  اأ����ش���د  االإي�������راين، 
مت  وال���������ذي  ع������ام������اً(،   47(
راأ��������س خلية  ع���ل���ى  اع���ت���ق���ال���ه 
اأرادت �شن هجوم بقنبلة على 
االإيرانية  امل��ع��ار���ش��ة  م��وؤمت��ر 
باأحد  ه��و عن�شر  ب��اري�����س،  يف 
طهران  خم����اب����رات  اأج����ه����زة 
الدولية  لل�شرطة  ومطلوب 

)االإنربول(.

قطعت  احل��دي��دة  مدينة  ب��اجت��اه 
ع����ل����ى اإث������ره������ا �����ش����ري����ان اإم��������داد 
املديرية  مركز  داخ��ل  امليلي�شيات 
و حم��ا���ش��رت��ه��ا م��ن حم��وري��ن يف 
ال��غ��رب��ي لليمن  ال�����ش��اح��ل  ج��ب��ه��ة 
من  العديد  �شقوط  ذل��ك  لي�شرع 

جبهاتها.
م���ن ج��ه��ة اأخ�������رى، ق����ال حتالف 
دعم ال�شرعية، ام�س اجلمعة، اإنه 
اأ�شدر 8 ت�شاريح ل�شفن متوجهة 
 24 ال���  خ��الل  اليمنية  للموانئ 

�شاعة املا�شية.
امللي�شيات  اأن  ال��ت��ح��ال��ف  واأك������د 
 G ت���وا����ش���ل اح���ت���ج���از ال�����ش��ف��ي��ن��ة
منذ  احل��دي��دة  مبيناء   Muse

61 يوماً.
ال�شليف  مبيناء  �شفينة  اأن  وذكر 
تقوم بتفريغ حمولتها من القمح، 
مبيناء  ���ش��ف��ن   4 ه���ن���اك  ب��ي��ن��م��ا 
و5  حموالتها  لتفريغ  احل��دي��دة 

اأخرى تنتظر الدخول.
ميلي�شيات  ال��ت��ح��ال��ف  وي��ح��م��ل 
احلوثي م�شوؤولية مفاقمة االأزمة 
االإن�شانية بتعطيل دخول ال�شفن 

ومنعها من تفريغ حموالتها.
اخلارجية  وزارة  وك�����ش��ف��ت  ه����ذا 
ال�شرعية  احل��ك��وم��ة  يف  اليمنية 

ما  نهبت  احلوثي  ميلي�شيات  اأن 
م���ل���ي���ارات دوالر   6 ن��ح��و  ي���ع���ادل 

خالل العام املا�شي.
وذكر بيان اخلارجية اأن هذا املبلغ 
املوؤ�ش�شات  ع��ائ��دات  اإج��م��ايل  ه��و 
بالبالد،  امل��خ��ت��ل��ف��ة  االإي������رادي������ة 

املوظفني احلكوميني اخلا�شعني 
رداً  �شيطرتهم،  مناطق  يف  لهم 
ال�شرعية  احل��ك��وم��ة  ق��ي��ام  ع��ل��ى 
ب��ن��ق��ل م��ق��ر ال��ب��ن��ك امل���رك���زي من 
ع���دن  اإىل  ����ش���ن���ع���اء  ال���ع���ا����ش���م���ة 

حلماية االقت�شاد الوطني.

ال�شرائب  م��������وارد  ت�����ش��م��ل  اإذ 
عائدات  ع��ن  ف�شاًل  واجل��م��ارك، 
امل���وؤ����ش�������ش���ات اخل���دم���ي���ة واأرب�������اح 

ال�شركات.
ت���وق���ف  �������ش������ه������راً،   20 وم�����ن�����ذ 
احل���وث���ي���ون ع���ن ����ش���رف روات����ب 

رجال االإ�شعاف يخلون جريحا فل�شطينيا خالل اال�شتباكات يف غزة )رويرز(

عامل االجتماع دومينيكو دي ما�شي

األ�شنة اللهب تت�شاعد من اأحد املواقع التي ق�شفت يف درعا  )ا ف ب(

•• عوا�شم-وكاالت:

اإن  ق��ال م�����ش��وؤول��ون ام�����س اجلمعة 
تعزيزات  اأر���ش��ل  االأردين  اجل��ي�����س 
�شوريا  مع  ال�شمالية  احل��دود  اإىل 
فيما قال االإع��الم احلربي مللي�شيا 
اجلي�س  اإن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  اهلل  ح���زب 
ال�شوري ب�شط �شيطرته على معرب 
بعد  االأردن  م��ع  احل���دودي  ن�شيب 
مع  ات��ف��اق  اإىل  رو�شيا  تو�شلت  اأن 

مقاتلي املعار�شة يف املنطقة.
وق���ال���ت م�������ش���ادر دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة اإن 
اجل��ي�����س، ال����ذي ن�����ش��ر م���زي���دا من 
املنطقة،  يف  امل�����درع�����ة  االآل������ي������ات 
ب������داأ ات����ب����اع خ���ط���ط مل���واج���ه���ة كل 

االحتماالت.
واإع�����ادة ف��ت��ح امل��ع��رب ه���دف رئي�شي 
حل��م��ل��ة احل��ك��وم��ة ال�����ش��وري��ة التي 
ت��ه��دف ال���ش��ت��ع��ادة ال�����ش��ي��ط��رة على 
الركن اجلنوبي الغربي من �شوريا 
املعار�شة.  م��ق��ات��ل��ي  م���ن  ب��اأك��م��ل��ه 
جتاريا  مم��را  ن�شيب  معرب  وي��ع��د 
املعار�شة  ع��ل��ي��ه  وت�شيطر  ح��ي��وي��ا 

منذ 2015.
اإن  لكن م�شوؤولني يف االأردن قالوا 
من  التاأكد  يف  اأوال  ترغب  اململكة 
الرو�س للرئي�س  اأن يلعب احللفاء 
رئي�شيا  دورا  االأ�شد  ب�شار  ال�شوري 
جنوب  اإىل  اال���ش��ت��ق��رار  اإع������ادة  يف 

ال يرغبون يف امل�شاحلة مع النظام 
خا�شعة  م��ن��اط��ق  اإىل  ���ش��ي��غ��ادرون 
ل�شيطرة املعار�شة يف �شمال البالد 

مبوجب االتفاق.
مقاتلي  ل���ك���ل  االت����ف����اق  وي�����ش��م��ح 
و�شعهم  ب���ت�������ش���وي���ة  امل����ع����ار�����ش����ة 
ب�������ش���م���ان���ات رو�����ش����ي����ة. ك���م���ا مينح 
اجلي�س  ع���ن  امل��ن�����ش��ق��ني  االت����ف����اق 
واملتهربني من التجنيد اإعفاء ملدة 

�شتة اأ�شهر.
للمدنيني  االت����ف����اق  ي�����ش��م��ح  ك��م��ا 
الذين ف��روا من درع��ا بالعودة مع 

�شمانات رو�شية بحمايتهم.
يبداأ  ال�شورية،  املعار�شة  وبح�شب 
وقف اإطالق النار مع بداية ت�شليم 

االأ�شلحة الثقيلة واملتو�شطة.
ومبوجب هذا االتفاق، و�شل مئات 
النظام  ل�شرطة  التابعني  اجل��ن��ود 
ال�شوري اإىل معرب ن�شيب احلدودي 
مع االأردن. وقال �شاهدان اإن مئات 
ع�شكرية  ق��اف��ل��ة  يف  اجل���ن���ود  م���ن 
ال�شوري  النظام  علم  ترفع  كبرة 
وع��ل��م رو���ش��ي��ا اق���رب���وا م��ن معرب 

ن�شيب احلدودي مع االأردن.
التي ت�شم ع�شرات  القافلة  وكانت 
امل����رك����ب����ات امل�����درع�����ة وال����دب����اب����ات 
ع�شكري  ط����ري����ق  ع���ل���ى  ت���ت���ح���رك 
من  االأردين  اجل����ان����ب  مب����ح����اذاة 

ال�شياج احلدودي.

�لأردن يعزز �لدفاعات على �حلدود مع �سوريا

�تفاق درعا.. وقف �لق�سف و�لنظام يت�سلم معرب »ن�سيب«

•• غزة-ال�شفة-وكاالت:

بنران  فل�شطينيا   86 اأ���ش��ي��ب 
االح�����ت�����الل خ������الل ال���ت���ظ���اه���رات 
ال�شرقية  احل���دود  على  ال�شلمية 
غ��زة يف جمعة جديدة من  لقطاع 
م�������ش���رات ال����ع����ودة وال���ت���ي ج���اءت 
ال�شقاط  )م������وح������دون  ب����ع����ن����وان 

ال�شفقة وك�شر احل�شار (.
واأفاد ا�شرف القدرة املتحدث با�شم 
 86 ان   غ����زة  يف  ال�����ش��ح��ة  وزارة 
فل�شطينيا ا�شيبوا بجراح خمتلفة 
واختناق بالغاز منها 60 حالة مت 
فيما مت عالج  م��ي��دان��ي��اً  ع��الج��ه��ا 
بينها  بامل�شت�شفيات من  26 حالة 

طواقم طبية و �شحفية.
العليا  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ودع�����ت 
مل�شرات العودة وك�شر احل�شار يف 
مل�شاركة  �شابق  وق��ت  غ��زة يف  قطاع 
من  “موحدون  جمعة  يف  وا���ش��ع��ة 

جنوب  تقرب  �تفاق  م�سودة 
�لللل�لللسلللود�ن ملللن �للل�للسللالم

•• جوبا-وكاالت:

اجلي�س  ب���ا����ش���م  امل����ت����ح����دث  اأع����ل����ن 
ال�شوداين عن تو�شل اأطراف ال�شراع 
يف دولة جنوب ال�شودان مل�شودة اتفاق 
ينتظر  االأم��ن��ي��ة،  الرتيبات  ب�����ش��اأن 
ت��وق��ي��ع��ه��ا يف وق����ت الحق.  م��را���ش��م 
ال�شامي  اأحمد خليفة  وقال العميد 
عقب اجتماع لالأطراف باخلرطوم 
وحركة  ال�شودان  جنوب  حكومة  اإن 
ال��ت��م��رد ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ب��ق��ي��ادة ري���اك 
اجلنوبية  املعار�شة  وحتالف  م�شار 
ال�شابقني،  امل��ع��ت��ق��ل��ني  وجم��م��وع��ة 
ب���������ش����اأن ملف  ت����و�����ش����ل����وا الت�����ف�����اق 

الرتيبات االأمنية.
االأطراف  ه��ذه  اأن  ال�شامي  واأو���ش��ح 
املدنية  امل��راك��ز  اإخ���الء  علي  اتفقت 
م���ن ال���وج���ود ال��ع�����ش��ك��ري، واالإط�����ار 
تنظيم  واإع�������ادة  ل��ت��وح��ي��د  ال��زم��ن��ي 
الع�شكرية  اللجنة  وت�شكيل  القوات، 
وحتديد  االأط�����راف،  ب��ني  امل�شركة 

اأماكن جتميع القوات.

 271 بحق  �عتقال  مذكر�ت 
غولن« بل”تهمة  تركيا  �سابطا 

•• اأنقرة-وكاالت:

اأ����ش���در ال��ن��ائ��ب ال���ع���ام ال���رك���ي يف 
ام�س اجلمعة، مذكرات  اإ�شطنبول، 
271 �شابطا، بتهمة  اعتقال بحق 
ارت���ب���اط���ه���م م���ع ج��م��اع��ة ف��ت��ح اهلل 
غولن، والذي تتهمه اأنقرة بتدبر 

حماولة انقالب قبل عامني.
�شحيفة  ع���ن  “رويرز”  ون��ق��ل��ت 
“�شتار” باأن معظم الذين يواجهون 
االع��ت��ق��ال ج��ن��ود يف اخل��دم��ة ومن 
كولونيل،  ب��رت��ب��ة  ع�����ش��رة  ب��ي��ن��ه��م 
بني  متقاعد  ج��رال  اأي�شا  وه��ن��اك 

امل�شتبه بهم. 
واأ�شافت اأن �شرطة مكافحة االإرهاب 
يف اإ�شطنبول بداأت العملية ال�شاعة 

اخلام�شة �شباح ام�س تقريبا.
املتحدة حلقوق  االأمم  وق��ال مكتب 
العمليات  ه���ذه  م��ث��ل  اإن  االإن�������ش���ان 
حتدث ب�شورة متكررة منذ حماولة 
الركية  ال�شلطات  واإن  االن��ق��الب، 
األقت القب�س على نحو 160 األفا، 

وك�شر  ال�����ش��ف��ق��ة  اإ����ش���ق���اط  اأج������ل 
ال�شرقية  احل��دود  على  احل�شار” 

للقطاع.
ع���������ش����رات  ه������اج������م  ذل������������ك،  اىل 
جنود  ب���ح���م���اي���ة  امل�������ش���ت���وط���ن���ني، 
االح���ت���الل، ق��ري��ة ع��وري��ف جنوب 

نابل�س، م�شاء ام�س اجلمعة.
وب��ح�����ش��ب م�������ش���ادر حم��ل��ي��ة ف����اإن 
امل�شتوطنني قطعوا اأ�شجار واأ�شتال 
زيتون، بينما داهم جي�س االحتالل 
و�شط  املواطنني  منازل  من  ع��دًدا 

اإطالق كثيف للر�شا�س احلي.

�شوريا خ�شية اأن يوؤثر اأي ا�شطراب 
هناك على اأمنها.

ال�شورية  املعار�شة  لت  وتو�شّ ه��ذا 
الت��ف��اق يف حم��ادث��ات م��ع اجلانب 
الرو�شي حول درعا. ومبوجب هذا 
اجلنوب  يف  الهدنة  �شرت  االت��ف��اق 
�شرطة  ت�����ش��ل��م��ت  ب��ي��ن��م��ا  ال�������ش���وري 
ال��ن��ظ��ام ال�����ش��وري )م��ع��رب ن�شيب( 

احلدودي.

با�شم  متحدث  اأك���ده  م��ا  وبح�شب 
املعار�شة لوكالة “رويرز” يق�شي 
االتفاق ببدء ت�شليم �شالح ف�شائل 
يف  م��راح��ل،  على  الثقيل  املعار�شة 
من  االأ���ش��د  ق��وات  ان�شحاب  مقابل 

مناطق عدة.
اأفراد  كما ين�س االتفاق على ن�شر 
الرو�شية  الع�شكرية  ال�شرطة  من 
وي�شمل  االأردن.  م��ع  احل���دود  على 

اإع��ادة �شيطرة قوات  اأي�شا  االتفاق 
النظام ال�شوري على معرب حدودي 

مع االأردن.
قوات حملية  اأن  اجلباوي  واأو�شح 
�شتتوىل  رو���ش��ي��ا  عليها  �شت�شرف 

ال�شيطرة يف تلك املنطقة.
اأك����دت م�شادر  م��ت�����ش��ل،  ���ش��ي��اق  يف 
مقاتلي  اأن  ال�شورية  املعار�شة  يف 
الذين  املعار�شة يف حمافظة درعا 

م�ستوطنون يقطعون �أ�سجار زيتون يف �ل�سفة

ع�سر�ت �جلرحى يف جمعة �إ�سقاط �سفقة �لقرن بغزة

�لقو�ت �لرو�سية تتجهز باأ�سرع 
�لعامل يف  �للسللاروخ  و�أ�سخم 

•• مو�شكو -وام:

كاراكايف  �شرغي  اجل���رال  اأع��ل��ن 
قائد قوات ال�شواريخ اال�شراتيجية 
الرو�شية عن تزويد قواته ب�شواريخ 
كفاءة  وذات  خ��ارق��ة  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
ع��ال��ي��ة ه���ي االأ����ش���رع واالأ����ش���خ���م يف 

العامل.
قوات  ت���زوي���د  اإن  ك���اراك���اي���ف  وق����ال 
ال�شواريخ اال�شراتيجية باالأ�شلحة 
احلديثة  ال���ع�������ش���ك���ري���ة  وامل������ع������دات 
 2030 ع�������ام  ح����ت����ى  ����ش���ي�������ش���ت���م���ر 
“يار�س”  ���ش��واري��خ  ي�شمل  وال����ذي 
“ اإ�شافة  و”اأفاْنغارد  و”�شاْرمات” 
اإ���س- “اإر  �شواريخ  منظومات  اإىل 

ال�شواريخ  وت��ت��م��ي��ز  ي���ار����س«.   24
اجل���دي���دة ب���ال���ق���درة ال��ف��ائ��ق��ة على 
اخ�����������راق ال������دف������اع������ات امل���������ش����ادة 

لل�شواريخ.
اأ�شرع  “اأفاْنغارد”  ����ش���اروخ  وي��ع��د 
�شرعته  تعادل  اإذ  العامل  يف  �شاروخ 
ال�شوت  �شرعة  مثل   20 من  اأك��رث 
فيعترب  “�شاْرمات”  ����ش���اروخ  اأم����ا 

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:11            
الظهر.......    12:30  
الع�رص........   03:51   
املغرب.....   07:18  
الع�صاء......   08:43

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

السبت   7   يوليو   2018  م  -  23 شوال  1439  العدد  12370    
Saturday   7   July   2018  -  Issue No   12370

�ل�سجن 10 �سنو�ت لنو�ز �سريف بتهمة �لف�ساد 
 •• ا�شالم اباد-اأ ف ب:

ا�شدرت حمكمة مكافحة الف�شاد الباك�شتانية يف 
�شنوات  بال�شجن ع�شر  اباد حكما غيابيا  ا�شالم 
على رئي�س الوزراء ال�شابق نواز �شريف، بح�شب 
ما ذكر حماموه، يف �شربة حلزبه الذي يخو�س 

حملة النتخابات 25 متوز يوليو.
اورانغزيب  حم��م��د  ال���دف���اع  حم���ام���ي  و����ش���رح 
�شريف  على  احلكم  “مت  بر�س  فران�س  لوكالة 
بال�شجن 10 �شنوات وبدفع غرامة 8 ماليني 
عقارات  ل�شرائه  دوالر(  م��الي��ني   10( جنيه 

فاخرة يف لندن«.
بان ت�شادر احلكومة  املحكمة امرت  ان  �شردار مظفر  النيابة  وذكر ممثل 

الفدرالية املمتلكات يف منطقة مايفر الفاخرة يف لندن.
مر�س  م��ن  ال��ع��الج  زوج��ت��ه  تتلقى  حيث  ل��ن��دن  يف  حاليا  �شريف  ويعي�س 

ال�شرطان. واثار احلكم ت�شاوؤالت حول احتمال عودته اىل باك�شتان.
تهم  يف  حتقيق  عقب  �شريف  بعزل  العليا  املحكمة  ام��رت  املا�شي  وال��ع��ام 

ف�شاد.
كما حظر عليه ممار�شة ال�شيا�شة طوال حياته، و�شلم رئا�شة حزبه احلاكم، 
حزب الرابطة اال�شالمية-نواز- اىل �شقيقه �شهباز الذي يقود حملة احلزب 

ا�شتعدادا النتقال ال�شلطة الدميوقراطي الثاين يف تاريخ باك�شتان.
ونفت عائلة �شريف وان�شاره مرارا اتهامات الف�شاد وقالت ان نواز �شحية 
35 عاما منذ  باك�شتان لنحو  املتنفذ الذي حكم  موؤامرة وراءه��ا اجلي�س 

ا�شتقاللها قبل 70 عاما.
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اأخبـار الإمـارات

•• احلديدة -وام:

وزع������ت “ ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل االأح���م���ر 
غذائية  �شلة   2000 االإماراتي” 
على  االأ�شا�شية  ال�شلع  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
اأهايل منطقة املتينة التابعة ملديرية 
لليمن  الغربي  ال�شاحل  يف  التحيتا 
ا�شتفاد منها 14 األف مواطن ميني 
وذلك �شمن حملة توزيع امل�شاعدات 
على  العاجلة  الغذائية  و  االإن�شانية 
حمافظة  يف  املحررة  املناطق  اأه��ايل 
احل�����دي�����دة ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م����ن وط�����اأة 
و م�شاعدتهم على جتاوز  معاناتهم 
التي  ال�����ش��ع��ب��ة  املعي�شية  ال���ظ���روف 
ميلي�شيات  ح�شار  جراء  بها  ميرون 

احلوثي املوالية الإيران.
االإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  ت��وزي��ع  ي��اأت��ي 
اإغاثي  ج�����ش��ر  ���ش��م��ن  ال���غ���ذائ���ي���ة  و 
ب���ري و ج���وي و ب��ح��ري م��وج��ه من 
اإىل �شكان حمافظة  االإم���ارات  دول��ة 
معاناتهم  م��ن  للتخفيف  احل��دي��دة 
املرحلة  جت���اوز  على  م�شاعدتهم  و 
ال�شعبة التي ميرون بها مما ي�شهم 
يف ا�شتعادة دورة احلياة الطبيعية و 

توفر �شبل املعي�شة احل�شنة لالأ�شقاء 
يف املناطق املحررة بال�شاحل الغربي 

اليمني.
واأكد �شيف الظاهري ممثل الهالل 
ال�شاحل  يف  االإم������ارات������ي  االأح����م����ر 
توزيع  ا����ش���ت���م���رار  ل��ل��ي��م��ن  ال���غ���رب���ي 
الغذائية  و  االإن�����ش��ان��ي��ة  امل�����ش��اع��دات 
ع���ل���ى اأه�������ايل امل���ن���اط���ق امل����ح����ررة يف 

والقرى  وامل��دن  احل��دي��دة  حمافظة 
اأو�شاعا  تعاين  وال��ت��ي  لها  امل��ج��اورة 
اإن�شانية �شعبة جراء الو�شع املعي�شي 
االإرهابية  املمار�شات  نتيجة  املردي 

مليلي�شيات احلوثي املوالية الإيران.
امل�شاعدات  اإن  ال���ظ���اه���ري  وق������ال 
االإماراتية لل�شعب اليمني مل تتوقف 
يوما فهناك يد حترر واأخرى تقدم 

ال�شرورية  االإغ���اث���ي���ة  امل�����ش��اع��دات 
ق�شوة  االأ�����ش����ق����اء  ع����ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف 
ميلي�شيات  �شببتها  ال��ت��ي  ال��ظ��روف 
تاأهيل  اإع����ادة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  احل��وث��ي 
والبنى  حتريرها  يتم  التي  املناطق 
الرئي�شية  املن�شاآت  خا�شة  التحتية 
وغرها  واملدار�س  امل�شت�شفيات  مثل 

ال�شتعادة دورة احلياة الطبيعية.

وتوجه اأهايل منطقة املتينة التابعة 
ملديرية التحيتا مبحافظة احلديدة 
االإمارات  لدولة  العرفان  و  بال�شكر 
على مبادراتها االإن�شانية والتنموية 
التي ت�شتهدف جندة ال�شعب اليمني 
ودورها الرائد الذي مل يقت�شر على 
اجلانب الع�شكري واإمنا �شمل اأي�شا 

اجلانب االإن�شاين االإغاثي.

الهالل  ف�����رق  اأن  االأه��������ايل  واأك�������د 
االأح��م��ر االإم��ارات��ي مل تدخر جهدا 
امل�شاعدة  و  ال��ع��ون  تقدمي  �شبيل  يف 
الأب���ن���اء حم��اف��ظ��ة احل���دي���دة الذين 
كانوا يعانون اأو�شاعا اإن�شانية �شعبة 
للح�شول على الغذاء و الدواء جراء 
ح�����ش��ار م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات احل���وث���ي لهم 
حتى مت حتريرهم و تدخل الهالل 

االأحمر و مدهم بجميع اأنواع الدعم 
ال����ذي اأ���ش��ه��م يف ع����ودة احل���ي���اة اإىل 

طبيعتها و تخفيف معاناة االأهايل.
وت����واك����ب ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل االأح���م���ر 
مناطق  حت��ري��ر  عمليات  االإم���ارات���ي 
باملزيد  ل��ل��ي��م��ن  ال���غ���رب���ي  ال�����ش��اح��ل 
امل�����ش��اع��دات االإن�����ش��ان��ي��ة وتنفيذ  م��ن 
ا�شتقرار  ل��دع��م  التنموية  امل�شاريع 

ا�شتعادة  على  وم�شاعدتهم  �شكانها 
احلياة  واإع���ادة  وحيويتهم  ن�شاطهم 

بها اإىل طبيعتها.
وتويل دولة االإمارات اهتماما خا�شا 
بالو�شع االإن�شاين ال�شعب يف اليمن 
فقد �شرت ج�شرا اإغاثيا عاجال من 
االإن�شانية  ذراع��ه��ا  ع��رب  امل�����ش��اع��دات 
ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل االأح���م���ر االإم���ارات���ي 
األ�����ف ط���ن ع���ب���ارة عن  ي�����ش��م��ل 35 
باملواد  اإماراتية حمملة  بواخر   10
ج�شر  اإىل  اإ�شافة  املتنوعة  الغذائية 
 14 تنقل  رح���الت   7 ي�شمل  ج���وي 
اليمني  لل�شعب  غ��ذائ��ي  ط���رد  األ���ف 
 100 ت�شير  ج��ان��ب  اإىل  ال�شقيق 
قافلة م�شاعدات من ال�شوق اليمني 
ال�شاملة  اخل���ط���ة  ���ش��م��ن  امل���ح���ل���ي 
اململكة  ب��ق��ي��ادة  ال��ع��رب��ي  ل��ل��ت��ح��ال��ف 
الإغاثة احلديدة  ال�شعودية  العربية 
و املناطق املحيطة بها والذي بدوره 
اإغاثية  ع��م��ل��ي��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  جن����ح 
قام  عندما  النطاق  وا�شعة  مماثلة 
بتحرير كل من عدن و املكال و املخا 
مما اأدى اإىل حت�شني احلياة املعي�شية 

لل�شعب اليمني.

•• ح�رضموت-وام:

د�شنت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي 
ترمي  مب��دي��ن��ة  �شاملة  ن��ظ��اف��ة  حملة 
�شعار  حت�����ت  ح���������ش����رم����وت  ب����������وادي 
�شعبية  مب�شاركة  اأجمل”  “مدينتي 
وا����ش���ع���ة الإزال���������ة امل���خ���ل���ف���ات وط����الء 
ال�شوارع وذلك �شمن �شل�شلة االأعمال 
التي  االإن�شانية والتنموية واخلدمية 
تنفذها الهيئة مبحافظة ح�شرموت.

جاءت  التي   �� احلملة  انطالق  ح�شر 
الكثري  ح��ربي�����س  ع�����ش��ام  ب���رع���اي���ة 
ل�شوؤون  وك��ي��ل حم��اف��ظ��ة ح�����ش��رم��وت 
م��دي��ري��ات ال����وادي وال�����ش��ح��راء ���� اإىل 
ال��ه��ي��ئ��ة خ���ال���د هويدي  ج���ان���ب وف����د 
م��دي��ر ع��ام مديرية ت��رمي وع���دد من 
واالأعيان  االجتماعية  ال�شخ�شيات 
ال�شعبية  وال���ف���رق  االن���دي���ة  ومم��ث��ل��ي 

باملديرية.
والتقى فريق الهيئة املواطنني الذين 
ع�����ربوا ع���ن ���ش��ك��ره��م الإط������الق هذه 

احتياجاتهم  ع��ل��ى  وت���ع���رف  احل��م��ل��ة 
احلديث  معهم  وت���ب���ادل  وم��ط��ال��ب��ه��م 

حول اجلوانب اخلدمية يف املديرية.
ال�������ش���ام�������ش���ي ممثل  وع�������رب حم����م����د 

ارتياحه  ع��ن  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
للتفاعل والتعاون مع حملة النظافة 
الهيئة  تنفذها  التي  املخلفات  ورف��ع 
مب�شاركة ال�شلطة املحلية بح�شرموت 

ح�شرموت  اأن  م���وؤك���دا  وامل���واط���ن���ني، 
احلملة  واأن  ذل��ك  ي�شتحقون  واأهلها 
ب�شكل  امل��دي��ن��ة  ���ش��ت��ت��وا���ش��ل الإظ���ه���ار 
اأجمل. واأكد اأن الهيئة تويل اجلوانب 

االأهمية  ب��ال��غ  وال��ت��ن��م��وي��ة  اخل��دم��ي��ة 
وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا ال��ن��ظ��اف��ة ال��ت��ي ت�شهم 
ملحافظة  اجلمالية  املظاهر  اإب���راز  يف 
ركيزة  كونها  ج��ان��ب  اإىل  ح�شرموت 

اأ�شا�شية ملكافحة االأوبئة واالأمرا�س.
واأك�������د خ���ال���د ه����وي����دي اأه���م���ي���ة هذه 
ح���������ش����رم����وت  وادي  يف  احل�����م�����ل�����ة 
ومب���دي���ري���ة ت�����رمي م����ن خ�����الل رفع 

املدينة  �شوارع  من  االأمطار  خملفات 
التي  ال���ط���الء  ب���االإ����ش���اف���ة الأع����م����ال 
اإن  وق���ال  امل��دي��ن��ة.  ���ش��وارع  �شت�شهدها 
م��ا مي��ي��ز ه���ذه احل��م��ل��ة ه��و م�شاركة 

التي  االإماراتي  االأحمر  الهالل  هيئة 
ج��ان��ب��ن��ا يف خمتلف  اإىل  ت��ق��ف  دائ���م���ا 
ال����ظ����روف وامل����واق����ف ..م�������ش���را اإىل 
واالإدارات  املوؤ�ش�شات  جميع  م�شاركة 
الع�شكرية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  احل��ك��وم��ي��ة 
ال�شبابية  وامل�������ب�������ادرات  واالأم����ن����ي����ة 
يف  وامل��واط��ن��ني  املجتمعية  وال��ل��ج��ان 
والقت  الكبر.  اخل��دم��ي  العمل  ه��ذا 
ح��م��ل��ة ال��ن��ظ��اف��ة ال��ت��ي م��ن امل��ق��رر اأن 
وا�شعاً  �شعبياً  �شهرين ترحيباً  ت�شتمر 
ال�شكنية ومالكي  االأح��ي��اء  اأه��ايل  من 
ثمنوا  ال����ذي����ن  ال���ت���ج���اري���ة  امل����ح����الت 
ال��دع��م ال�����ش��خ��ي ال����ذي ت��ق��دم��ه دولة 
االإمارات وذراعها االإن�شانية يف اليمن 
اجلوانب  خمتلف  يف  االأحمر  الهالل 
والتنموية  واخل���دم���ي���ة  االإن�����ش��ان��ي��ة 
والكهرباء  ال��ن��ظ��اف��ة  ق���ط���اع  وم��ن��ه��ا 
والتعليم  وال��رب��ي��ة  وال�شحة  وامل��ي��اه 
وغرها من القطاعات اخلدمية التي 
اليمني  امل���واط���ن  م�شلحة  يف  ت�شب 

ب�شكل مبا�شر.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يهنوؤون رئي�س مالوي بعيد ��ستقالل بالده

هز�ع بن ز�يد يهنىء �أو�ئل �لثانوية 
�لعامة بنجاحهم وتفوقهم

�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يوزع 500 �سلة غذ�ئية على �لنازحني يف و�دي �سعب

•• ابوظبي-وام:

“حفظه اهلل”  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب  بعث 
برقية تهنئة اىل فخامة الرئي�س الربوفي�شور اآرثر بير موثاريكا رئي�س جمهورية 
ماالوي، وذلك مبنا�شبة عيد ا�شتقالل بالده.  كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
اآرثر بير  الربوفي�شور  الرئي�س  تهنئة اىل فخامة  برقيتي  امل�شلحة  للقوات  االأعلى 

موثاريكا.

•• اأبوظبي-وام:

هناأ �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي اأوائل 
الثانوية العامة بنجاحهم وتفوقهم. وقال �شموه يف ت�شريحات له بهذه املنا�شبة : “نبارك 
يف  وتنطلقون  عملكم  ثمار  جتنون  اليوم  و  اجتهدمت  و  عملتم   .. العامة  الثانوية  الأوائ��ل 
مرحلة جديدة من رحلة العلم و املعرفة .. و نبارك الأهايل الطلبة املتفوقني .. فالبيئة 
االأ�شرية واملدر�شية هي االأ�شا�س للنجاح والتميز«. واأعرب �شموه يف هذا ال�شاأن عن �شكره 
اأجيال  اأجل تخريج  التي تقوم بدورها من  التدري�شية  ل��وزارة الربية والتعليم والهيئات 

متعلمة قادرة على خدمة الوطن و حتقيق اآمالهم واآمال اأ�شرهم فيهم«.

•• وادي �شعب-وام:

وزع����ت ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل االأح���م���ر االإم���ارات���ي 
من  ال��ن��ازح��ني  ع��ل��ى  غ��ذائ��ي��ة  �شلة   500
التي  امل��ق��ارب  منطقة  يف  �شعب  وادي  اأب��ن��اء 
تقع على احلدود مع حمافظة تعز والذين 
عادوا اىل قراهم عقب حترير املواقع التي 
يف  احلوثية  امليلي�شيات  فيها  تتمركز  كانت 

اجلبال املطلة على الوادي.
واأو������ش�����ح مم���ث���ل ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل االأح���م���ر 

االإماراتي اأن ال�شالل الغذائية �شت�شمل قرى 
نفاخة واجلول والقوي�شة و�شوكة ومناطق 
اإ�شافة  واالأ�شفل  االأو���ش��ط  �شعب  يف  اأخ��رى 
مبركز  امل��ق��ارب  منطقة  يف  ال��ن��ازح��ني  اىل 
علوان  ال�شيخ  ع��رب  ج��ان��ب��ه  م��ن  امل��دي��ري��ة. 
العبادل  �شيخ قبيلة  العبديل  �شعيد  حممد 
االإن�شانية �شمن  املكرمة  عن �شعادته بهذه 
االأعمال االإغاثية واالإن�شانية امل�شهودة التي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  دول���ة  تقدمها 
املحررة  امل��ن��اط��ق  يف  ال��ي��م��ن��ي��ني  الأ���ش��ق��ائ��ه��ا 

متثل  الغذائية  ال�شالل  ه��ذه  اأن  ..م�شراً 
بع�س  تخفيف  يف  للنازحني  معنوياً  حافزاً 
الفرة  ال���ت���ي واج���ه���ت���ه���م خ�����الل  امل���ع���ان���اة 
املا�شية بعيداً عن قراهم. من جانبهم عرب 
بهذه  �شعادتهم  ع��ن  امل�شتفيدون  االأه����ايل 
اللفتة االإن�شانية من هيئة الهالل االأحمر 
االإماراتي جتاههم ..م�شيدين بجهود دولة 
االإم��ارات العربية املتحدة ودعمها االإغاثي 
ال�شخي الذي اأ�شهم يف التخفيف من معاناة 

الفقراء وذوي احلاجة.

�لإمار�تية �لإن�سانية  �مل�ساعد�ت  من  ي�ستفيدون  باحلديدة  �ملتينة  مبنطقة  ميني  �ألف   14

�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يد�سن حملة نظافة �ساملة مبديرية ترمي يف و�دي ح�سرموت
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اأخبـار الإمـارات
تدريبية  دور�ت   3 يكملون  �خليمة  ر�أ�س  ل�سرطة  منت�سبا   64

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأنهى 64 منت�شبا ل�شرطة راأ�س اخليمة 3 دورات تدريبية 
اأقيم  حفل  يف  تخريجهم  ومت  ال�شرطة  ت��دري��ب  معهد  يف 
نا�شر  ال��دك��ت��ور  العقيد  بح�شور  املا�شي  اال���ش��ب��وع  نهاية 
راأ�س  �شرطة  تدريب  معهد  مدير  الزعابي  البكر  حممد 

اخليمة باالإنابة، واملقدم اإبراهيم را�شد بن �شكر رئي�س
واأ�شاليب  م��ه��ارات  ع��ل��ى  ا�شتملت  ال��ت��ي  ال�����دورات  وت��اأت��ي 
االإج��راءات وتطوير  تب�شيط  – �شباط، ودورة  التحريات 
�شوؤون  واأ�شاليب  نظم  ودورة   ، �شباط   – العمل  اأ�شاليب 

االحتياجات  حت��دي��د  منهجية  م��ن  ان��ط��الق��اً  ال��ع��ام��ل��ني، 
وجود  يحقق  مب��ا  الب�شرية،  امل����وارد  لتطوير  التدريبية 
القيام مبهامها  ق��ادرة على  ب�شرية موؤهلة ومدربة  ك��وادر 

وم�شوؤولياتها على اأف�شل وجه.
 واأ����ش���اد العقيد ال��دك��ت��ور ن��ا���ش��ر ال��ب��ك��ر ال��زع��اب��ي، مبدى 
العاملني،  جميع  كفاءة  رفع  على  الداخلية  وزارة  حر�س 
اأدائ�����ه�����م، وت���ط���وي���ر العمل  ب���ه���دف االرت����ق����اء مب�����ش��ت��وى 
تاأهيل  اإىل  الهادفة  ال�شراتيجيتها  جت�شيداً  ال�شرطي، 
وتدريب الكوادر الب�شرية لتمكينها من مواكبة املتغرات 
وامل�����ش��ت��ج��دات ال��ت��ي ي�����ش��ه��ده��ا ال��ع��امل يف امل���ج���االت كافة، 

وعلى  املطلوبة  بال�شورة  العمل  على  ق��ادري��ن  لي�شبحوا 
اأكمل وجه.

راأ���س اخليمة باالإنابة،  واأك��د مدير معهد تدريب �شرطة   
اأن ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة م��ت��م��ث��ل��ة يف 
وتطوير  �شقل  اإىل  �شعت  ق��د  ال�����ش��رط��ة،  ت��دري��ب  معهد 
الدورات  ه��ذه  مثل  من  املزيد  بطرح  منت�شبيها،  م��ه��ارات 
اإىل تطوير واإب��راز املوارد  اإطار ا�شراتيجيتها الرامية  يف 
اأحدث  بتطبيق  منها  املُثلى  اال�شتفادة  لتحقيق  الب�شرية، 
اال���ش��رات��ي��ج��ي��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة احل��دي��ث��ة ال��ت��ي م��ن �شاأنها 

حتقيق االإنتاجية املهنية العالية.

نادي تر�ث �لإمار�ت ومعهد �ل�سارقة للرت�ث يبحثان �سبل �لتعاون �مل�سرتك

بجناح  ال����ن����ادي  ف���ي���ه  ���ش��ي�����ش��ارك 
الرواية  خا�س، وكذلك يف ملتقى 
�شينظمه  ال���ذي  االأول  ال�شفهية 
ل��ل��درا���ش��ات والبحوث  م��رك��ز زاي���د 
���ش��م��ن م��و���ش��م��ه ال��ث��ق��ايف 2019 
والتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون  ي��ق��ام  ح��ي��ث 
كما  ل��ل��راث.  ال�شارقة  معهد  م��ع 
بحث االجتماع مو�شوع ع�شويات 

ب��ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م م�شرك 
ال�شتكمال التعاون بيننا«.

والتاأم اجتماع بني اجلانبني تناول 
اآف������اق ال���ت���ع���اون ب���ني ن�����ادي ت���راث 
االإمارات ومعهد ال�شارقة للراث، 
كما تطرق االجتماع اإىل االأن�شطة 
واملعهد  النادي  من  لكل  الراثية 
بال�شراكة بينهما  و�شبل تطويرها 

بحثت اآفاق التعاون بني اجلانبني 
بالراث  م��ع��ن��ي��ان  اأن��ه��م��ا  ال���ش��ي��م��ا 
للتن�شيق  يدفع  م��ا  رئي�س،  ب�شكل 
اأر�شية م�شركة  والتعاون واإيجاد 

بينهما
وعرب را�شد القبي�شي عن  تقديره 
للزيارة واأهميتها، واأكد انها  ت�شهم 
يف مزيد من ترابط العالقات بني 

بزيارة وفد  �شعادته  امل�شلم  العزيز 
النادي، وقال اإنها تفتح اأفقاً جديداً 
نادي  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  يف 
ال�شارقة  ومعهد  االإم����ارات  ت���راث 
اأج��ل اال�شتفادة من  ل��ل��راث، م��ن 
م�شيفاً:  امل�������ش���رك���ة،  اخل�������ربات 
للراث  ال�شارقة  معهد  يف  »نحن 
ونرحب  للنادي  اأب��واب��ن��ا  ك��ل  نفتح 

ن��ادي ت��راث االإم����ارات يف ع��دد من 
املنظمات الثقافية املهمة.

الدور  املن�شوري  فاطمة  وثمنت 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  ال��ك��ب��ر 
القا�شمي،  حم��م��د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
وم���ع���ه���د ال���������ش����ارق����ة ل�����ل�����راث يف 
والعربي  ال��وط��ن��ي  ال�����راث  دع���م 
الزيارة  اأن  واأو���ش��ح��ت  وال��ع��امل��ي. 

واإمكانية توقيع مذكرة تفاهم بني 
اجلانبني.

املن�شوري  فاطمة  ال�شيدة  وبينت 
اأن االجتماع اأ�شفر عن نتائج مهمة 
منها تن�شيق االأدوار املقبلة، وتبادل 
اخلربات، حيث �شي�شهد العام املقبل 
وتن�شيقاً  بني اجلانبني يف  تعاوناً 
الذي  ال���راث���ي  ال�����ش��ارق��ة  ملتقى 

•• ال�شارقة-الفجر:

قام وفد من نادي تراث االإمارات 
ال�����ش��ارق��ة للراث،  مل��ع��ه��د  ب���زي���ارة 
النادي  ب��ا���ش��م  ال���وف���د  ق���دم  ح��ي��ث 
»مندو�شا«  ال��ت��ك��رمي،  �شبيل  ع��ل��ى 
و�شهادات  للمعهد،  ودرع���اً  تراثياً 
���ش��ك��ر ل��ل��ف��ري��ق ال��ع��ام��ل ب���ه. و�شم 
الوفد كل من  �شعيد املناعي مدير 
بالنادي، والدكتور  االأن�شطة  اإدارة 
ملف  م�شرف  احل��م��ادي  اإب��راه��ي��م 
ال�شارقة  ب���ج���ائ���زة  ال����ن����ادي  ف����وز 
ورا�شد  الثقايف،  ل��ل��راث  الدولية 
اإدارة  مدير  القبي�شي  عيد  حممد 
االإع���������الم وال����ع����الق����ات ال���ع���ام���ة، 
وفاطمة م�شعود املن�شوري مديرة 

مركز زايد للدرا�شات والبحوث. 
مبعهد  ال��وف��د  ا�شتقبال  يف  وك���ان 
الدكتور  �شعادة  للراث   ال�شارقة 
املعهد  رئي�س  امل�شلم  العزيز  عبد 

وعهد من امل�شئولني.
املناعي،  ���ش��ع��ي��د  ال�����ش��ي��د  واأب��������ان 
ت��راث االإمارات،  ن��ادي  رئي�س وف��د 
املعهد  ل�����ش��ك��ر  ج����اءت  ال���زي���ارة  اأن 
الهوية  تعزيز  يف  ل��دوره  وتقديراً 
واأي�شاً  ال���راث،  وحفظ  الوطنية 
بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  بغر�س 
التعاون  اأج��ل  من  واملعهد  ال��ن��ادي 
وكذلك  ال���راث���ي���ة،  ال��ق�����ش��اي��ا  يف 
العمل  ب��ف��ري��ق  امل��ع��ه��د  ل��ت��ع��ري��ف 
الذي اأ�شهم يف ح�شول نادي تراث 
ال�شارقة  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  االإم�������ارات 
اأبريل  الثقايف يف  للراث  الدولية 
»بالنظر  املناعي:  واأ�شاف  املا�شي، 
وامل�شمون  ال����ه����دف  وح������دة  اإىل 
واملعهد،  ال��ن��ادي  كل  ال��ذي يقدمه 
اإثراء  االتفاقية  هذه  مثل  �شتكون 

للطرفني«.
اأب���دى ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور عبد  فيما 

ال��دف��ع قدماً  اأج��ل  م��ن  اجلانبني، 
الهدف  ت���خ���دم  ال���ت���ي  ب���ال���ربام���ج 
امل�����ش��رك ل��ل��ن��ادي وامل���ع���ه���د، وهو 
الهوية  ال����راث وت��ر���ش��ي��خ  خ��دم��ة 

الوطنية.
اإبراهيم  ال���دك���ت���ور  اأو����ش���ح  ف��ي��م��ا 
االإمارات  تراث  نادي  اأن  احلمادي 
ل��ك��ون��ه ي��ع��م��ل ع��ل��ى ن�����ش��ر وحفظ 
توجيهات  ع���ل���ى  ب����ن����اء  ال���������راث 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن زاي���د 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
فهو  النادي،  رئي�س  الدولة  رئي�س 
واجلهود  االأط����ر  لتوحيد  ي�شعى 
ال���راث الوطني  اأج��ل خدمة  م��ن 
طريق  عن  وعاملياً،  عربيا  ون�شره 
اجلهات  م��ع  التوا�شل  ج�شور  م��د 
املعنية بالراث، ومن اأهمها معهد 

ال�شارقة للراث.
الذي  ال��راث��ي  املندو�س  واح��ت��وى 
جمموعة  على  النادي  وفد  قدمه 
النادي من �شمنها  اإ���ش��دارات  من 
بال�شيخ  خا�شة  عناوين  جمموعة 
منها  ث��������راه«  اهلل  »ط����ي����ب  زاي�������د 
»ببيلوغرافيا ال�شيخ زايد«، و«زايد 
���ش��رة االأجم������اد وف��خ��ر االحت����اد« 
وتراثية  بحثية  اإ���ش��دارات  بجانب 
ودواوي������ن ���ش��ع��ر، ك��م��ا ق���دم الوفد 
ل���ل���راث �شورة  ال�����ش��ارق��ة  مل��ع��ه��د 
له  املغفور  جتمع  الكبر  باحلجم 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
ال�شمو  ث��راه« و�شاحب  »طيب اهلل 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
العام  يف  التقطت  ال�شارقة  حاكم 

.1981
ال��زي��ارة مت تكرمي نادي  ويف ختام 
ت���راث االإم������ارات ب���درع م��ق��دم من 
معهد ال�شارقة للراث، اإ�شافة اإىل 

هدايا تذكارية الأع�شاء الوفد.

للتاأكد من عدم وجود �سلوكيات خاطئة

بلدية مدينة �لعني تنفذ حمالت تفتي�سية على 35 مقربة
•• العني - الفجر

العني  م����دي����ن����ة  ب����ل����دي����ة  ق����ام����ت 
املجتمع  خ��دم��ة  ب������اإدارة  متمثلة 
 35 على  تفتي�شية  حملة  بعمل 
مقربة يف جميع قطاعات مدينة 
للتاأكد  ت��ه��دف احل��م��ل��ة    ، ال��ع��ني 
اأو  اأي مالحظات  من عدم وج��ود 
بعدد  ق��ام��ت  كما  امل��ق��اب��ر  يف  عبث 
م��ن االإج�����راءات و ال��ت��اأك��د توفر 
يقوم  املقابر حيث  االأم��ن جلميع 
العني  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  م��ف��ت�����ش��ي 
للتاأكد  ي��وم��ي��ة  تفتي�س  ب��ج��والت 
وجود  وعدم  العامة  النظافة  من 
مرفو�شة  اأو  ���ش��ل��ب��ي��ة  ���ش��ل��وك��ي��ات 
من قبل الزائرين و عدم امل�شا�س 

باملقابر.
التفتي�شية  ال����دوري����ات  وق���ام���ت 
ب��و���ش��ع م�شائد  خ���الل اجل����والت 
ل���ل���ح���ي���وان���ات حل���م���اي���ة ال���ق���ب���ور ، 
ازالة  على  العمل  اىل  باالإ�شافة 
اال�شوار  ع��ل��ى  املتجمعة  االأت���رب���ة 
ل���ل���ح���د م����ن دخ�������ول احل���ي���وان���ات 
بالتعاون مع مركز اإدارة النفايات 
اإىل جانب   ، – ت��دوي��ر  اأب��وظ��ب��ي 
عمل دوريات ليلة للتاأكد من عدم 
�شلوكيات  اأي  اأو  ح��ي��وان��ات  وج��ود 
ك��م��ا تدر�س   ، امل��ق��اب��ر  خ��اط��ئ��ة يف 
حول  مقرح  رف��ع  حالياً  البلدية 

و�شتقوم   ، ال��ق��ان��ون��ي��ة  للم�شائلة 
البلدية يف الفرة القادمة بو�شع 
الفتات ار�شادية متنع الت�شوير يف 
املقابر ، و عند وجود اأي مالحظة 
على  االت�����ش��ال  ب��اجل��م��ه��ور  نهيب 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  ات�������ش���ال  رق����م 
التعامل  �شيتم  و   ،  800555
املطلوبة  بال�شرعة  املالحظة  مع 

و بدون اأي تاأخر.
بلدية  ت���وف���ر  اأخ�������رى  م����ن ج���ه���ة 
م�شتلزمات  جميع  العني  مدينة 
املتويف من تكفني وتغ�شيل وجميع 
انواع الطيب ، حيث اأن جميع هذه 
وباأف�شل  باملجان  تقدم  اخلدمات 
واأج������ود االأن������واع امل���وج���ودة ، كما 
املقابر  توجد م��راف��ق داخ��ل ه��ذه 
واماكن  امل��ي��اه  دورات  وتت�شمن 
ع��م��ال نظافة  وت���وف���ر  ل��ل�����ش��الة 
وت���در����س مواقع   ، ي��وم��ي  ب�����ش��ك��ل 
يقارب  م��ا  تبعد  للمقابر  ج��دي��دة 
35 كيلو عن منطقة و�شط املدينة 
التابعة  امل���ن���اط���ق  ج��م��ي��ع  ت���خ���دم 
العني  ب��ل��دي��ة  وت���وؤك���د   ، للمدينة 
على االه��ت��م��ام بهذا اجل��ان��ب من 
للمواطنني  تقدم  التي  اخلدمات 
لتقدم  دائما  وت�شعى   ، واملقيمني 
اف�����ش��ل واأج�����ود اخل���دم���ات لديها 
ن�شبة  اأع��ل��ى  اىل  للو�شول  وذل���ك 

ر�شا عند املتعاملني.

و�شع �شياج فوق ال�شور ملزيد من 
احلماية للمقابر.

و�����ش����رح ال����دك����ت����ور ����ش���امل مغر 
خدمة  اإدارة  م���دي���ر  ال��ع��م��ي��م��ي 
اأن  املدينة  و�شط  بقطاع  املجتمع 
مقربة   35 على  ت�شرف  البلدية 
قطاعات  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى  م����وزع����ة 
امل��دي��ن��ة ق��دم��ت خ��الل��ه��ا خدمات 
ت���وف���ر م���ظ���الت وم���ي���اه ����ش���رب و 
حاالت  يف  الليلية  االن���ارة  خدمة 
اإىل  امل�شائية  ال��ف��رة  يف  اجلنائز 
مغ�شلة  تكييف  و  ت��ربي��د  ج��ان��ب 

م��ق��ربة امل��ط��اوع��ة ، ك��ذل��ك قامت 
بخدمات  امل��ج��ت��م��ع  خ��دم��ة  اإدارة 
اإن�شاء  و  وال���رق���ي���م  ال���رم���ي���م 
املقابر  يف  اجل���دي���دة  االأح����وا�����س 
اأه���م���ي���ة يف معرفة  م���ن  ذل����ك  مل���ا 
زمنية  ف���رات  بعد  حتى  ال��ق��ب��ور 
خدمات  توفر  يتم  كما   ، طويلة 
احل����رق يف م��ق��ربة ال��ف��وع��ة لغر 
باملجان  ت��ق��دم  وال���ت���ي  امل�����ش��ل��م��ني 
العني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ف��ت��ح��دد   ،
لال�شتفادة  اال���ش��راط��ات  بع�س 
من خدمات املقابر وهي ان تكون 

اقامة ال�شخ�س املتويف �شادرة من 
كتاب من  وتوفر  ابوظبي  اإم��ارة 
املمانعة  ب��ع��دم  ال�شخ�س  ���ش��ف��ارة 

لال�شتفادة من هذه اخلدمات.
واأ�شاف العميمي اأنه تتم مالحظة 
ب��ع�����س امل��م��ار���ش��ات اخل��اط��ئ��ة من 
قبل اجلمهور مثل ت�شوير املقابر 
و حاالت اجلنائز مما يعد انتهاك 
حلرمة املقربة و الت�شوير ب�شكل 
غر الئق يف اأحد مرافق البلدية 
الت�شاريح  على  احل�شول  وب��دون 
امل�شور  ق��د يعر�س  ال��الزم��ة مم��ا 

�قت�سادية دبي: حمالت �لتفتي�س م�ستمرة 
مل�سادرة �أجهزة �ل�ستقبال �مل�سفرة غري �لقانونية

•• دبي-الفجر: 

ا�شتمرار  ب��دب��ي  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة  اأك�����دت 
تبيع  التي  التجارية  املحال  على  التفتي�شية  احلمالت 
امل��ح��ت��وى االإعالمي  ت��ب��ث  ا���ش��ت��ق��ب��ال م�����ش��ف��رة،  اأج���ه���زة 
ب�شكل غر قانوين، بهدف منع تداولها ح�شب االأنظمة 
االإمارات  دول��ة  يف  بها  املعمول  والت�شريعات  والقوانني 

العربية املتحدة.
ويف اإطار ا�شتمرار احلمالت، داهمت فرق تفتي�س دائرة 

التجارية ومت  املحال  اأح��د  دبي  االقت�شادية يف  التنمية 
وتنفيذ  خمالفته  على  وعملت  ج��ه��ازاً   416 م�شادرة 
بهذا  واالأنظمة  القوانني  عليها  تن�س  التي  العقوبات 

ال�شدد.
اأه��م��ي��ة م��راع��اة القوانني  اإىل  اق��ت�����ش��ادي��ة دب���ي  ون��ب��ه��ت 
ال��ت��ي مت��ن��ع ت����داول ت��ل��ك االأج���ه���زة، م���وؤك���دة اأن تقدمي 
تنظيم  يف  ي�شاهم  ق��ان��وين  ب�شكل  اخل��دم��ات  ه��ذه  مثل 
االأعمال التجارية يف الدولة ويحمي املجتمع من الغ�س 

التجاري.
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اأخبـار الإمـارات
�لدفاع �ملدين يطلق حملة �ل�سالمة يف و�سائل �لنقل

�ملرزوقي : �لتز�م قائدي �ملركبات با�سرت�طات �لوقاية و�ل�سالمة يجنبهم خماطر �حلريق
•• اأبوظبي-الفجر:

اإداراتها  مع  بالتعاون  امل��دين  للدفاع  العامة  القيادة  اأطلقت 
االإقليمية، وبالتن�شيق مع اإدارة االإعالم االأمني بوزارة الداخلية 
حملة » ال�شالمة يف و�شائل النقل » وذلك �شمن خطة التوعية 
الرئي�شية للقيادة العامة لعام 2018، بهدف تعزيز اإجراءات 
اأفراد  بني  والوقاية  ال�شالمة  ثقافة  ون�شر  العامة  ال�شالمة 

املجتمع.
املدين  الدفاع  عام  قائد  املرزوقي  حممد  جا�شم  اللواء  واأف��اد 

تاأتي  النقل«  و�شائل  »ال�شالمة يف  اإن حملة  الداخلية،  ب��وزارة 
يف  املهنية  وال�شالمة  ال�شحة  م�شتويات  اأعلى  حتقيق  بهدف 
ا�شراطات  تطبيق  يف  وت�شهم   ، بالدولة  النقل  و�شائل  بيئة 
املركبات  وق��ائ��دي  اأ�شحاب  دع��م  خ��الل  من  العامة  ال�شالمة 
اآم��ن��ة ت�شمن  ال��ت��داب��ر ال��الزم��ة الإي��ج��اد و�شيلة نقل  اأخ��ذ  يف 
عن  الناجمة  االإ���ش��اب��ات  م��ن  وحتميهم   ، للجميع  ال�شالمة 

املخاطر واحلوادث التي قد تقع على الطريق.
وقال اإن اإدارات الدفاع املدين االإقليمية التابعة للقيادة العامة 
للدفاع املدين قامت بتنفيذ فعاليات حملة و�شائل النقل من 

الكتيبات  بتوزيع  قامت  متخ�ش�شة،  عمل  فرق  ت�شير  خالل 
ون�شرات التوعية يف حمطات فح�س ال�شيارات وعلى املراجعني 
والدوريات، ويف  وامل��رور  وال�شائقني  االآليات  ترخي�س  الإدارات 
االحرازية  االإج����راءات  اإت��ب��اع  على  وحثهم  العامة،  االأم��اك��ن 
التي من �شاأنها منع اندالع احلرائق يف مركباتهم مع التاأكيد 
على اأهمية توفر طفاية حريق يف كل مركبة ال�شتخدامها يف 

حاالت الطوارئ.
اإدخ�����ال اأي تعديالت  امل���رزوق���ي ع��ل��ى خ��ط��ورة  و���ش��دد ال���ل���واء 
ي�شكل  ذل��ك  الأن  �شرعتها  ل��زي��ادة  ال�����ش��ي��ارات  على  وت��زوي��دات 

االآخرين  ح��ي��اة  وي��ع��ر���س  راك��ب��ه��ا  على �شالمة  ك��ب��راً  خ��ط��راً 
للخطر وكذلك عدم االن�شياع لبع�س الن�شائح الغر مفيدة 
بع�س  ب��اإ���ش��اف��ة  االخت�شا�س  ذوي  م��ن  لي�شوا  اأ���ش��خ��ا���س  م��ن 
املكونات على زيت املحرك الأن اأي زيادة اأو اإ�شافات عن الن�شب 
التعديل  وكذلك  للموتور،  اأ���ش��راراً  ت�شبب  اأن  ميكن  امل��ح��ددة 
اأي خطا يف  الأن  لل�شيارة  الكهربائية  التو�شيالت  اأوالتغر يف 
ين�شح  لذا  املركبة،  تلف  اإىل  �شيوؤدي  الكهربائية  التو�شيالت 
بعمل اأي اإ�شالحات اأو تركيبات داخل مراكز اخلدمة املعتمدة 

ل�شمان ال�شالمة من املخاطر.

حممد بن حمد�ن بن ز�يد يت�سلم ع�سوية »كلنا �سرطة «

دعت �إىل ��ستغالل �لجازة مبايفيدهم 

�سرطة �أبوظبي حتذر من خماطر �لألعاب �لإلكرتونية على �لأطفال

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ب��ن ح��م��دان  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ت�شلم 
م��ن معايل   « �شرطة  كلنا   « مل��ب��ادرة   80 رق��م  الع�شوية 
ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد  الرميثي  خلفان  حممد  ال��ل��واء 
اأبوظبي وذلك مببنى القيادة العامة لل�شرطة بح�شور 
�شرطة  ع��ام  مدير  ال�شريفي  علي  مكتوم  اللواء  �شعادة 

اأبوظبي.
روح  ع���ززت   « �شرطة  كلنا   « م��ب��ادرة  اأن  الرميثي  واأك���د 
القيادة  واأه��داف  روؤي��ة  حتقيق  نحو  املجتمعي  التكاتف 
و�شعادة  اأم���ن  على  للحفاظ  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
واحلفاظ  االأم��ن  ا�شتدامة  اأبوظبي من خالل  جمتمع 

على املكت�شبات احل�شارية التي حتققها م�شرة النه�شة 
والتطوير يف بالدنا.

واأثنى معاليه على اجلهود املتميزة التي يقوم بها اأع�شاء 
»كلنا �شرطة » والذين جنحوا يف حتقيق اأهداف املبادرة 
م�شرة  على  احل��ف��اظ  يف  اأ�شا�شيني  �شركاء  باعتبارهم 

االأمن واالأمان ون�شر الطماأنينة يف املجتمع.
ال�شعور  ق��ي��م  يعك�س  ل��ل��م��ب��ادرة  االن�����ش��م��ام  اأن  واأو����ش���ح 
بامل�شوؤولية لتكون اأبوظبي واحدة من اأكرث مدن العامل 
املبادرة  اأن  اإىل  .. م�شرا  �شعادة ورفاهية ومنوا ورخ��اء 
تكر�س نهج القيادة الر�شيدة وحر�شها على غر�س قيم 
اأفراد  جميع  نفو�س  يف  والت�شامح  ال�شلمي  التعاي�س 

املجتمع ما ينعك�س اإيجابا على حا�شرهم وم�شتقبلهم.

••  اأبوظبي-الفجر:

دع������ت ����ش���رط���ة اأب����وظ����ب����ي االأ�����ش����ر 
االأبناء  ي�����ش��ت��غ��ل   اأن  ����ش���رورة  اإىل 
االإج��ازة ال�شيفية مبا يفيدهم  يف 
عن  ب��ع��ي��داً   �شخ�شياتهم   تنمية 
االإل���ك���رون���ي���ة  اخلطرة   االأل���ع���اب 
لعقول  و�شلباً  عنفاً  تت�شمن  التي 
االأط���ف���ال، وي��دخ��ل ف��ي��ه��ا ن���وع من 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ح��دي اخل��ط��ر الذي 
يوؤثر على نف�شياتهم وتقودهم اإىل 
اأ�شاليب وح�شية يف ارتكاب اجلرائم  

عند نهاية هذه االألعاب.   
واأك�������دت ح��ر���ش��ه��ا ال�����ش��دي��د على 
ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع اجلهات 
حماية  م���اي���ع���زز  ك����ل  يف  امل���ع���ن���ي���ة 
املخاطر  م���ن  واأ����ش���ره���م  اأط��ف��ال��ن��ا 
االأ�شر  ق���ي���ام  اأه���م���ي���ة   اإىل  الف���ت���ة 
الأبنائهم  ال��ن��اف��ع  ال��ب��دي��ل  ب��اإي��ج��اد 
حركية  األ�����ع�����اب  مم����ار�����ش����ة  ع�����رب 
واأن�شطة ريا�شية وذهنية وت�شجيع 
االبداع  على  وحتفيزهم  ال��ق��راءة 
اأبوظبي  �شرطة  ولفتت  واالبتكار. 
العلمية  ال����درا�����ش����ات  ن��ت��ائ��ج  اإىل 
املخت�شني   اخل�����رباء  وت���و����ش���ي���ات  
ح���ول خم��اط��ر  ج��ل��و���س  االأطفال 
االألعاب  ملمار�شة  طويلة  ل�شاعات 
االل��ك��رون��ي��ة  اخل��ط��رة  م��ا يوؤدي 
بطل  ب�����ش��خ�����ش��ي��ة  ك��ل��ي  مت�����اٍه  اإىل 
ويدمر  يقتل  الذي  العنيف  اللعبة 
هدفه  اإىل  ي�����ش��ل  ك����ي  االأع����������داء 
االألعاب   ه��ذه   ماأ�شاة مثل  وتنتهي 
اأثارها  ال�شلبية بالطفل بحيث  يف 

يتفاعل  اجتماعًيا  منعزاًل  ي�شبح 
مع اآلة ويعي�س يف عامل خيايل.

ال  امل���ق���اب���ل  يف  ان�����ه  اإىل  وا������ش�����ارت 
العامل  ب��ني  ال��ف��رق  الطفل  ي���درك 
اللعبة  تعر�شه  ال��ذي  االفرا�شي 
اأن  الدرا�شات  اأثبتت  وق��د  وال��واق��ع 
ي�شتطيع  ال  ال�شابعة  دون  الطفل 
ال��ت��م��ي��ي��ز ب���ني ال����واق����ع واخل���ي���ال، 
يت�شّرف  اأن  ال�شروري  من  ولي�س 
اللعب  م���ن  ان��ت��ه��ائ��ه  ب��ع��د  ب��ع��ن��ف 
العنف  ���ش��ور  تختزن  ب��ل  مبا�شرة 
يف العقل الباطن، ويظهر تاأثرها 

مع  م�شكلة  ح���دوث  ع��ن��د  ال�شلبي 
�شكل  يف  حّلها  على  يعمل  الطفل 
تعزيز   اأهمية   اإىل  ولفتت   . عنيف 
الل�شيقة    االأ�����ش����ري����ة  ال����رق����اب����ة  
مبمار�شة   القيام  عند   ل��الأط��ف��ال  
تلك االألعاب االإلكرونية اخلطرة  
التوا�شل  م��واق��ع   وا���ش��ت��خ��دام��ه��م 
بهذه  ال�����ش��ل��ة   ذات  االج���ت���م���اع���ي 
االأل�����ع�����اب ول���ف���ت ان���ت���ب���اه���ه���م اإىل  
ال��ت��ي تفيدهم  امل��واق��ع االإي��ج��اب��ي��ة 
عند  وابداعاتهم  مواهبهم  وتنمي 

ال�شرورة. 

من خالل ح�سانات »تاله« �ملزّودة باأحدث �لو�سائل �لتعليمية و�ل�سحية لالأطفال

فروع نادي �سيد�ت �ل�سارقة توّفر �لرعاية �ملتكاملة للطفل
•• ال�شارقة-الفجر:

�شيدات  ن�����ادي  ف�����روع  ا���ش��ت��ط��اع��ت 
ال�����ش��ارق��ة ال��ع�����ش��رة امل����وزع����ة على 
والو�شطى  ال�����ش��رق��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ت��ني 
تثبت  اأن  ال�������ش���ارق���ة،  اإم�������ارة  م���ن 
ن���ف�������ش���ه���ا وخ���������الل �����ش����ن����وات من 
كاأكرث  املتوا�شلة  واجلهود  العطاء 
للن�شاء  ا����ش���ت���ق���ط���اب���اً  ال����وج����ه����ات 
ال�شارقة،  اإم�������ارة  يف  واالأط�����ف�����ال 
املتحدة،  العربية  االم���ارات  ودول��ة 
ت��ق��ّدم��ه م��ن خ��دم��ات ترفيهية  مل��ا 
وثقافية  واج��ت��م��اع��ي��ة  وري��ا���ش��ي��ة 
طبيعتها  يف  ت����راع����ي  م��ت��ك��ام��ل��ة، 
الن�شاء  وم��ت��ط��ل��ب��ات  اح���ت���ي���اج���ات 
خا�شة  مرافق  �شمن  واأطفالهّن، 
وفق  التجهيزات  ب��اأح��دث  جم��ّه��زة 

اأعلى املعاير. 
وجت������اوب������اً م�����ع م���ك���ان���ة االإم���������ارة 
�شديقة  م����دي����ن����ة  ب����اع����ت����ب����اره����ا 
خ�ش�شت  وال��ي��اف��ع��ني،  ل��الأط��ف��ال 
فروع النادي ح�شانة »تاله« املزّودة 
ال�شحية  الرعاية  و�شائل  باأحدث 
والتعليمية والذهنية لالأطفال، يف 
احلكومي  التكامل  يج�شد  م�شهد 
االإم���ارة،  يف  املوؤ�ش�شات  جميع  ب��ني 
احل�����ش��ان��ة بطاقم  ُج���ه���زت  ح��ي��ث 
وغرف  متخ�ش�شات،  مربيات  من 
متعددة ذات م�شاحات منا�شبة مثل 
التلفاز،  وم�شاهدة  االألعاب،  غرفة 
وغرفة النوم، والتعلم مت تدعيمها 
التعليمية  واملواد  الو�شائل  باأحدث 
ومهارات  م���واه���ب  ت��ن��م��ي��ة  ب��ه��دف 
ملراحلهم  وفقاً  ال�شلوكية  االأطفال 
العمرية، ف�شاًل عن توفر برامج 
متخ�ش�شة  وت��رف��ي��ه��ي��ة  تعليمية 
تنمية  اإىل  ت����ه����دف  ل����الأط����ف����ال 
مهاراتهم احل�شية واالإدراكية، اإىل 
التعليمية  جانب تنظيم الرحالت 

والرفيهية.

لرتبية  ومالئمة  معززة  بيئة 
�لطفل 

�شحية  ببيئة  احل�شانات  وتتمتع 
حمفزة ومنا�شبة لربية االأطفال 
املبتكر،  ال��ت��ع��ل��م  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه��م 
وال���ل���ع���ب، وال���ت���ع���رف ع��ل��ى ال����ذات 
تدعيم  يف  وامل�����ش��ي  وت���ط���وي���ره���ا، 
وبناء  ل��دي��ه��م  االإي��ج��اب��ي��ة  ال��ق��ي��م 
وتنمية احلوا�س  االبتكاري  احل�ّس 
ملراحل  وف���ق���اً  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ب��دن��ي��ة 
منو الطفل، اإىل جانب ما يحققه 
املتكاملة من  امل��راف��ق  ه��ذه  وج���ود 
تر�شيخ لقيم احلب للعلم واملعرفة 
مب���ا ي���خ���دم ق������درات ال��ط��ف��ل على 
مناهج  خ��الل  م��ن  والتعلم  النمو 

اأكادميية مطورة. 
وي�����ش��ه��م وج����ود ح�����ش��ان��ات خا�شة 
بناء  يف  ال������ن������ادي  ف��������روع  ����ش���م���ن 
�شخ�شيات االأطفال مبا ين�شجم مع 
االمارات  لدولة  الوطنية  ال��روؤي��ة 
اال�شتثمار  يف  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
وتعزيز  االن���������ش����اين  ب���ال���ع���ن�������ش���ر 
م���ه���ارات���ه امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ك��م��ا حتفز 
للم�شاركة  االأط���ف���ال  احل�����ش��ان��ات 
اأق��ران��ه��م وتكوين  اجل��م��اع��ي��ة م��ع 
العالقات اجليدة فيما بينهم، كما 
االأطفال  احل�شانات  وج��ود  مينح 
فر�شة لتنمية مهاراتهم احلركية، 

على  باالعتماد  خيالهم  وتطوير 
االأن�������ش���ط���ة ال���ت���ي ت�����ش��ج��ع��ه��م على 
التعبر وتنمية القدرة على تبادل 

االأفكار وامل�شاعر. 
احل�شانات  ت���وف���ر  ي���رج���م  ك��م��ا 
�شحة  ع��ل��ى  ال��ت��ام  االإدارة  ح��ر���س 
وغ������ذاء ال��ط��ف��ل، وال���رك���ي���ز على 
ح������اج������ات من������و ال����ط����ف����ل وال����ت����ي 
اجلانب  منها  جوانب  ع��دة  ت�شمل 
البدين،  االج��ت��م��اع��ي،  ال���رب���وي، 
احتياجات  دع��م  الثقايف،  الذهني، 
االنتقال  ف��ر���ش��ة  وم��ن��ح��ه  ال��ط��ف��ل 
اإىل مرحلة  ال�شل�س من احل�شانة 
وتكييفهم  االأط�������ف�������ال،  ري�����ا������س 
االأ�شخا�س  م��ع  للتعامل  ب�شهولة 
اجلدد واملواقف املختلفة يف احلياة، 
اإمكانيات  ت��ط��وي��ر  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
الب�شرية،  احل�������ش���ان���ة  وق��������درات 
وامل���ادي���ة، وال��رب��وي��ة وذل���ك لبناء 
طفل �شوي تربوياً متهيداً مل�شتقبل 
خطوات  اأوىل  يف  وزاه�����ر  م�����ش��رق 

حياته. 

بر�مج متكاملة
لالأطفال  احل�����ش��ان��ات  وتخ�ش�س 
وحركية،  ح�شية  تعليمية  ب��رام��ج 
بال�شلوكيات،  ي��خ��ت�����س  م���ا  م��ن��ه��ا 
وحتفيظ  ال���دي���ن���ي���ة  وال����ث����ق����اف����ة 
القراآن الكرمي، اإ�شافة اإىل برامج 
التعليم  جم����االت  يف  متخ�ش�شة 
العربية  اللغة  اللغوي على �شعيد 
التعليم  وجم����االت  واالجن��ل��ي��زي��ة 
والعلوم  ك��ال��ري��ا���ش��ي��ات  امل���ت���ق���دم 
واال����ش���ت���ك�������ش���اف واالع����ت����م����اد على 
تنمية  ب��رام��ج  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ذات، 
االجتماعي،  ال��ت��وا���ش��ل  م���ه���ارات 
وب�����رام�����ج امل���و����ش���ي���ق���ى وال���رب���ي���ة 

الريا�شية والبدنية.

ال�شارقة  اإم���ارة  فيه  مت�شي  ال��ذي 
لالأجيال  واحت�شانها  رعايتها  يف 
اجل���دي���دة م���ا ج��ع��ل م��ن��ه��ا واح����دة 
لالأطفال  ال�����ش��دي��ق��ة  امل�����دن  م���ن 
العامل،  م�شتوى  على  وال��ي��اف��ع��ني 
وهذا اأمر نعتّز به كونه يحقق اأكرث 
من غاية يف الوقت نف�شه، فهو من 
العامالت  االأم����ه����ات  مي��ن��ح  ج��ه��ة 
ترك  فر�شة  للنادي  ال��زائ��رات  اأو 
تتمتع  اآم����ن����ة  ب��ي��ئ��ة  يف  اأب���ن���ائ���ه���ن 
العلمية  الرعاية  مقومات  بجميع 
جهة  ومن  والبدنية،  والرفيهية 
�شمولية  اإىل  االنتباه  يلفت  اأخرى 
النادي  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  اخل���ي���ارات 

لع�شواته وزائراته«. 
جنحت  ال�شنا�شي:”  واأ����ش���اف���ت 
 621 ت���خ���ري���ج  يف  احل���������ش����ان����ات 
من  امل�����ا������ش�����ي  م�����اي�����و  يف  ط�����ف�����اًل 
جميع  يف  امل���ت���واج���دة  احل�����ش��ان��ات 
فروع النادي، وهي الدفعة الثامنة 
ت��خ��ّرج��ه��ا احل�����ش��ان��ة، ونعتّز  ال��ت��ي 
ال���ت���ي حت�شب  االإجن����������ازات  ب���ه���ذه 
حتققها  التي  االإجن���ازات  ل�شل�شلة 
ال�����ش��ارق��ة، فوجود  ���ش��ي��دات  ف����روع 
احل�������ش���ان���ات ي��ع��ك�����س االل����ت����زام يف 
االرت������ق������اء ب����االأج����ي����ال اجل����دي����دة 
يدعم م�شتقبلهم  م��ا  ك��ل  وت��ق��دمي 
الالزمة”.   وال��ت��وع��ي��ة  ب��امل��ع��رف��ة 
ومن جهتها قالت �شهيلة البلو�شي، 
نادي  ب��ف��روع  احل�شانات  م�����ش��وؤول 
�شيدات ال�شارقة: توفر احل�شانات 
ل��الأط��ف��ال لق�شاء  م��الئ��م��ة  ب��ي��ئ��ة 
فائدة،  واأك���رثه���ا  االأوق������ات  اأم���ت���ع 
و�شعهم  يف  ت�����ش��ه��م  م���راف���ق  ف��ه��ي 
�شمن بيئة منا�شبة للتعلم واللعب 
واال�شتفادة وخو�س جتارب جديدة 
اقرانهم  م���ع  اح��ت��ك��اك��ه��م  ن��ت��ي��ج��ة 
ال�شغار، فنحن يف النادي نحر�س 

املعتمدة  ال���ربام���ج  ع��ل��ى  وي�����ش��رف 
تدري�شي  ك����ادر  احل�����ش��ان��ات  ل���دى 
وم�شرفني تربويني يتم اخ�شاعهم 
الدورات  من  حلزمة  دوري  ب�شكل 
وور�س العمل املعنية باأ�ش�س تطوير 
وتنمية  ال���ري���ادي  وال��ف��ك��ر  ال����ذات 
لدى  والقيادية  الفكرية  امل��ه��ارات 
االأط���ف���ال، اإىل ج��ان��ب ور����س عمل 
واال�شعافات  الطبيعية  الر�شاعة 
ال��ك��ادر بقاعدة  م��ا يرفد  االأول��ي��ة، 
و�شرورية  مهمة  وعملية  علمية 
�شتى  االأط����ف����ال يف  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
يتعر�شوا  اأن  ميكن  التي  امل��واق��ف 

لها. 

مر�فق رحبة
لل�شغار  ت���ال���ه  ح�����ش��ان��ات  وت���وّف���ر 
م�������ش���اح���ات وا����ش���ع���ة ت��ت��ن��ا���ش��ب مع 
تخ�شي�س  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اأع���داده���م، 
للممر�شات  وغ��رف  طبية  مرافق 
جمهزة بالكامل باأعلى م�شتلزمات 
الرعاية ال�شحية، تقدم لهم طرق 
اللعب،  طريق  عن  للتعلم  مبتكرة 
اأك��ادمي��ي��ة مطّورة  م��ن��اه��ج  ���ش��م��ن 
للتعليم  م��ت��ق��دم��اً  م��ن��اخ��اً  ت��وؤم��ن   ،
وال��رف��ي��ه ل��الأط��ف��ال، م��ن خالل 
واالأن�شطة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ت��ن��ظ��ي��م 
اأم  ريا�شية  ك��ان��ت  ���ش��واء  املختلفة 
اإىل  دوري،  ب�شكل  ودي��ن��ي��ة  وطنية 
ج��ان��ب ا���ش��راك االأط��ف��ال يف االأيام 
العاملية مثل يوم البيئة، وتوعيتهم 

حول اأهمية مثل هذه املنا�شبات. 
وقالت اآمنة ال�شنا�شي، مدير اإدارة 
ال�شارقة:«  ���ش��ي��دات  ن����ادي  ف����روع 
ي����ن���������ش����ج����م ت������وف������ر ح���������ش����ان����ات 
ت��رع��ى االأط����ف����ال وت��ل��ب��ي خمتلف 
ن�����ادي  ف��������روع  اح���ت���ي���اج���ات���ه���م يف 
العام  ال��ت��وج��ه  ال�����ش��ارق��ة  ���ش��ي��دات 

�شليمة  ال��ت��ن�����ش��ئ��ة  ت���ك���ون  اأن  ع��ل��ى 
اجلديدة  ل���الأج���ي���ال  و���ش��ح��ي��ح��ة 
ك��ون��ن��ا ن���وؤم���ن ب���اأن���ه���م ب���ن���اة الغد 
لالرتقاء  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  وال��ع��ن��ا���ش��ر 
وتابعت  االأوط�����������ان.   مب�����ش��ت��ق��ب��ل 
احل�شانات  ت���ق���دم  البلو�شي:” 
النادي  املوزعة على خمتلف فروع 
برامج تعليمية وتربوية وتثقيفية 
م���ت���ك���ام���ل���ة وف������ق اأح���������دث واأك������رث 
تطوراً  العلمية  التدري�شية  املناهج 
االأطفال  ثقة  بتعزيز  ي�شمح  مب��ا 
مب�شامني  ورف����ده����م  ب��اأن��ف�����ش��ه��م 
ف�شاًل  وا�شعة،  معرفية  وخ��ي��ارات 
بهم  املحيطة  املتكاملة  البيئة  عن 
امل�شاركة  ف��ر���ش��ة  متنحهم  وال��ت��ي 
واللعب واكت�شاب مهارات جديدة”.   
�شيدات  ن������ادي  ف������روع  اأن  ي���ذك���ر 
خمتلف  يف  ان�شائها  مت  ال�����ش��ارق��ة، 
انطالقاً  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  مناطق 
جواهر  ال�شيخة  �شمو  اهتمام  من 
اهلل  القا�شمي حفظها  بنت حممد 
كافة  تلبية  على  وحر�شها  ب��امل��راأة 
مكان  يف  ومتطلباتها  احتياجاتها 
باخل�شو�شية  ُم��ف��ع��م  وج����و  اآم����ن 
وال���رف���اه���ي���ة، ل��ت��ت�����ش��ك��ل ب���اق���ة من 
املنطقتني  يف  م��وزع��ة  ف���روع   10
ال�����ش��رق��ي��ة وال��و���ش��ط��ى م���ن اإم����ارة 
�شيدات  ن�������ادي  وه������ي  ال�������ش���ارق���ة 
احل�شن،  دب����ا  ك��ل��ب��اء،  خ���ورف���ك���ان، 
املليحة،  ال����ذي����د،  احل����ل����و،  وادي 
البطائح، احلمرية، الثميد واملدام، 
ليقّدم روؤية ور�شالة وقيمة وا�شحة 
واأهداف م�شركة تتمثل يف توفر 
للمراأة وطفلها، ومالذ  اآمن  مكان 
راق تلتقي فيه ال�شيدات والفتيات 
مل���زاول���ة خم��ت��ل��ف االأن�����ش��ط��ة التي 
ُتنمي هواياتهّن وترتقي مبهارتهن 

وتلبي تطلعاتهن.

�سرطة �أبوظبي تطلق مبادرة »رفاق �لدرب « لتعزيز �لتو��سل مع �ملتقاعدين مدير مركز �لق�سي�س ي�سرف على �إنهاء معامالت �ملتعاملني
•• اأبوظبي-الفجر:

مبادرة  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة  اأط��ل��ق��ت 
احلا�شر«،  وخ����ربات  ال����درب  »رف����اق 
ت��رك��ز ع��ل��ى ت��ع��زي��ز  ال��ت��وا���ش��ل مع 
احلر�س  منطلق  م��ن  امل��ت��ق��اع��دي��ن 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 
�شلطان اآل نهيان-« طيب اهلل ثراه«، 
وت��ن��ف��ي��ًذا ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة ع���ام زايد 

لتعزيز قيمة بناء االإن�شان.
واأو������ش�����ح  امل���ق���دم حم��م��د ع��ل��ي بن 
العالقات  ق�����ش��م  رئ���ي�������س  ن���ع���ي���ف- 
االإج���ت���م���اع���ي���ة وال���ت���وج���ي���ه ب�������اإدارة 
بقطاع  العامة  وال��ع��الق��ات  امل��را���ش��م 
امل���ال���ي���ة واخل�����دم�����ات  خ�����الل لقاء 
تعريفي مع عدد من املتقاعدين، اأن 
املبادرة تهدف اإىل تعزيز  التوا�شل 
م����ع ه�����ذه ال���ف���ئ���ة وم�����ش��ارك��ت��ه��م يف 

تنظمها  التي  واالأن�شطة  الفعاليات 
النقيب  واأك�����د  اأب���وظ���ب���ي.   ���ش��رط��ة 
طار�س خمي�س الها�شمي، مدير فرع 
املتقاعدين  اأن  املتقاعدين  ���ش��وؤون 
ي�شكلون رافداً للمنظومة ال�شرطية 

،باال�شتفادة من خرباتهم.
حممد  فهد  النقيب  ال��ل��ق��اء  ح�شر 
العالقات  ف����رع  م���دي���ر  احل����م����ادي، 
ال�شباط  م�����ن  وع��������دد  ال�����ع�����ام�����ة، 
بالذكر  ج��دي��ر  االإدارة.   وم��وظ��ف��ي 

العامة   والعالقات  املرا�شم  اإدارة  اأن 
حتر�س �شنوياً  على تنفيذ مبادرات 
منطلق  م�����ن  ه�����ادف�����ة  جم��ت��م��ع��ي��ة 
التوا�شل    ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ح��ر���ش��ه��ا 

والرابط  املجتمعي .

•• دبي-الفجر:

العديدي،  ي��و���ش��ف  العميد  اأ���ش��رف 
مدير مركز �شرطة الق�شي�س، على 
�شر اإجناز معامالت اأفراد اجلمهور 

يف مركز ا�شعاد املتعاملني باملركز.
العديدي  ي���و����ش���ف  ال��ع��م��ي��د  واك������د 
متثل  املتعاملني  ا���ش��ع��اد  م��راك��ز  ان 
اأو خا�س،  واجهة اأي قطاع حكومي 
اخلدمات  ب��ت��ق��دمي  امل��ع��ن��ي��ة  ك��ون��ه��ا 
م��ع اجلمهور،  امل��ب��ا���ش��ر  وال��ت��وا���ش��ل 
دبي  ���ش��رط��ة  ل��ذل��ك حت��ر���س عليها 
العاملية  امل���ع���اي���ر  م����ع  ل��ت��ت��م��ا���ش��ى 
للخدمة املتميزة للمتعاملني، حيث 
تعد اخلدمة م�شوؤولية كل العاملني 
املدير  من  ب��دءاً  القطاعات  ه��ذه  يف 

وانتهاًء مبقدمي اخلدمة.
وقال العقيد العديدي انه بتوجيهات 
ال��ل��واء عبد اهلل خليفة  ���ش��ع��ادة  م��ن 
دبي،  ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���ري، 

ومتابعة اللواء خبر خليل ابراهيم 
ال��ق��ائ��د العام  امل��ن�����ش��وري، م�����ش��اع��د 
ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي، ت�شعى  ل�����ش��وؤون 
واملباحث  للتحريات  العامة  االدارة 
احتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  اإىل  اجل��ن��ائ��ي��ة 
وت���وق���ع���ات امل��ت��ع��ام��ل��ني م���ن خالل 

عالية  ج�����ودة  ذات  خ���دم���ة  ت���ق���دمي 
التوا�شل  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ع��م��ي��ل  ت�����ش��ع��ر 
املبا�شر معه، وتقدمي اخلدمات على 
اأن مركز  اإىل  م�����ش��راً  وج���ه،  اأك��م��ل 
لتطوير  ي�شعى  الق�شي�س  �شرطة 
ب�شكل  للمتعامل  املقدمة  اخل��دم��ة 

على  االط�����الع  خ���الل  م���ن  م�شتمر 
اأح�����دث االأ���ش��ال��ي��ب امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 
تقدمي اخلدمة للمتعاملني، اأو من 
خ���الل ال�����دورات ال��ت��ي ي��ت��م اإخ�شاع 
مع  اأدائ��ه��م  لتح�شني  لها  املوظفني 

املتعاملني.
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اأخبـار الإمـارات

بحوث �سرطة �ل�سارقة ود�ئرة �لإح�ساء 
يبحثان تطوير �ل�سر�كة �لعلمية

•• ال�شارقة-وام:

�شرطة  ب��ح��وث  م��رك��ز  اإدارة  ب��ح��ث��ت 
االإح�شاء  دائ��رة  من  ووف��د  ال�شارقة 
ال�شبل  اأف�شل  املجتمعية  والتنمية 
بينهما  العلمية  ال�����ش��راك��ة  لتطوير 
ع��ل��ى تنفيذ جم��م��وع��ة من  وال��ع��م��ل 
ت�شرع  اأن  �شاأنها  من  التي  االأن�شطة 
االأمنية  الدعائم  اإر�شاء  يف  وت�شاهم 
وحتقق التنمية املجتمعية باالإمارة. 
لعقد  التح�شر  ال��ط��رف��ان  ون��اق�����س 
مذكرة تفاهم بني اجلانبني وتذليل 
التعاون  تعيق  التي  ال�شعوبات  كافة 
ال���ع���ل���م���ي ب��ي��ن��ه��م واحل���������ش����ول على 
ب�شكل  املطلوبة  واملعلومات  البيانات 
�شهل وتقدمي الدعم العلمي الالزم 
م��ن ق��ب��ل م��رك��ز ال��ب��ح��وث يف جمال 
باالإ�شافة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال���درا����ش���ات 
ندوة  عقد  اإمكانية  يف  التباحث  اإىل 
اللقاء  ح�����ش��ر  ب��ي��ن��ه��م��ا.  م�����ش��رك��ة 
العميد الدكتور خالد حمد احلمادي 
�شرطة  ب��ح��وث  م��رك��ز  اإدارة  م��دي��ر 
ها�شم  عبداملنعم  والدكتور  ال�شارقة 
املجتمعية  التنمية  خبر  ن���وار  اأب���و 
م�شوؤولة  اأب��وت��وه��ه  حم��م��د  وح��ن��ان 

واأ�شماء  وال��ت��ق��اري��ر  ال��ت��وث��ي��ق  ق�شم 
م�شوؤولة  اجل�����ش��م��ي  ع��ب��داحل��م��ي��د 
نا�شر  وناعمة  والتنمية  التخطيط 
مبقر  ال��درا���ش��ات  م�شوؤولة  العبودي 
باملدينة  ال�������ش���رط���ة  ب���ح���وث  م���رك���ز 

اجلامعية.

واأكد العميد الدكتور خالد احلمادي 
حر�س املركز على التعاون مع دائرة 
املجتمعية  وال���ت���ن���م���ي���ة  االإح���������ش����اء 
بال�شارقة يف املجاالت كافة واالأن�شطة 
التي تدعم جهود اجلهتني يف حتقيق 

اأهدافهما اال�شراتيجية.

»طرق دبي« تطلع وز�رة �خلارجية على �أف�سل ممار�سات �حلوكمة �ملوؤ�س�سية
•• دبي-الفجر:

اخلارجية  وزارة  م��ن  وف����دا  وامل���وا����ش���الت  ال��ط��رق  ه��ي��ئ��ة  ا�شتقبلت 
وال��ت��ع��اون ال�����دويل، الط��الع��ه ع��ل��ى اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات املُ��ط��ب��ق��ة يف 
الرامية  الهيئة  ا�شراتيجية  اإط���ار  يف  وذل��ك  املوؤ�ش�شية،  احلوكمة 
ت��ب��ادل اخل���ربات وامل��ع��ارف م��ع كافة اجل��ه��ات احلكومية املحلية  اإىل 

واالحتادية يف الدولة.
وقال ال�شيد عبد اهلل اجلوي، مدير اإدارة التدقيق الداخلي بالهيئة، 
اإن زي���ارة ال��وف��د، ال���ذي �شم ع���ددا م��ن امل�����ش��وؤول��ني، ج���اءت يف اإطار 
بيئة  توفر  التي  الهيئة  يف  والتدقيق  احلوكمة  معاير  اإىل  التعرف 
اأن زيارة الوفد  تعزز النزاهة وال�شفافية والعدالة وامل�شاءلة، موؤكدا 
تهدف اإىل تبادل اخلربات يف جمال احلوكمة املوؤ�ش�شية مبا ي�شب يف 

تبادل و نقل املعرفة و املمار�شات بني اجلانبني.
وقد بداأ اللقاء بعر�س مرئي تناول الهيكل التنظيمي للهيئة، وكذلك 
اال�شراف  على  امل�����ش��وؤول��ة  التنظيمية  ل��ل��وح��دات  التنظيمي  الهيكل 

والرقابة على ممار�شات احلوكمة.
كما ت�شمن العر�س ت�شليط ال�شوء على م�شوؤوليات تدقيق احلوكمة 
لالأن�شطة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��رق��اب��ة  اأن��ظ��م��ة  تقييم  ع��ل��ى  ت�شتمل  وال��ت��ي 
اال�شراتيجية لتحديد جماالت التدقيق اخلا�شة باحلوكمة �شمن 
خطة التدقيق ال�شنوية، وتقدمي خدمات امل�شورة للوحدات التنظيمية 
يف املجاالت املتعلقة بالتدقيق والرقابة، للتاأكد من االلتزام باالأنظمة 
�شيا�شات  ا�شتعرا�س  اإىل  اإ�شافة  بها،  املعمول  واللوائح  وال�شيا�شات 
واالإطار  الداخلية،  الرقابة  و�شيا�شة  املوؤ�ش�شية،  احلوكمة  وم��ب��ادئ 

العام ملكافحة االحتيال.

حتت �سعار »حب �لوطن من �لإميان « �لدورة �لعلمية 18 تنطلق �ليوم

�سابط بل �سرطة �أبوظبي ينجح يف ت�سلق جبل  كليمنجارو  �أعلى قمة يف �أفريقيا

•• ال�شارقة-الفجر:

ت�����ش��ت��ه��ل ع�����ش��ر ال���ي���وم ال�����ش��ب��ت 7 
الن�شخة  درو�����س  2018م  ي��ول��ي��و 
ال�18 من الدورة العلمية يف جامع 
املغفرة ال�شارقة، حتت رعاية كرمي 
من �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 
ال�شارقة،  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س 
تتخذ  التي  االإم���ارة  جلهود  ووفقاً 
ال��ث��ق��اف��ة االإ���ش��الم��ي��ة حموراً  م��ن 
احل�شاري  م�شروعها  يف  اأ�شا�شياً 
�شل�شلة  ع���رب  االأ����ش���ي���ل،  وال��ث��ق��ايف 
م�����ش��ت��م��رة م����ن ال���ع���ط���اء امل���ع���ريف 

والبناء الثقايف لبناء االإن�شان.
حتت  ُتعقد  ال��ت��ي  ال����دورة  وت�شلط 
االإميان  م��ن  ال��وط��ن  �شعار ) ح��ب 
قيمة من  ج��وان��ب  على  ال�����ش��وء   )
النبوية  وال�شنة  ال��غ��راء،  ال�شريعة 
ال�شريفة، وتو�شيحاً لقيم املواطنة 
درو�����س  اإىل  اإ����ش���اف���ة  وال��ت�����ش��ام��ح، 
ال�شريعة  م��ق��ا���ش��د  ح����ول  ع��ل��م��ي��ة 

العلماء  م����ن  ك���وك���ب���ة  وي���ن���ف���ذه���ا 
الوطن  يف  ال���ف���ا����ش���ل  وامل�������ش���اي���خ 
ال����ع����رب����ي، وي�������ش���ه���ده���ا ج���م���ع من 
الدرا�شني  الطلبة  م��ن  اجل��م��ه��ور 
االإ�شالمية  ب��ال��ث��ق��اف��ة  وامل��ه��ت��م��ني 
املغفرة،  بالدولة. حتت قبة جامع 
الفعال،  ال��ت��وا���ش��ل  خ��الل��ه��ا  لتيم 
ال�شيخ  ب����ني  ال�����واع�����ي  وال���ت���ل���ق���ي 
وطالبه مبا�شرة، يف اأجواء حتوفها 

واملالئكة والرحمة. 
“ اآيات  ال����دورة    وتنق�شم حم���اور 
من  وجماًل  املبني،  الذكر  من   “
اأحاديث �شيد املر�شلني ، حول حب 
مادة  �شمن  ل��ه،  واالنتماء  الوطن 
“ ال�شرة النبوية “ التي حتمل يف 
طياتها على التطبيق العملي لهذه 
مادة  اإىل  اإ�شافة  الرفيعة،  القيمة 
“ والتي  ال�ش�ريعة  “ علم مقا�شد 
الت��شريع  اأ���ش��رار  للدار�شني  تبني 
والنهي؛  باالأمر  ال�شارع  ومق�شود 
لتطمئن قلوبهم يف قبوله والعمل 
كتاب  ال���دورة  تناول  كما  باأح�شنه، 

•• اأبوظبي-وام: 

من  النقبي،  حممد  امل��ق��دم  ت�شلق 
ق��ط��اع االأم����ن اجل��ن��ائ��ي يف �شرطة 
كليمنجارو  ج���ب���ل   “ اأب����وظ����ب����ي 
يف  ج��ب��ل��ي��ة  ق��م��ة  اأع���ل���ى  بتنزانيا” 
اأفريقيا بارتفاع 5895 مرا عن 
�شطح االأر�س” والتي تعد خام�س 
اأط��ول قمة يف العامل وذلك خالل 
 .. ا�شبوعا  ا�شتغرقت  زمنية  ف��رة 
وع��ق��ب ���ش��ع��وده ق���ام ب��رف��ع �شورة 
ل��ل��م��غ��ف��ور ل����ه ال�������ش���ي���خ زاي�������د بن 
�شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه 
“ و�شعار عام زايد 2018. واأ�شاد 
ال��ن��ق��ب��ي ب���ال���دع���م ال���ك���ب���ر ال����ذي 
ملنت�شبيها  اأبوظبي  �شرطة  تقدمه 
لتحقيق  وحتفيزهم  الريا�شيني 
وعامليا  وال��ت��م��ي��ز حم��ل��ي��ا  ال���ري���ادة 
للمرحلة  طموحه  اأن  مو�شحا   ..
ال�شبع  ال���ق���م���م  ت�������ش���ل���ق  امل���ق���ب���ل���ة 
بارتقاء  �شغفه  اإط���ار  يف  ال�شهرة 
والذي  اجلبال  وت�شلق  املرتفعات، 
واملخاطرة  املغامرة  بحب  يرتبط 

وع�شق الطبيعة.
الريا�شة حتتاج  اأن هذه  اإىل  ون��وه 
قوة  و  ع��ال��ي��ة  ب��دن��ي��ة  ل��ي��اق��ة  اإىل 
احتمال فائقة ومعرفة تامة بذلك 
امل�شاعدة  االأدوات  ا����ش���ت���خ���دام  و 
الالزمة، وهي لي�شت ريا�شة عادية 

5895 مرا كانت مليئة بامل�شاهد 
التنوع  و  اجل���م���ي���ل���ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
احل���ي���وي وال��ب��ي��ئ��ي يف واح�����دة من 
وهي  اأال  االأفريقية،  ال��دول  اأجمل 
املغامرات  ع�شاق  ون�شح  ت��ن��زان��ي��ا، 
ب�������اأن ت����ك����ون رح����ل����ة ت�������ش���ل���ق جبل 
الرحالت  قائمة  على  كليمنجارو 
اأن  وراأى  ب��ه��ا.  ال��ق��ي��ام  ال��ت��ي يجب 
اجلبلية  ال���ق���م���م  ت�����ش��ل��ق  ري���ا����ش���ة 
حت���ول���ت يف ال�������ش���ن���وات االأخ�������رة، 
دول  خمتلف  يف  حياة  ا�شلوب  اإىل 
اخلربات  لتبادل  ومنا�شبة  العامل، 
�شعوب  خم��ت��ل��ف  ب����ني  وامل�����ه�����ارات 
العامل، غر اأنه قد يعريها بع�س 
ال�شعوبات و هي االأح��وال اجلوية 
النوم،  ال�����ش��ي��ئ��ة، واالإره������اق، وق��ل��ة 
ون��ق�����س االأوك�������ش���ج���ني خ��ا���ش��ة يف 
ين�شح  ل��ذل��ك  ال�شاهقة،  االأم��اك��ن 
بدرا�شة املنطقة جغرافيا، وحتديد 
موعد زيارتها وت�شلق قممها حتى 
و قال  ال�شعوبات تعقيدا  ت��زداد  ال 
املكا�شب  م���ن  ال��ك��ث��ر  ح��ق��ق  اإن�����ه 
الريا�شة،  ه��ذه  ممار�شة  وراء  من 
والقوة  واجل���ل���د  ال�����ش��رب  واأه��م��ه��ا 
ي�شاعد  اجلبال  ت�شلق  اأن  مو�شحا 
على جمابهة جميع م�شاكل احلياة 
املواقف  م���ن  ال��ع��دي��د  وم���واج���ه���ة 
وزيادة  ال�شعبة،  القرارات  واتخاذ 

القدرة على التحمل.

من  امل�شلم  الفرد  يتفقه  الت�شامح 
خالله على قيمة احلب والرحمة 
واالألفة وفقه التعاي�س من منظور 

ال�شريعة االإ�شالمية.
ن�شختها  يف  ال��������دورة  ت���ت���ن���اول  و 
����ش���رح مف�شل  ع���ل���ى  ال����ع����ام  ل���ه���ذا 
ملنهاج  ح��ب ال��وط��ن يف االإ���ش��الم ؛ 
الوا�شع  امل��ف��ه��وم  ل��ر���ش��ي��خ  وذل����ك 
واأنه  االإ���ش��الم��ي��ة،  ال�شريعة  يف  ل��ه 
وال���والء  وال��ت�����ش��ام��ح  ي�شمل احل���ب 
واالن��ت��م��اء، وك��ل م��ا ي��خ��دم ترابط 

ال����ف����رد وامل���ج���ت���م���ع، وت����ه����دف اإىل 
تعريف املجتمع قيمة حب الوطن 
تزويد  و  وال��ب��الد،  العباد  رفعة  يف 
يف  ال��وط��ن  ح��ب  بن�شو�س  امل�شلم 
النبوية،  وال�شنة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
ب��ي��ان ه���ادف للنماذج  ت��ق��دم  وك��م��ا 
 – ال��ر���ش��ول  التطبيقية م��ن ح��ي��اة 
الوطن،  ح���ب  يف  ال�������ش���الم-  ع��ل��ي��ه 
حب  قيمة  الإب����راز  ك��ذل��ك  وت�شعى 
املجتمع،  تنمية  يف  ودوره  ال��وط��ن 
واأ�شاف اعتمدنا �شعار هذا العام » 

حب الوطن من االإميان «، ات�شاقاً 
الثقايف  العمل  ا�شراتيجيات  م��ع 
يف  بال�شارقة  االإ�شالمي  للمنتدى 
خدمة الثقافة االإ�شالمية، و�شمن 
احلفاظ  يف  ال���ر����ش���ي���ن���ة  ج����ه����وده 
ال�شليمة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ه��وي��ة  ع��ل��ى 
اخل�شو�شية  و���ش��ون  للمجتمعية 
بتح�شني  وذلك  ِليَقُة،  ال�َشّ املحلية 
الثقايف  بالوعي  واملجتمع  االأف���راد 
الغراء  ل��ل��م��ب��ادئ  وف����ق  وال��ع��ل��م��ي 

لل�شريعة.

االإق���راء،  �شنة  وجمل�س  ال�شمحة، 
وال�������ذي ت�������ش���دح ف���ي���ه االأ������ش�����وات 

بجويد القراآن الكرمي .
ت�شهم الدورة يف خلق البيئة العلمية 
ال�شرعية  العلوم  ال�شليمة يف تلقي 
الر�شينة، حيث ت�شتقطب �شريحة 

من  متثله  مل��ا  املجتمع،  يف  وا���ش��ع��ة 
القيمة  للعلوم  ع��ذب  ث��ق��ايف  م���ورد 
ُت��ق�����ش��د يف كل  وامل���ت���زن���ة، وال���ت���ي 
�شنة، من املتخ�ش�شني والدرا�شني 
االإ�شالمية،  الثقافة  والباحثني يف 
فهي �شل�شلة درو�س م�شاجد علمية 

ت��اأ���ش��ي��ل��ي��ة، ت��ع��ق��د م��ن ب��ع��د �شالة 
الع�شر وت�شتمر بعد �شالة الع�شاء 
، وذلك على نظام حلقات م�شاجد 
التقليدية واملن�شبطة، والتي تعقد 
يف اأجواء علمية واأكادميية ر�شينة، 
تقريباً  اأ����ش���ب���وع���ني  م�������دار  ع���ل���ى 

بل هي مدر�شة يتفوق فيها االإن�شان 
خاللها  من  ويتحدى  نف�شه،  على 
املغامرة  روح  بداخله  وتعزز  ذات��ه، 

وال�شجاعة والثقة بالنف�س.
تلك  م���ع  ب��داي��ت��ه  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
�شنوات،  ع��دة  منذ  كانت  الريا�شة 
يف املناطق ال�شمالية بالدولة، التي 
تتميز ببيئة جبلية، ف�شال اأن هذه 
دولة  يف  ق��دمي��ة  تعترب  ال��ري��ا���ش��ة 
االإم��ارات و�شلطنة عمان و �شهدت 
ت�����ط�����ورا ع�����رب خم���ت���ل���ف امل����راح����ل 
الرحالت  خ����الل  م���ن  ال���زم���ن���ي���ة، 

اال�شتك�شافية، التي مكنت من فتح 
طرق جبلية جديدة.

ل��ت�����ش��ل��ق قمة  رح��ل��ت��ه  اأن  واأو�����ش����ح 
بعدة  ب��������داأت  ك���ل���ي���م���ن���ج���ارو  ج���ب���ل 
للم�شاركني،  حت�شرية،  م��راح��ل 
، باخل�شوع  من جن�شيات خمتلفة 
البدنية،  للياقة  اخ��ت��ب��ارات  ل��ع��دة 
وكانت  امل�����ش��اع��ب،  م���ن  ت��خ��ل  ومل 
االأخرة،  ال�شاعات  م�شقة،  اأكرثها 
االأوك�شجني  نق�س  ظل  يف  خا�شة 
وانخفا�س  ال��ت��ن��ف�����س،  و���ش��ع��وب��ة 
ال���ل���ي���اق���ة ال���ب���دن���ي���ة ن��ت��ي��ج��ة طول 

الذهني  واالإره���اق  ال�شعود،  رحلة 
والبدين وفق تعبره.

الفريق  روح  اأن  اإىل  النقبي  ولفت 
الواحد من عدة جن�شيات خمتلفة 
ك������ان ل���ه���ا االأث���������ر االإي�����ج�����اب�����ي يف 
والنف�شي،  امل��ع��ن��وي  ال��دع��م  تعزيز 
لن�شر  وف����ر�����ش����ة  ل���ل���م�������ش���ارك���ني، 
ث��ق��اف��ة وم��ع��ل��وم��ات ع��ن االإم�����ارات 
وح�شارتها يف كل مكان، واالإطالع 

على ثقافة االآخر.
واأكد اأن الطريق لت�شلق قمة جبل 
ارتفاعها،  يبلغ  ال��ت��ي  كليمنجارو 

بحث تطوير �لإجر�ء�ت �لأمنية لبطولت 
نادي دبي لأ�سحاب �لهم

•• دبي-الفجر:

مبجل�س  ممثلة  دب���ي،  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  بحثت 
ال��ع��ام��ة الأمن  االإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ه��م��م،  اأ���ش��ح��اب 
االإجراءات  تطوير  �شبل  وال��ط��وارئ،  واملن�شاآت  الهيئات 
الهمم، بح�شور  دبي الأ�شحاب  نادي  لبطوالت  االأمنية 
م�شوؤولني من النادي. ومت خالل االجتماع الذي ح�شره 
جمل�س  رئي�س  الرميثي،  في�شل  �شعود  الدكتور  الرائد 
عي�شى  ح�شن  وال��رائ��د  دب��ي،  �شرطة  يف  الهمم  اأ�شحاب 
الأمن  العامة  االإدارة  يف  االإ�شناد  ق�شم  رئي�س  الفال�شي، 
الهيئات واملن�شاآت والطوارئ، واملالزم اأول عبد اهلل حمد 
ال�شام�شي، نائب رئي�س املجل�س، وحمد باجلافلة، نائب 
العام  املن�شق  ال�شيخ،  وماجد  للنادي،  التنفيذي  املدير 

للمجل�س، وعبد اهلل الفال�شي، اإداري يف النادي، مناق�شة 
تطوير االإجراءات االأمنية للبطوالت الريا�شية املحلية 
والعاملية، التي تقام يف نادي دبي الأ�شحاب الهمم. واأكد 
تنفيذ  على  املجل�س  حر�س  الرميثي  الدكتور  ال��رائ��د 
-2016 الهمم  الأ���ش��ح��اب  دب��ي  �شرطة  ا�شراتيجية 
2021 خا�شة )برنامج حماية(، املنبثقة عن االأهداف 
اال�شراتيجية ل�شرطة دبي، حيث مت االتفاق على عقد 
للنادي  ميدانية  ب��زي��ارات  وال��ق��ي��ام  اجتماعات  �شل�شلة 
املتوفرة وال�شاالت الريا�شية  لالطالع على االإمكانات 
التي تقام فيها البطوالت املختلفة، وذلك الإعداد خطة 
عمل حتقق اأهداف ا�شراتيجية دبي 2020 )جمتمعي 
،،، مكان للجميع( لتكون  دبي �شديقة الأ�شحاب الهمم 

بحلول ذلك العام.
�سفري �لدولة يف هانوي يلتقي نائب وزير �خلارجية �لفيتنامي

•• هانوي- وام:

التقى �شعادة عبيد �شعيد عبيد الظاهري �شفر 
اال�شراكية  فيتنام  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة 
الفيتنامية، مع  ام�س، مبقر وزارة اخلارجية 
ن��ائ��ب وزي���ر اخلارجية  ن���ام،  �شعادة ف��و ه��وجن 
الفيتنامي وبحثا �شبل دعم وتطوير العالقات 
لال�شتثمار  امل�شتقبلية  واالآف������اق  ال��ث��ن��ائ��ي��ة، 
قطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  امل�������ش���رك  وال���ت���ع���اون 
والدعم  وال���ت���ج���اري  االق��ت�����ش��ادي  ال��ن�����ش��اط 

املتبادل يف املحافل االإقليمية والدولية.
ب�شاأن  ال��روؤى  اللقاء  خ��الل  اجلانبان  وتبادل 
ال�شاحتني االإقليمية  التطورات اجلارية على 
امل�شرك  االهتمام  ذات  والق�شايا  وال��دول��ي��ة 
.. معربني عن �شعادتهما مب�شتوى العالقات 
الثنائية بني البلدين يف ظل توجيهات قيادتي 

البلدين لدعم وتطوير تلك العالقات.
االرتفاع  اأن  اإىل  ال��دول��ة  �شفر  �شعادة  واأ���ش��ار 
الذي ي�شهده حجم التبادل التجاري امل�شرك 
ال�شريع  ال��ن��م��و  ع��ل��ى  دل���ي���ل  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
واال�شتثمارية  التجارية  للعالقات  واملتوا�شل 
بني البلدين وميثل انعكا�شا طبيعيا للعالقات 

ال�شيا�شية الطيبة بني البلدين.
الفيتنامي  ال��وزي��ر  ن��ائ��ب  رح��ب  جانبه  وم��ن 
م���وؤك���دا م��ت��ان��ة وقوة  ال���دول���ة،  ب���زي���ارة �شفر 
العالقات بني االإمارات وفيتنام والتي تنه�س 
اأ���ش�����س م���ن االح�����رام امل��ت��ب��ادل انعك�س  ع��ل��ى 
الثنائية  ال���ع���الق���ات  جم��م��ل  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���ي���اً 
التن�شيق  اأهمية  اإىل  ..م�����ش��را  البلدين  ب��ني 

والتعاون بني اجلانبني يف املجاالت كافة.
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العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خياط �شماره لالزياء 

املغربية رخ�شة رقم:CN 1128226  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل ح�شن �شهداد حممد البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شمرة الفرتاح
تعديل وكيل خدمات

حذف عبداهلل ح�شن �شهداد حممد البلو�شي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الزمرد االزرق للنقليات 

العامة رخ�شة رقم:CN 1169082  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شلطان حممد خاطر �شلطان املقبايل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ليلى غريب جمعه طناف الظاهري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كيك اند كوكيز �شويت 

رخ�شة رقم:CN 1119355  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عادل خليفه حممد علي اجلابري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حمدان عقيل عبداهلل حممد املرزوقي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مرطبات ابو �شامل

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1055136 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري من/مرطبات ابو �شامل
ABU SALEM REFRESHMENTS

اىل/�شالون ذات بهجة للرجال
ZATHU BAHJA SALOON

فئة  للرجال  واحلالقة  ال�شعر  وت�شفيف  ق�س  ن�شاط/ا�شافة  تعديل 
ثالثة )9602101.3(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافتريا( )5610003(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ناين دوت�س لال�شت�شارات االدارية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1399142 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي �شعيد حمود علي حمود %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل خمي�س حممد رجب احلو�شني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد م�شرف علوي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 0.60*1 اىل 0.20*0.50
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ناين دوت�س لال�شت�شارات االدارية ذ.م.م
NINE DOTS MANAGEMENT CONSULTANCY LLC

اىل/ناين دوت�س لال�شت�شارات االدارية- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
NINE DOTS MANAGEMENT CONSULTANCY- ONE MAN COMPANY LLC

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

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7

�إعــــــــــالن
والبرول  الغاز  معدات  لتجارة  ال�ش�����ادة/ماك�ش�شر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1195565 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ر�شما عبدالرزاق �شيد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مويديني بوفاث بارامبيل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شاجهان عبداملجيد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف امل علي ح�شن علي حممد
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*4 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ماك�ش�شر لتجارة معدات الغاز والبرول ذ.م.م

MAXER OIL & GAS EQUIPMENT TRADING LLC
اىل/ماك�ش�شر لتجارة معدات الغاز والبرول- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 MAXER OIL & GAS EQUIPMENT TRADING- SOLE PROPRIETORSHIP
LLC

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

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

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7

�إعــــــــــالن
�شتايل  فيوت�شر  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للرجال رخ�شة رقم:CN 2056276  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حميد عبداهلل حميد عبداهلل املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عادل عبدالكرمي حممد �شابر االمري

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شت�شفى اليف كر ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1151326  قد تقدموا الينا بطلب
ذ.م.م  القاب�شة لال�شتثمار  الربكة  �شركة  تنازل وبيع/ا�شافة  ال�شركاء  تعديل 

AL BARAKAH INVESTMENT HOLDING COMPANY LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
llh hospital L.L.C ا�شافة م�شت�شفى ال ال ات�س ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
LLH HOSPITAL L.L.C حذف م�شت�شفى ال ال ات�س ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شركة االن�شاءات الدولية للمقاوالت ذ.م.م

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية اليف كر العاملية ذ.م.م  

رخ�شة رقم:CN 1328702  قد تقدموا الينا بطلب
 AL BARAKAH تعديل ن�شب ال�شركاء/�شركة الربكة القاب�شة لال�شتثمار ذ.م.م

INVESTMENT HOLDING COMPANY LLC من 99% اىل %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
llh hospital L.L.C ا�شافة م�شت�شفى ال ال ات�س ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد عمر يو�شف احمد املهري

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بيتزا واي- 

CN 1034665-8:فرع 8 رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7

اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن:

ال�شادة/�ل�ساري للخر�سانة �جلاهزة و�لربيكا�ست و�لطابوق 
IN-1001304 :رقم الرخ�شة ال�شناعية

قد ابدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل االآتي:
تعديل ال�شكل القانوين

من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
لت�سبح �لرخ�سة:

عبد�هلل  ملالكها  و�لطابوق  و�لربيكا�ست  �جلاهزة  للخر�سانة  �ل�ساري 
م�ساعد �ملن�سوري- �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م

وعلى كل من لديه اعرا�س على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب 
، واإال فلن يقبل  اأ�شبوع من تاريخ ن�شر االإعالن  تنمية ال�شناعه خالل 

املكتب اأية اعرا�س بعد انق�شاء مدة االإعالن .
مكتب تنمية �ل�سناعة
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�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/خمبز  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1060635:ال�شياء رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 
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�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/خمبز  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1060635:ال�شياء رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: ZAWAYA WALK زوايا ووك
املودعة بالرقم : 293987   بتاريخ : 2018/06/19

باإ�شم :مكتب الطنيجي للعقارات
وعنوانه : ال�شارقة- دولة االمارات العربية املتحدة امارة ال�شارقة الرموك هاتف: 0502112779 

wanas@altunaiji.ae :شندوق الربيد: 5535 امييل�
�سورة �لعالمة

االعمال  وتوجيه  وادارة  واالع��الن  الدعاية  35 خدمات   : بالفئة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
وتفعيل الن�شاط املكتبي.

 و�شف العالمة:العالمة التجارية عبارة عن كلمة زوايا ووك باللغة العربية باللون الرمادي ومن ا�شفلها 
كلمة ZAWAYA WALK باللغة الالتينية باللون الرمادي ب�شكل مميز.

اال�شراطات : 
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:
Al Sariya Chicken Farm فروج ربوع اخلتم- مزرعة ال�شارية للدواجن

املودعة بالرقم : 293539   بتاريخ : 2018/06/11
باإ�شم :مزرعة ال�شارية للدواجن

وعنوانه : ابوظبي- بني يا�س اخلتم هاتف: 026221800 فاك�س: 026221810 �شندوق الربيد: 55599
otaibal@emirates.net.ae :امييل 

�سورة �لعالمة

اللحم  وال�شيد خال�شات  الدواجن  اللحوم وحل��وم   29  : بالفئة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
والبي�س واحلليب ومنتجات احلليب.

 و�شف العالمة:عبارة فروج ربوع اخلتم باللون اال�شفر وحتتها دائرة من الع�شب االخ�شر يتو�شطها دجاجة 
بي�شاء واعالها عبارة مزرعة ال�شارية للدواجن ويف اال�شفل عبارة Al Sariya Chicken Farm باللون 

االحمر .
اال�شراطات : 

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�شبت  7  ي�لي� 2018 العدد 12370

تعلن ادارة العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل / الرقيم للملكية الفكرية. 
بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت الرقم: 115897          بتاريخ: 2008/07/03
با�ش��م :  ال�شيد / كزو يينغلونغ

فوتيان   روود،  و���ش��ت  هونغلي  مينجيوان،  تياجنيان  ب��ي،  بناية  ���ش��ي،   27 رق��م  �شقة  وع��ن��وان��ه: 
دي�شريكت، �شينزين �شيتي، جوانغدونغ بروفين�س، جمهورية ال�شني ال�شعبية.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الفوتوغرايف  الت�شوير  واأدوات  واأج���ه���زة  وامل�����ش��اح��ي��ة  وامل��الح��ي��ة  العلمية  واالأدوات  االأج���ه���زة 
واالإ�شارة  والقيا�س  ال��وزن  قيا�س  واأدوات  واأج��ه��زة  الب�شرية  واالأدوات  واالأج��ه��زة  وال�شينمائي 
اأو  تكثيف  اأو  اأو حتويل  فتح  اأو  لو�شل   واأدوات  اأجهزة  والتعليم،  واالإنقاذ  )االإ���ش��راف(  واملراقبة 
ال�شور،  اأو  ال�شوت  ن�شخ  اأو  اإر�شال  اأو  ت�شجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  يف  التحكم  اأو  تنظيم 
تعمل  التي  لالأجهزة  واآليات  اآلية  بيع  ماكينات  ت�شجيل،  اأقرا�س  مغناطي�شية،  بيانات  حامالت 
بقطع النقد، اآالت ت�شجيل النقد اآالت حا�شبة، معدات واأجهزة حا�شوبية ملعاجلة البيانات، اأجهزة 

اإخماد النران.
والواقعة يف الفئة )9( 

 �إد�رة �لعالمات �لتجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

 INTERNATIONAL الدولية  العلمي  االب��داع  مدر�شة  التجارية:  العالمة  بيانات  لت�شجيل  طلب 
SCHOOL OF CREATIVE SCIENCE

املودعة بالرقم : 287917   بتاريخ : 2018/02/25
باإ�شم :مدر�شة االبداع العلمي الدولية

وعنوانه : ال�شارقة- ال�شارقة- مويلح �شارع ال�شيخ حممد بن زايد هاتف: 0566098012 
nazir.ali@bukhatir.ae :شندوق الربيد: 88 امييل�

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41 الربية والتعليم والرفيه والتدريب يف جميع املجاالت 
والن�شاطات الثقافية والريا�شية.

 و�شف العالمة:عبارة عن �شكل هند�شي حماط بتقاطع منحنيات تتمثل باللونني االخ�شر واالزرق وبجانبها 
 INTERNATIONAL SCHOOL OF CREATIVE الدولية  العلمي  عبارة مدر�شة االبداع 

SCIENCE بحروف عربية والتينية.
ابداع،   ، الكلمات مدر�شة  املطالبة بحق ح�شري عن  للعالمة يف جمملها مع عدم  : احلماية  اال�شراطات 

علمي، دولية كل على حدة يف الو�شع العادي
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدع�ى 2018/221  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1- ماريا اأيك�شينيا كامبا �شرنا 2- اأ�شغر خان عبد القدمي 3- �شيد 
الوطني  املدعي/املتجر  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  علي  حممود  �شيد  علي  غامن 
�س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )559.499( وق��دره  مببلغ  والت�شامم  والتكافل 
بالنفاذ  التام �شمول احلكم  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2018/7/11 ال�شاعة 9.30 
�س بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2018/264  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1- وائل مروان بحري جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/عمار 
حممود عبدالقادر اأبو نامو�س قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها �شم ملف احلجز 
التحفظي رق��م:28/2018 مدين مللف الدعوى وا�شدار احلكم ب�شحة وثبوت احلجز 
وقدره  مبلغ  يعادل  ال��ذي  دوالر   )774.500( مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  بالزام  احلكم 
)2.842.415( درهم. وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2018/7/11 ال�شاعة 9.30 
�س بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

عي�شى   / امل������دع������و  ف����ق����د 
كينيا     ، ج��ي��ت��وجن��ا  م��اي��ن��ا 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )2031341A( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0557997326

فقد�ن جو�ز �سفر
قديجا   / امل������دع������وة  ف����ق����دت 
اثيوبيا   - ج����م����ال  ����ش���ل���ط���ان 
اجل��ن�����ش��ي��ة ، ج����واز ���ش��ف��ر رقم 
)EP3275703( على من 
قن�شلية  اىل  ت�شليمه  ي��ج��ده 
اقرب  اىل  او  دب���ي  يف  اث��ي��وب��ي��ا 

مركز �شرطة م�شكورا 

فقد�ن جو�ز �سفر

ك���رمي���ه   / امل������دع������و  ف����ق����د 
امل������غ������رب     ، امل�����ط�����ي�����������ش�����ى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )H08563740( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0558204644

فقد�ن جو�ز �سفر
ف������ق������د امل����������دع����������و/ اب�����ت�����������ش�����ام 
����ش���وري���ا   ، اجل����ا�����ش����ر  �����ش����ال����ح 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج������واز ����ش���ف���ره رقم 
 - )N 0 1 2 2 1 8 4 1 9 (
يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه 
اقرب  او  ال�����ش��وري��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر
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اأخبـار الإمـارات
�أحمد وهز�ع بن طحنون يح�سر�ن 

�أفر�ح �لنيادي بالعني
•• العني - وام:

ح�شر اللواء الركن طيار ال�شيخ اأحمد بن طحنون بن حممد اآل نهيان رئي�س هيئة اخلدمة 
الوطنية واالحتياطية وال�شيخ هزاع بن طحنون اآل نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم يف منطقة 
زفاف  النيادي مبنا�شبة  را�شد حممد  �شعيد  اأقامه  الذي  اال�شتقبال  ام�س حفل  م�شاء  العني 
اأبناء القبيلة  جنله »حممد« اإىل كرمية حميد �شعيد بن عامر النيادي اإ�شافة اإىل زفاف 7 من 
بن  ه��زاع  وال�شيخ  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  بن  اأحمد  ال�شيخ  طيار  الركن  اللواء  وهناأ   .
طحنون اآل نهيان العر�شان وذويهم بهذه املنا�شبة ال�شعيدة .. متمنني لهم حياة اأ�شرية هانئة 
اأقيم يف مركز العني للموؤمترات مبدينة العني - عرو�س  وم�شتقرة. وتخلل احلفل - الذي 

فنية من وحي الراث ال�شعبي االإماراتي ابتهاجا باملنا�شبة.

�نطالق �أعمال �جلل�سة �لتاأ�سي�سية للربملان �لدوىل للت�سامح و�ل�سالم بفاليتا

احلدث اال�شتثنائي الكبر اإطالق 
الربملان الدويل للت�شامح و ال�شالم 
من قبل املجل�س العاملي للت�شامح و 
دعمنا  ك��ل  ي�شتحق  ال���ذي  ال�شالم 
وتعزيز  ن�����ش��ر  يف  ي�����ش��اه��م  ك���ون���ه 

ال�شالم و الت�شامح يف العامل«.
�شهدت مناطقنا  لقد   «  : اأ�شاف  و 
ب�شبب  ال����ن����زاع����ات  م����ن  ال���ع���دي���د 
تهدد  التي  ال�شيا�شية  االختالفات 
النزاعات  و  ف��احل��روب  ا�شتقرارها 
ال��ن�����ش��اء و  ن��ت��ائ��ج �شلبية ع��ل��ى  ل��ه��ا 
االأطفال و الرجال و على االإن�شان 
ككل ولطاملا كان للربملانات دورها 
االأ�شا�شي يف تبادل الروؤى امل�شركة 
�شعداء  نحن  ال�شبب  لهذا  و  بينها 
للغاية بوجود هذا الربملان الدويل 
قادرين  كوننا  وال�شالم  للت�شامح 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق روؤي�����ة ع��ظ��ي��م��ة معا 
ب���ه���دف ن�شر  ن��اج��ح��ة  وم�������ش���اري���ع 
تكون  اأن  على  ال�شالم  و  الت�شامح 

الت�شامح  نحو  ال�شعبية  الطاقات 
باأن  وع��ي��ن��ا  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ش��الم  و 
اخلارجني عن  ال�شالم من  اأع��داء 
القانون اأ�شبحوا يهددون ا�شتقرار 
جمتمعاتنا واأن تعاوننا اأمر ال مفر 
�شنبذل   «  : م��ع��ال��ي��ه  وق����ال  م��ن��ه«. 
���ش��وي��ا ك��ل م��ا يف و���ش��ع��ن��ا م��ن اأجل 
اإال  اإق��ام��ة ب��رمل��ان دويل ال حت��رك��ه 
خلدمة  حما�شهم  و  اأع�شائه  اإرادة 
برملان  وال�شالم..  الت�شامح  ق�شايا 
دميقراطية  م��ب��ادئ  ي��ح��رم  دويل 
ال����ع����الق����ات ال����دول����ي����ة ومي����ار�����س 
الكامل  اإط����ار االل���ت���زام  م��ه��ام��ه يف 
ومبادئه  ال��دويل  القانون  بقواعد 
مبادئ  يحرم  ب��رمل��ان  الرا�شخة.. 
التدخل  ع��دم  و  الوطنية  ال�شيادة 
 .. دول��ة  الأي  الداخلية  ال�شوؤون  يف 
التاريخ  نكتب  ه���ذا  باجتماعنا  و 
�شالما  اأك����رث  م�شتقبل  اأج����ل  م��ن 

وت�شاحما« .

ال�شبابية  املبادرات  ودعم  التطرف 
االإقليمية والدولية«.

اإطالق  اأه��م��ي��ة  اأب��ي��ال على  ���ش��دد  و 
تلك  ال��������دويل يف  ال�����ربمل�����ان  ه�����ذا 
االأوقات التي يواجه فيها املجتمع 
الدويل عددا متزايدا من االأزمات 
وال�شراعات التي ت�شتعل اأنحائه يف 

حتد كبر للمجتمعات » .
مواجهة  مي��ك��ن��ن��ا  ال   «  : وق�������ال 
اإال م���ن عرب  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
الدليل  ال��ت��ع��اون وح�����ش��ورك��م ه��و 
على التزامنا بثقافة الوعي وقبول 
االآخ�����ري�����ن واحل��������وار واالع����ت����دال 

وال�شالم«.
وفاروجيا  اجل��������روان  ع���ق���د  وق�����د 
موؤمترا �شحفيا و�شف فيه رئي�س 
الربملان  اإط���الق  املالطي  ال��ربمل��ان 
تاريخية على  باأنه مبادرة  الدويل 
يوؤكد  م��ا  ال����دول  م�����ش��ارك��ة  �شعيد 
لو�شع  بالتعاون  ال��دويل  االهتمام 

التطرف  ع����رب  ل��ل��ت��ه��دي��د  ال����ي����وم 
ال���دي���ن���ي و ال��ت��ع�����ش��ب ال���ع���رق���ي و 
ب��ع��دم��ا تراجعت  ال��ف��ك��ري  ال��ع��ن��ف 
التي  االآخ��ر  الت�شامح و قبول  قيم 
ال�شماوية  االأدي������ان  عليها  ن�����ش��ت 
ا�شطراب  اإىل  اأدى  م��ا  الرئي�شية 

ال�شلم واالأمن العامليني.
اإن�����ه يف م���واج���ه���ة ك���ل هذه  وق�����ال 
اإيجاد  ب��د م��ن  ال��ت��ح��دي��ات ك���ان ال 
ل��ل��ت��ع��ام��ل معها  ط��ري��ق��ة ج���دي���دة 
عاملية  هيئة  اإن�����ش��اء  ف��ك��رة  لتتبلور 
الت�شامح  ل��ث��ق��اف��ة  ت����روج  ج���دي���دة 

وقبول االآخر.
العدد  ه��ذا  م�شاركة  اإن   « واأ���ش��اف 
الوطنية  ال��ربمل��ان��ات  اأع�����ش��اء  م��ن 
على  ي��دل  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  و 
حلاجتنا  جميعا  واإدراك��ن��ا  اتفاقنا 
التعاون  من  النوع  لهذا  امل�شركة 
وقيادة  ل��ن�����ش��ر  ال�����دويل  ال���ربمل���اين 
توجيه  و  ج���دي���دة  ع��امل��ي��ة  ث��ق��اف��ة 

هذه بداية مل�شتقبل واعد من اأجل 
الدفاع عن االإن�شانية ».

اأبيال  ك��ارم��ي��ل��و  اأع����رب  جهته  م��ن 
�شعادته  عن  مالطا  خارجية  وزي��ر 
اجلل�شة  اإىل  باالن�شمام  البالغة 
التاأ�شي�شية االأوىل للربملان الدويل 
من اأجل الت�شامح وال�شالم وقال : 
االأهمية  نظهر  كي  هنا  اإجتمعنا   «
الت�شامح  ل��ت��ع��زي��ز  ن��ول��ي��ه��ا  ال���ت���ي 
و ال مي��ك��ن��ن��ا حتقيق  ال�������ش���الم..  و 
ت�شامح  هناك  يكن  مل  اإذا  ال�شالم 
اآرائهم  و  االآخرين  حلقوق  وقبول 

و اعتقادهم«.
واأ�شاف : » ب�شفتها البلد امل�شيف 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال���ع���امل���ي ل��ل��ت�����ش��ام��ح و 
ملوا�شلة  م��ال��ط��ا  ت��ت��ط��ل��ع  ال�����ش��الم 
تنفيذ  و  ق��دم��ا  امل�����ش��ي  دوره�����ا يف 
االأه�����داف امل�����ش��رك��ة، ال��ت��ي تخدم 
ب��ن��اء ال�����ش��راك��ات ال��دول��ي��ة وغر�س 
ال��ت�����ش��ام��ح وال��ث��ق��اف��ة ورف�س  ق��ي��م 

ن��اح��ي��ت��ه ق����ال روج���ي���ة نكودو  م���ن 
رئ��ي�����س ب��رمل��ان ع��م��وم اأف��ري��ق��ي��ا : » 
االأفارقة  ال��ربمل��ان��ي��ني  وف���د  ب��ا���ش��م 
امل��راف��ق��ني يل و امل���وؤل���ف م���ن 15 
يف  اأفريقيا  اأن��ح��اء  كل  من  برملانيا 
ه���ذا احل����دث اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي ن�شجع 
ونهنئ  ال���ع���امل���ي���ة  امل������ب������ادرة  ه������ذه 
وال�شالم  للت�شامح  العاملي  املجل�س 
التي  ال�شالم  اأج��ل  على جهود من 

يبذلها يف العامل«.
يقدر  ال  ال�����ش��الم  اإن   :« واأ����ش���اف 
ك���ل ما  ن��ف��ع��ل  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  و  ب��ث��م��ن 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ي��ه وحيث  يف و���ش��ع��ن��ا 
ل������الأذى علينا  ال�����ش��الم  ي��ت��ع��ر���س 
دعونا   .. ل���ذل���ك  احل���ل���ول  اإي���ج���اد 
نكون جميعا ر�شل �شالم من خالل 

دعم هذه املبادرة املباركة ».
بدوره قال معايل اإليا�س كا�شتيللو 
رئي�س برملان اأمركا الالتينية اإنه 
هذا  ن�شارككم  اأن  عظيم  ل�شرف   «

•• فاليتا - مالطا -وام:

للت�شامح  ال��ع��امل��ي  »امل��ج��ل�����س  ع��ق��د 
عاملية  ت����ظ����اه����رة  يف  وال���������ش����الم« 
وو�شط ح�شور دويل كبر اجلل�شة 
ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة ل���ل���ربمل���ان ال�����دويل 
للت�شامح و ال�شالم و ذلك بالقاعة 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ل���ل���ربمل���ان امل���ال���ط���ي يف 
من  بدعوة  ام�س  فاليتا  العا�شمة 
برملان  رئ��ي�����س  ف���اروج���ي���ا  اأجن��ي��ل��و 
ب��ن حممد  اأح��م��د  مالطا وم��ع��ايل 
العاملي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  اجل�����روان 
 54 وم�شاركة  ال�شالم  و  للت�شامح 
الربملانات  ومم��ث��ل��ي  روؤ�����ش����اء  م���ن 
خمتلف  من  والوطنية  االقليمية 
األبانيا  ت�شلمت  وق��د  ال��ع��امل.  دول 
الت�شل�شل  وف����ق  ال���ربمل���ان  رئ��ا���ش��ة 
االأع�شاء  الدول  الأ�شماء  االأبجدي 
رئي�شا  ب���اال  ت���والن���ت  ت�شمية  ومت 
���ش��ن��ة ف��ي��م��ا �شكلت  مل����دة  ل��ل��ربمل��ان 
لل�شوؤون  ت��ن��ف��ي��ذي��ة  جل����ان  خ��م�����س 
القانونية والت�شريعية و العالقات 
وغر�س  امل��راأة  و  وال�شباب  الدولية 

ال�شالم والتنمية امل�شتدامة.
و رحب رئي�س برملان مالطا خالل 
 « يف  بامل�شاركني  اجلل�شة  اإفتتاحه 
للثقافة  اأوروب����ا  عا�شمة   « فاليتا 
مالطا  دع��م  موؤكدا   2018 للعام 
امل���ط���ل���ق ل���ه���ذا ال����ربمل����ان ال�����دويل 
اأ�شا�شية  م�شاهمة  �شي�شهم  ال���ذي 
االنفتاح  و  االع��ت��دال  نهج  ن�شر  يف 
التمييز  و  العن�شرية  مواجهة  يف 

والتطرف و عدم قبول االآخر.
من جانبه اأكد معايل اجلروان يف 
تتعر�س  االإن�شانية  اأن   « ل��ه  كلمة 

الت�شدد  و  العنف  و  ل��الره��اب  ح��د 
رف�س  و  الكراهية  و  العن�شرية  و 

االخر.
م��ن ج��ان��ب��ه اأج����اب اجل�����روان على 
االعالميني  و  ال�شحفيني  اأ�شئلة 
و����ش���دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة دور االع���الم 
ال�شالم  و  الت�شامح  ثقافة  ن�شر  يف 

حول العامل .
ب���رمل���ان مالطا  اأق�����ام رئ��ي�����س  وق����د 
الوفود  �شرف  على  ا�شتقبال  حفل 
املجل�س  رئي�س  اأق��ام  فيما  امل�شاركة 
ع�شاء  وال�����ش��الم  للت�شامح  ال��ع��امل��ي 

تكرمييا للربملانيني.
الهدف  اأن  اإىل  اال�����ش����ارة  جت����در 
دويل  ب��رمل��ان  اإن�����ش��اء  م��ن  االأ�شا�شي 
العاملي  امل��ج��ل�����س  اأج����ه����زة  ���ش��م��ن 
فر�س  اإت��اح��ة  وال�����ش��الم  للت�شامح 
وتبادل  ال��ت��ع��اون  لتن�شيق  ف��ري��دة 
االأف���ك���ار و اخل�����ربات و����ش���وال اإىل 
قناعات م�شركة ب�شاأن العديد من 
التي  والدولية  الوطنية  الق�شايا 
كاالإرهاب  ال��دويل  ال�شالم  تواجه 
والتطرف والعنف والت�شدد الديني 
والعرقي والطائفي والعن�شري .. 
من هنا تكمن اأهمية تطوير �شبل 
برملانات  ب����ني  ال�������دويل  ال���ت���ع���اون 
الدول املختلفة الأن دورها مل يعد 
قا�شرا على اي�شال �شوت الدوائر 
الوطني  امل�شتوى  على  االنتخابية 
فقط بل اأ�شبحت مطالبة باإي�شال 
اأ�شوات �شعوب دولها على امل�شتوى 
اإ���ش��م��اع��ه��ا ل��ل��ع��امل كله  ال�����دويل و 
�شوابط  اح��رام  على  التاأكيد  مع 
وخ�شو�شية  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ش��ي��ادة 

وا�شتقاللية كل دولة. 

�إقبال لفت على جناح �لإمار�ت يف مهرجان »طانطان« باملغرب
•• طانطان-وام:

ي�شهد جناح االإمارات امل�شارك يف فعاليات الدورة ال� 14 من مهرجان مو�شم 
طانطان املقام حاليا يف املغرب تنظيم عدة فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة 

و�شط اإقبال الفت من الزوار على اأروقته املتعددة .
يف هذا ال�شدد .. نظم جناح الدولة وبالتن�شيق مع وزارة الفالحة املغربية 
لل�شنة الرابعة على التوايل »مزاينة االإبل« وذلك يف موقع املهرجان الذي 
ي�شتمر حتى 9 يوليو اجلاري مبنطقة م�شب واد درعة يف مدينة طانطان . 
و�شهد فعاليات املزاينة معايل اللواء ركن طيار فار�س خلف املزروعي رئي�س 
جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والراثية باأبوظبي الذي تفقد 
االإب��ل يف  اأروق��ة املهرجان وجت��ول يف جناح الدولة والتقى مبالك  معاليه 

املغرب .
مبو�شم  ال��راث��ي��ة  الفعاليات  م��دي��ر  امل��ه��ري  عا�شد  ب��ن  حممد  واأو���ش��ح 
 « اأ�شواط وهي �شوط  االإبل »ت�شمنت ثالثة  اأن م�شابقة »مزاينة  طانطان 

املفاريد واحلقايق« و�شوط« اللقايا واالإيذاع« و�شوط »الثنايا واحلول« .
واأ�شار املهري اإىل اأن مالك االإبل يف املغرب اأ�شبحت لديهم جتربة ووعي 
االإبل«  »مزاينة  اأن  م��وؤك��دا   ..  « املزاينة   « م�شابقة  تنظيم  ت��وايل  مع  كبر 
واأ�شحت  طانطان  مو�شم  �شمن  االإم��ارات��ي  للراث  �شفرة  مبثابة  تعترب 
فقرة �شنوية مهمة وبارزة �شمن الربنامج العام للم�شاركة االإماراتية على 

اعتبار م�شاهمتها يف احلفاظ على الراث.
واأ�شفرت » مزاينة االإبل » يف �شوط املفاريد واحلقايق عن فوز حممد بابا 
باملركز االأول وح�شل على املركز الثاين والثالث على التوايل الب�شر الهامل 
ومو�شى مولود اأما يف �شوط اللقايا واالإيذاع فتوج امل�شارك حممد كريطة 
باملركز االأول وامل�شارك من�شور هالب باملركز الثاين وامل�شارك حمزة هالب 
فوز حممد  واحل��ول عن  الثنايا  �شوط  نتائج  اأ�شفرت  فيما  الثالث  باملركز 
بابا باملركز االأوىل بينما مو�شى مولود توج باملكز الثاين وامل�شارك بلخر 

بو�شتة باملركز الثالث.
اأجواء  يتقا�شم  اأن  طانطان  مو�شم  يف  امل�شارك  االإم��ارات��ي  الوفد  وحر�س 

واالحتفاء  املهرجان  فعاليات  يف  امل�شاركني  م��ع   « زاي��د  ع��ام   « ب���  االحتفاء 
اهلل  » طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س  بالقائد 
ثراه ». ويعر�س الركن اأهداف اإعالن عام 2018 » عام زايد » والتي تتمثل 
يف تعزيز مكانة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان » رحمه اهلل » 
بو�شفه رمزا للوطنية وحب الوطن وتخليد اإرثه عرب م�شروعات ومبادرات 
م�شتقبلية تتوافق مع روؤيته وقيمه اإىل جانب تعزيز التوعية لدى اجلمهور 
يف كل اأنحاء العامل مب�شرته ومنجزاته اإىل جانب تخليد مبادئه وقيمه » 
طيب اهلل ثراه » باعتبارها مثاال لواحد من اأعظم ال�شخ�شيات القيادية يف 
العامل واأكرثها اإلهاما وتخليد اإرثه مببادرات م�شتقبلية تتوافق مع قيمه 

وروؤيته .
من جهته قال عبد اهلل بطي القبي�شي مدير اإدارة الفعاليات واالت�شال يف 
اللجنة  اإن  باأبوظبي  الثقافية والراثية  املهرجانات والربامج  اإدارة  جلنة 
من  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  نهج  جت�شيد  اإىل  ت�شعى 

خالل براجمها وم�شاركاتها .

واأ�شار اأن امل�شاركة يف »مو�شم طانطان« تاأتي امتثاال لهذا النهج الذي اأ�ش�س 
واملغرب  االإم��ارات  يجمع  حيث  ال�شعوب  ح�شارات  الإلتقاء  املتينة  القواعد 
تعود  تاريخية  وعالقات  اأخوية  اأوا�شر  وتربطهما  ال��راث  وحب  الثقافة 
الراثي  امل��ج��ال  يف  ومتقاربة  م�شركة  وتقاليد  وع���ادات  طويلة  ل�شنني 
والثقايف اإ�شافة لالهتمام الكبر الذي توليه البلدان جلهود �شون الراث 

غر املادي والثقافة ال�شعبية.
اإدارة  ت�����ش��رف عليه جل��ن��ة  اأن ج��ن��اح االإم������ارات يف م��و���ش��م ط��ان��ط��ان  ي��ذك��ر 
عدد  م��ع  بالتعاون  باأبوظبي  وال��راث��ي��ة  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات 
كاالحتاد  الثقايف  ال��راث  ب�شون  املعنية  الر�شمية  واجلهات  املوؤ�ش�شات  من 

الن�شائي العام و�شركة الفوعة للتمور واحتاد �شباقات الهجن.
ي�شبع  ال��ذي  امل���وروث  لطبيعة  متذوق  جمهور  اأم��ام  اأب��واب��ه  اجلناح  ويفتح 
ال��زوار �شمن اجلهود  �شغف  املده�شة  وي��روي يف دالالت��ه  االإن�شاين  احل�س 
املوروث  و���ش��ون  االأ���ش��ي��ل��ة  العربية  التقاليد  على  للمحافظة  امل�شركة 

امل�شرك وتطوير �شباقات الهجن.



السبت  7   يوليو    2018  م   -   العـدد  12370  
Saturday   7   July   2018  -  Issue No   12370

08

عربي ودويل
�جتماع حا�سم للحكومة �لربيطانية حول بريك�ست  

•• الفجر – تون�س - خا�س
اأم�س  التون�شي،  ال��ربمل��ان  عقد     
�شت  خ�شّ عامة  جل�شة  اجلمعة، 
للحوار مع وزيرة �شوؤون ال�شباب 

والريا�شة ماجدولني ال�شارين.
احل��وار هذه،     وتطّرقت جل�شة 
ال�شلة  ذات  امل��ل��ف��ات  ع��دي��د  اإىل 
ولكن  التون�شية  الريا�شة  بقطاع 
م�شاركة  م��ل��ف  ���ش��دارت��ه��ا  اح��ت��ل 
مونديال  يف  التون�شي  املنتخب 

رو�شيا 2018.
   ويف هذا ال�شياق، دعا النائب عن 
اجلبهة ال�شعبية عمار عمرو�شية، 
اإىل اإقالة مدرب املنتخب الوطني 
قطر.  اإىل  واإر�شاله  معلول  نبيل 
ع��ل��ى معلول  ع��م��رو���ش��ي��ة  وع�����اب 
اإق����ح����ام ال�����ش��ي��ا���ش��ة وال����دي����ن يف 
ال��ري��ا���ش��ة، الف��ت��ا ال��ن��ظ��ر اإىل ان 
دين ال�شعب التون�شي ومعتقداته 

حمرمة، وفق تعبره.
“الكرة  اأن  عمرو�شية  واع��ت��رب     
داع���ي���ا  تون�س”،  يف  م���ت���ع���ّف���ن���ة 
رئي�س  اإق����ال����ة  اإىل  اجل���م���ع���ي���ات 
اجل��ام��ع��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ك��رة القدم 

وديع اجلريء.
   م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ال��ن��ائ��ب نور 
اإّن��ه ال عالقة  عا�شور،  بن  الدين 
ملدّرب املنتخب نبيل معلول بكرة 

القدم.
واأ���ش��ار بن عا�شور يف مداخلته     
اأن  اإىل  ال��ع��ام��ة  اجل��ل�����ش��ة  خ���الل 
مب�شتوى  ب��رز  ال��وط��ن��ي  املنتخب 
م�شتوى  اإىل  ي���رت���ق  مل  رديء 
امل�شوؤولني  اأن  واىل  االح�����راف، 
املبا�شرين عن ذلك هما اجلامعة 
وامل����دّرب  ال��ق��دم  ل��ك��رة  التون�شية 

نبيل معلول.
   ونّوه النائب باجلمهور التون�شي 
الذي حتول اإىل رو�شيا م�شرا اىل 
اأنه رّوج ل�شورة جيدة عن تون�س 
اأّن��ه مل  كوجهة �شياحية، والحظ 

يعد للوزارة نفوذ على اجلامعة.
   يف ح��ني اع��ت��رب رئ��ي�����س املكتب 

الريا�شة،  ق��ط��اع  يف  ا���ش��ت�����ش��رى 
خ���ارج  ج��ام��ع��ة  “هناك  م��ت��اب��ع��ا 
يف  التون�شية  ال��دول��ة  حكم  اإط���ار 
ال���ق���وان���ني ويف ظل  غ���ي���اب  ظ����ل 
هناك  املخت�شة..  املحاكم  غياب 

تالعب..«.
   وو�شف النائب في�شل التبيني 
خالل  التون�شي  املنتخب  م��ردود 
متهما  بالف�شيحة،  العامل  كاأ�س 
التون�شية  اجل����ام����ع����ة  رئ���ي�������س 
اجل������ريء  ودي������ع  الق������دم  لكرة 

بالف�شاد.
ال���ت���ب���ي���ن���ي وزي�������رة     وخ�����اط�����ب 
اال�شتماع  جل�شة  خالل  الريا�شة 
حدث  “ما  ق����ائ����ال:  ب����ال����ربمل����ان 
اأن  م��ع��ت��ربا  وف�شيحة”  ك���ارث���ة 
من  ان���ط���ل���ق���ت  “الف�شيحة” 
اجلامعة  “رئي�س  متابعا  تون�س، 
اإدخال  يف  وت�شبب  جهويات  خلق 
واأ�شبح  للريا�شة  الف�شاد  لوبيات 
القومي وكان  االأم��ن  خطرا على 
ال�شباب  وزي�����رة  ع��ل��ى  ب���االأح���رى 
من�شبها  ت���رك  اأن  وال��ري��ا���ش��ة 
ب����ع����د ع����ج����زه����ا ع�����ن و�����ش����ع حد 

ملمار�شاته«..
   ويف رده��ا، ك�شفت وزي��رة �شوؤون 
ماجدولني  وال��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ب��اب 
امل�شاءلة  جل�شة  خ��الل  ال�����ش��ارين 
اأن  ال�����ش��ع��ب،  ن���واب  اأم����ام جمل�س 
ال�����ش��ه��ري اخل�����ام الذي  ال���رات���ب 
نبيل  ال��وط��ن��ي  امل����درب  يتقا�شاه 
دي��ن��ار وفق  األ���ف   40 ه��و  معلول 
العقد الذي يربط الطرفني، وان 
لكاأ�س  املنتخب  حت�شرات  كلفة 
العامل برو�شيا بلغت 4.2 مليون 

دينار..
التقييم  اأن  ال�شارين  واأ�شافت     
م�شموالت  م�����ن  ل���ي�������س  ال���ف���ن���ي 
م�شوؤوليات  م��ن  ويعترب  ال����وزارة 
اجلامعة  ���ش��ل��ب  ال��ف��ن��ي��ة  االإدارة 
التون�شية لكرة القدم وقد طالبت 
مف�شل  تقرير  بتقدمي  ال����وزارة 
التون�شي  املنتخب  م�شاركة  حول 

يف كا�س العامل. 

العنف  ا���ش��ت��ف��ح��ال  ال��ع��ام يف ظ��ل 
باملالعب وتغلغل جهويات مقيتة 

ُتق�ّشم البالد«.
   واعترب النائب بالربملان عدنان 
ال�شيا�شي  ال��ف�����ش��اد  اأن  احل��اج��ي، 
الريا�شي  ال��ق��ط��اع  اأي�����ش��ا  ���ش��م��ل 
ال����ق����دم، الفتا  ك����رة  وخ�����ش��و���ش��ا 
ر�شوة  ت�����ش��م��ن  ال��ق��ط��اع  اأن  اإىل 
العام  للمال  واإه���دار  وحم�شوبية 
لفائدة  امل��داخ��ي��ل  غ��ي��اب  م��ق��اب��ل 

هذا الوطن.
الف�شاد  اأن  احل��اج��ي  واأ����ش���اف     

تون�س  اآف������اق  ال�����ش��ي��ا���ش��ي حل����زب 
م�شاركة  اأّن  ال����ه����اليل،  ك�����رمي 
مونديال  يف  التون�شي  املنتخب 
“خمزية  ك��ان��ت   2018 رو���ش��ي��ا 
لل�شعب”،  وُمهينة  املقايي�س  بكل 
موؤّكدا اأن قطاع الريا�شة “يعي�س 
ف�شال  وت�شريعات  متويل  اأزمتي 

عن اأزمة قطاعية واأخالقية«.
مداخلته:  يف  ال��ه��اليل  وق����ال     
يكن  مل  ال����وط����ن����ي  “فريقنا 
لكرة  التون�شية  جاهزا واجلامعة 
��رت ت��ق�����ش��را كبرا  ال���ق���دم ق�����شّ

اأ�شبحنا  اأخ�����رى..  اىل  ت��ظ��اه��رة 
منظومة  ع����ن  ن���ت���ح���دث  ال����ي����وم 
باملال  وميّولها  اجل��ريء  يديرها 

اجلامعة  رئي�س  قبل  م��ن  ال��ق��دم 
وديع اجلريء«.

   واأ�شاف “هناك ف�شاد م�شتفحل 

من  اأّن  ��ح��ا  م��و���شّ جتهيزه”،  يف 
ي�شهدها  ال���ت���ي  االأزم������ة  اأ����ش���ب���اب 
قطاع الريا�شة حوكمة قطاع كرة 

يف القطاع ب�شهادة العديد ف�شال 
و�شمت  اجل����ام����ع����ة  ف�������ش���ل  ع�����ن 
رئ��ي�����ش��ه��ا وت���راك���م اخل��ي��ب��ات من 

خيبة �ملنتخب يف جل�سة عامة برملانية:

تون�س: دعوة لإقالة �جلريء و�إر�سال معلول �إىل قطر...!
كرمي �لهاليل: م�ساركة خمزية بكل �ملقايي�ص وُمهينة لل�سعب

••لندن-اأ ف ب:

بدات تريزا ماي ب�شغط من بروك�شل اجتماعا حا�شما حلكومتها من 
اقامتها مع  تريد  التي  امل�شتقبلية  العالقة  تو�شيح موقفها حول  اأجل 
يثرها  التي  العميقة  االنق�شامات  جت��اوز  وملحاولة  االوروب���ي  االحت��اد 
بريك�شت بني وزرائها. وبداأ االجتماع قبل الظهر يف مقر رئي�شة احلكومة 

املحافظة يف ت�شيكرز على بعد 70 كلم يف �شمال غرب لندن.
اذ �شبت  التوتر خالل االجتماع  ي�شود  ان  ال�شحف وحمللون  وتوقعت 
ت�شريبات حول م�شروع رئي�شة احلكومة الزيت على النار بالن�شبة اىل 

موؤيدي قطيعة تامة مع االحتاد االوروبي.
االوروبية يف  القواعد  تريد متا�شيا مع  ماي  فان  امل�شادر  بح�شب هذه 
يف  الزراعية.  بال�شناعات  املتعلقة  تلك  ومنها  ال�شلع  بتجارة  يتعلق  ما 

املقابل، لن يتيح هذا احلل للمملكة املتحدة توقيع اتفاقات جتارية مع 
الواليات املتحدة يف مرحلة ما بعد بريك�شت. ونفت احلكومة ب�شدة ان 
يكون م�شتحيال ابرام اتفاق جتاري مع الواليات املتحدة لكن بدون ان 

تتمكن من تهدئة اجلميع.
واجتمع �شبعة وزراء موؤيدين خلروج بدون تنازل من التكتل مع وزير 
واوردت  م�شاد.  هجوم  الإع���داد  اخلمي�س  جون�شون  بوري�س  اخلارجية 
�شحيفة “ديلي تلغراف” انهم �شيقولون ملاي ان حلها “غر مقبول” 
احلكومة  جانب  من  ام��ا  احلكومة«.  “ف�شيدمر  عليه  ا�شرت  اذا  وانها 
وزراء  خ��روج  لتفادي  اجلهود  من  ا�شهر  بعد  تغرت  اللهجة  ان  فيبدو 
مهمني مثل جون�شون ووزير بريك�شت ديفيد ديفي�س. قال م�شدر من 
ال�شباب  ال��ن��واب  م��ن  “جيال  هناك  ان  “بوليتيكو”  ملوقع  م��اي  فريق 
اال�شتقالة  وزراء  اختار  اذا  ان��ه  م�شيفا  حملهم”،  للحلول  امل�شتعدين 

ال�شيارة التي تخ�ش�شها احلكومة لهم  فعليهم التخلي على الفور عن 
وان يعودوا اىل منازلهم يف �شيارات اجرة.

ح�شا�شية  تثر  التي  االيرلندية  امل�شالة  هناك  االنق�شامات  قلب  ويف 
ال�شمال  العودة اىل ح��دود بني  ي��وؤدي بريك�شت اىل  ان  اذ ميكن  خا�شة 

التابع للمملكة املتحدة واجلنوب الع�شو يف االحتاد االوروبي.
ويريد موؤيدو اخلروج اعتماد حل “الت�شهيل االق�شى” الذي يقوم على 
لكنه  االوروب���ي  واالحت���اد  املتحدة  اململكة  بني  جمركية  مراقبة  فر�س 

ي�شمل حلوال تقنية من اجل ابقاء �شهولة التبادالت.
ويف املع�شكر املقابل، هناك وزيرا املالية فيليب هاموند وال�شناعة غريغ 
كالرك اللذان يوؤيدان حال اأقل ت�شددا يقوم على �شراكة جمركية غر 
م�شبوقة جتني من خاللها اململكة املتحدة ر�شوما با�شم االحتاد االوروبي 
على �شلع تعرب اأرا�شيها لكنها خم�ش�شة للتكتل. تدور هذه اخلالفات 

يف  تقدم  حتقيق  وت��ري��د  ينفد  �شربها  ب��داأ  التي  بروك�شل  ان��ظ��ار  حت��ت 
املفاو�شات بعد عامني على ت�شويت الربيطانيني ل�شالح اخلروج من 
التكتل. وقال رئي�س املجل�س االوروبي دونالد تو�شك هذا االأ�شبوع “كلما 
ب�شكل  االيرلندية  احل��دود  ح��ول  دقيق  بريطاين  مقرح  على  ح�شلنا 

اأ�شرع كانت فر�س امتام مفاو�شات بريك�شت هذا العام اأكرب«.
اأبي�س”  “كتابا  اخلمي�س  الربيطانية  احلكومة  تن�شر  ان  املقرر  وم��ن 
دونالد  االأوروب��ي  املجل�س  رئي�س  به  ويطالب  اهدافها  تفا�شيل  يعر�س 
النم�شوي  امل�����ش��ت�����ش��ار  اث����ار  ال��ع��رق��ل��ة،  وازاء خم��اط��ر  ب���اإحل���اح.  ت��و���ش��ك 
لالحتاد  ال���دوري���ة  ال��رئ��ا���ش��ة  ب���الده  ت��ت��وىل  ال���ذي  ك��ورت��ز  �شيبا�شتيان 
االوروب��ي اخلمي�س امكان متديد املفاو�شات ملنع خروج اململكة املتحدة 
من التكتل بدون اتفاق. وقال كورتز “اذا مل نتو�شل اىل حل فاأنا اأدعو 

اىل موا�شلة املحادثات لتفادي بريك�شت قا�س«.

�لنائب عمرو�سية يعيب على معلول �إقحام �ل�سيا�سة و�لدين يف �لريا�سة
عدنان �حلاجي: »جامعة كرة �لقدم خارج �إطار حكم �لدولة �لتون�سية..«

وزيرة الريا�شة يف جل�شة ا�شتماعكرمي الهاليل.. م�شاركة خمزية وُمهينة لل�شعب

نبيل معلول حتت �شهام النوابالنائب عمار عمرو�شية يطالب برحيل معلول

ي�سعى لإعادة رفات 200 جندي فقدو� يف �حلرب �لكورية

بومبيو يف كوريا �ل�سمالية لإجر�ء حمادثات عن مو�قعها �لنووية 
•• �شول-وا�شنطن -رويرتز:

االأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  و���ش��ل 
ال�شمالية  كوريا  اإىل  بومبيو  مايك 
تفا�شيل  ا���ش��ت��ي��ف��اء  يف  اآم����ال  ام�����س 
للتخلي عن  عن خطط بيوجنياجن 
ا�شتعادة  واأي�شا  ال��ن��ووي  برناجمها 

رفات جنود اأمريكيني فقدوا اإبان احلرب الكورية.
اإىل  اأنه و�شل  واأفاد تقرير ملجموعة من ال�شحفيني املرافقني لبومبيو 
بيوجنياجن والتقى مع كيم يوجن ت�شول امل�شوؤول الكوري ال�شمايل الكبر 
الذي لعب دورا رئي�شيا مع بومبيو يف الرتيب لقمة بني زعيمي البلدين 

ا�شت�شافتها �شنغافورة ال�شهر املا�شي.
يوجن  وكيم  بومبيو  اجتماع  ي�شتمر  اأن  املتوقع  من  اأن  التقرير  واأ�شاف 
�شيلتقي  اإذا كان بومبيو  التاأكد مما  �شاعتني مثال، بينما مل يتم  ت�شول 
الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جوجن اأون. و�شيم�شي بومبيو يوما ون�شف 

يوم يف كوريا ال�شمالية، اأي حتى الغد، ليم�شي اأول ليلة له هناك.
ورد بومبيو  وقال كيم يوجن ت�شول لبومبيو “اجتماع اليوم هادف حقا”. 

قائال “اأتفق معك... واأعول على اأن يكون بناء جدا«.
ف�شفا�شا  التزاما  ال�شمالية  كوريا  زعيم  اأعلن  �شنغافورة  قمة  وخ��الل 
“بالعمل من اأجل نزع ال�شالح النووي” لكنه مل يحدد التفا�شيل املتعلقة 

بكيف اأو متى �شيتخلى عن برامج بيوجنياجن النووية.
وكتب بومبيو على توير بعد مكاملة هاتفية مع ترامب اأثناء توجهه اإىل 
م�شتقبال  يتوقع  كيم  الزعيم  اأن  باعتقاده  الرئي�س  “اأبلغني  بيوجنياجن 
خمتلفا واأكرث اإ�شراقا ل�شعب كوريا ال�شمالية. وياأمل كالنا اأن يكون ذلك 

ترامب بعد  200 جندي. وقال  1950 و1953 وعددهم  بني عامي 
قمة �شنغافورة اإن كيم وافق على اإعادة الرفات اإىل الواليات املتحدة.

وتعد امل�شاألتان مبثابة اختبارين اأ�شا�شيني جلدية كيم ب�شاأن املفاو�شات. 
ال�شماليني  الكوريني  امل�شوؤولني  على  اإن  املخابرات  يف  م�شوؤولون  وق��ال 

اإثبات ذلك خالل حمادثات على امل�شتوى التنفيذي.
“اإذا ك��ان��وا ج��ادي��ن ف�شنتمكن من  امل��خ��اب��رات  امل�����ش��وؤول��ني يف  اأح���د  وق���ال 
حتديد  على  للعمل  االنتقال 
�شروط النزع النهائي لل�شالح 

النووي«.
اإن قدرة  امل�����ش��وؤول��ون  واأ���ش��اف 
وا���ش��ن��ط��ن ع��ل��ى ال���ت���اأك���د من 
�شمالية  كورية  قائمة  اأي  دقة 
حم��������دودة ب�����ش��ب��ب االف���ت���ق���ار 
لدرجة  به  “موثوق  الإح�شاء 
بيوجنياجن  لر�شانة  عالية” 
الروؤو�س  ع���دد  م��ث��ل  ال��ن��ووي��ة 
تخ�شيب  وم��ن�����ش��اآت  احل��رب��ي��ة 
اإذا مل تكن  اليورانيوم خا�شة 

�شحيحا«.
مع  اجتماعاتي  ملوا�شلة  اأتطلع  بيوجنياجن.  املقبلة:  “املحطة  واأ���ش��اف 
لكن  ال�شاق  العمل  م��ن  الكثر  اأمامنا  ال�شماليني.  الكوريني  الزعماء 

ال�شالم ي�شتحق العناء«.
بع�س  ا�شتيفاء  اإىل  ي�شعى  اإن��ه  قال  بومبيو  اأن  ال�شحفيني  تقرير  واأف��اد 
التفا�شيل ب�شاأن التزامات كوريا ال�شمالية واحلفاظ على الزخم لتنفيذ 

االتفاق الذي مت التو�شل اإليه 
خالل القمة.

باملخابرات  م�����ش��وؤول��ون  وق���ال 
االأمريكية لرويرز اإن بومبيو 
قائمة  على  التوافق  �شيحاول 
باملواقع  االأق����ل  ع��ل��ى  مبدئية 
النووية بحيث ميكن مقارنتها 

مبعلومات املخابرات املتاحة.
اأعمال  اأول���وي���ات ج���دول  وم��ن 
ال���زي���ارة اأي�����ش��ا م�����ش��األ��ة رفات 
اجلنود االأمريكيني املفقودين 
خالل احلرب التي دارت رحاها 

قيد الت�شغيل.
قبيل قمة �شنغافورة، قال بومبيو اإن 
ت��رام��ب ل��ن يقبل ب��اأق��ل م��ن “النزع 
ب�شكل  ال����ن����ووي،  ل��ل�����ش��الح  ال��ك��ام��ل 

ميكن التحقق منه وال رجعة فيه«.
لكن بعد حمادثات جرت يوم االأحد 
كيم  �شوجن  االأم��ري��ك��ي  املبعوث  ب��ني 
لل�شالح  ال��ك��ام��ل  “بالنزع  املطالبة  اأن  ب��دا  �شماليني،  ك��وري��ني  ون��ظ��راء 
من  ف��ج��اأة  اختفت  فيه”  رج��ع��ة  وال  منه  التحقق  ميكن  ب�شكل  ال��ن��ووي 

قامو�س وزارة اخلارجية.
عن  ال�شمالية  كوريا  تتخلى  حتى  �شتبقى  ال�شغوط  اإن  ال���وزارة  وتقول 
الهدف  تعريف  اأع���ادت  االأ���ش��ب��وع  ه��ذا  بيانات  لكنها يف  ال��ن��ووي،  ال�شالح 
نهائي  ب�شكل  ال�شمالية(  )لكوريا  النووي  ال�شالح  “نزع  باأنه  االأمريكي 

ميكن التحقق منه كامال«.
وق����ال ب��ع�����س امل�����ش��وؤول��ني االأم��ري��ك��ي��ني واخل�����رباء اإن ال��ت��غ��ر يف لهجة 

الت�شريحات ي�شل اإىل حد تخفيف النهج االأمريكي.
ونفت وزارة اخلارجية ذلك وقالت اإن �شيا�شتها مل تتغر.

وبعد مغادرته وا�شنطن اأم�س اخلمي�س كتب بومبيو على توير “اأتطلع 
اإىل موا�شلة عملنا للتو�شل اإىل نزع نهائي ميكن التحقق منه بالكامل 
لل�شالح النووي جلمهورية كوريا ال�شعبية الدميقراطية كما وافق عليه 

الزعيم كيم. اأنه الأمر جيد اأن تكون ال�شحافة معنا يف الرحلة«.
اأن  املقرر  ومن  املنطقة.  يف  كبرة  مبتابعة  بومبيو  حمادثات  و�شتحظى 

يلتقي م�شوؤولني من كوريا اجلنوبية واليابان يف طوكيو يوم االأحد.
 

�لوزيرة تك�سف جر�ية نبيل معلول وكلفة حت�سري�ت �ملنتخب لكاأ�س �لعامل
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•• وا�شنطن-وكاالت:

تناول جورج اإف. ويل النتائج املحتملة 
للقمة بني الرئي�شني االأمريكي دونالد 
يف  بوتني  فالدمير  والرو�شي  ترامب 
هل�شنكي يف 16 يوليو، داعياً اإىل التنبه 
اإىل كل خطاأ ح�شل يف القمة االأوىل مع 
�شنغافورة، وحمذراً  كيم جونغ-اأون يف 
���ش��ارت االأم���ور ب�شكل �شيء  اإذا  اأن��ه  م��ن 
�شتكون  ال��ع��واق��ب  ف���اإن  فنلندا  قمة  يف 

كارثية. 
نيكوال�س  ي��دع��ى  ط��ال��ب��اً  اأن  بو�شت”  “وا�شنطن  �شحيفة  يف  وك��ت��ب 
نا�شونال  جملة  يف  كتب  ال�شمالية،  ك��وري��ا  ج��ي��داً  يعرف  اإيبر�شتات 
ريفيو )كيم ربح يف �شنغافورة( اإن اجتماع اليوم الواحد كان بالن�شبة 
القانونية”.  “�شل�شلة عاملية من االأخطاء غر  املتحدة  الواليات  اإىل 

يدرك الرئي�س االأمريكي، الذي ينزعج 
با�شتمرار من عدم االأمان واخلوف من 
عدم الظهور على اأنه “قوي”، كم يبدو 
يلقون  م��ن  جلميع  و�شبيانياً  �شعيفاً 

نظرة باردة على نتائج قمة �شنغافورة. 
االأث��ن��اء مي�شي هذا  “يف ه��ذه  وي�شيف 
الربيء يف اخلارج نحو لقاء مع رو�شي 
اأوكرانيا  تفكيك  يوا�شل  العينني  ب��ارد 
اإح��دى اأك��رب دول اأوروب��ا. ورمب��ا يتطلع 
ال�شغوط على واح��دة من  اإىل ت�شعيد 
ثالث دول �شغرة، هي ليتوانيا والتفيا 

للمرة  الذي  االأطل�شي،  �شمال  اأع�شاء يف حلف  دول  اإ�شتونيا، وهي  اأو 
االأوىل منذ 69 �شنة ال يبدي رئي�س اأمريكي اأي اإعجاب بهذا احللف 
ال��ذي ي�شم الرجل ال�شعب يف  اإحيائه يف الوقت  اأو الأهمية  اأجن��زه  ملا 

مو�شكو، ليونة وي�شتمتع مبا ك�شفته �شنغافورة«.   

بعد  اجل���وي،  ملجاله  مقاتلة  ط��ائ��رة  اخ���راق  جم���دداً  االأردن،  نفى 
�شقوط قذائف يف مناطق خالية بالرمثا، وفق بيان للقوات امل�شلحة 

االأردنية.
بع�س  �شقوط  اإىل  م�شوؤول،  ع�شكري  مل�شدر  املن�شوب  البيان،  واأ�شار 
القنابل يف مناطق خالية غرب الرمثا، وذلك نتيجة ا�شتداد ق�شف 

الطران ال�شوري، والرو�شني وخمتلف اأنواع االأ�شلحة.
واأكد امل�شدر عدم وقوع اأي اإ�شابات جراء �شقوط تلك القنابل.

�شقوط عدة قذائف  اإىل  املتاخمة لدرعا،  الرمثا،  وتعر�شت منطقة 
�شباح اليوم، دون وقوع اأي اإ�شابات.

ال�شربات  مئات  رو�شيا،  وحليفتها  ال�����ش��وري،  النظام  ق��وات  ون��ف��ذت 
ت�شعيد  يف  �شوريا،  جنوب  يف  درع��ا  حمافظة  يف  بلدات  على  اجلوية 
غر م�شبوق منذ بدء الهجوم على املنطقة منذ اأكرث من اأ�شبوعني، 
وفق ما اأفاد املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان، ام�س االأول اخلمي�س.

الإخ�شاع  حم���اول���ة  يف  درع����ا  ل��ري��ف  ه�����ش��ت��ري  “ق�شف  اإىل  ول��ف��ت 
جولة  يف  امل��ع��ارك  لوقف  ال��رو���ش��ي  االق���راح  رف�شها  بعد  الف�شائل 

التفاو�س االأخرة ع�شر االأربعاء املا�شي«.

قالت �شحيفة فونكه ام�س اجلمعة نقال عن مكتب حماية الد�شتور 
اليمينيني  اإن ه��ج��م��ات  ال��داخ��ل��ي��ة  امل��خ��اب��رات  االأمل�����اين وه���و ج��ه��از 
واإن عدد   2017 ح����ادا يف  ت��راج��ع��ا  ���ش��ه��دت  ال��ب��الد  امل��ت��ط��رف��ني يف 
الهجمات العنيفة على مراكز اإيواء املهاجرين انخف�س بن�شبة 70 

يف املئة.
اأ�شباب  م���ن  ي��ك��ون  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م���ن  اإن  لل�شحيفة  امل��ك��ت��ب  وق����ال 
الراجع زيادة معدالت االإدان��ة و�شدور اأحكام بال�شجن ملدد طويلة 
عدد  هبط  كما  اجل��رائ��م.  من  النوعية  ه��ذه  بارتكاب  املتهمني  على 
املهاجرين الذين دخلوا اأملانيا كثرا يف 2017. لكنه ذكر لل�شحيفة 
اأن اليمينيني املتطرفني ما زالوا ميثلون تهديدا ال ي�شتهان به م�شرا 
اإىل زيادة يف التوا�شل والتعاون بني هذه اجلماعات يف خمتلف اأنحاء 
اأوروبا يف االآونة االأخرة. واأ�شاف اأن حفالت مو�شيقى الروك التي 
يقيمها اليمينيون يف اأملانيا يح�شرها االآن نازيون جدد من اإيطاليا 
بينما  و�شلوفاكيا  وامل��ج��ر  الت�شيك  وجمهورية  و�شوي�شرا  والنم�شا 
يف  اجل��دد  للنازيني  م�شرات  يف  اأمل���ان  متطرفون  ميينيون  ي�شارك 
اأثينا وبوداب�شت و�شوفيا. ومل يت�شن بعد احل�شول على تعليق من 
جهاز املخابرات الداخلية اأو وزارة الداخلية وهي اجلهة التي يتبعها 
بيانات  اإن  ت�شايتوجن  اأو���ش��ن��اب��روك��ر  نويه  �شحيفة  وق��ال��ت  اجل��ه��از. 
املهاجرين ال  الهجمات على مراكز  اأن عدد  اأظهرت  اأولية  حكومية 

يزال يف تراجع هذا العام.
 

ذكر تقرير �شحايف ام�س اأن �شرطة مكافحة االإرهاب الركية اعتقلت 
تركيا  ا�شل عراقي يف مطار يف جنوب غرب  اثنني من  بريطانيني 

بتهمة الرويج لالإرهاب ل�شالح ن�شطاء يف حزب كردي حمظور.
وقالت وكالة دوغان اخلا�شة لالأنباء ان ال�شقيقني اللذين قالت ان 
ا�شمهما امين برزان وهرمي برزان، مت توقيفهما اخلمي�س يف مطار 
داالمان بعد ان ا�شتجوبتهما وحدة يف ال�شرطة تابعة لقوة مكافحة 

االرهاب على خلفية “�شلوك مثر لل�شكوك«.
وا�شافت الوكالة ان ال�شرطة قامت بتفح�س ح�شاباتهما على مواقع 
التوا�شل االجتماعي “حيث كانا يقومان بن�شر الدعاية املفر�شة” 

حلزب العمال الكرد�شتاين ووحدات حماية ال�شعب الكردية.
حلزب  ال�����ش��وري  ال��ف��رع  باأنها  ال�شعب  حماية  وح���دات  تركيا  وتتهم 
منذ  ال�شلطات  على  دمويا  مت��ردا  يقود  ال��ذي  الكرد�شتاين  العمال 
“املنظمات  الغربيون على قائمة  انقرة وحلفاوؤها  1984 وت�شنفه 

االرهابية«.
ال�شقيقني  باحتجاز  اأم���رت  حملية  حمكمة  ان  ال��وك��ال��ة  وا���ش��اف��ت 

اللذين اعتقلتهما ال�شرطة، يف انتظار اجراءات املحاكمة.

عوا�شم

عمان

انقره

برلني

�سحيفة: �ل�سني حاولت
 جتنيد نائب �أملاين حمافظ 

•• برلني-رويرتز:

ذكرت �شحيفة زود دويت�شه ت�شايتوجن ام�س اأن �شينيني توا�شلوا مع ع�شو 
2016 وعر�شوا عليه  االأمل��اين ع��دة م��رات يف �شيف  حمافظ يف الربملان 

اأمواال مقابل خربته وما يعلمه بحكم موقعه.
وقالت ال�شحيفة اإن جهاز املخابرات االأملاين حذر النائب قبل وقت ق�شر 
هذه  وراء  ال�شينية  امل��خ��اب��رات  اأن  يعتقد  اأن��ه  م��ن  ال�شني  اإىل  �شفره  م��ن 

االت�شاالت. ومل تعلن ال�شحيفة هوية النائب.
اآالف  ع�شرة  ثانية  ق�شية  تلقى يف  الربملان  املوظفني يف  اأح��د  اأن  واأ�شافت 

يورو مقابل معلومات و�شافر اأي�شا اإىل ال�شني حيث واجه �شغوطا.
وياأتي تقرير ال�شحيفة يف وقت حتث فيه ال�شني االحت��اد االأوروب��ي على 
اإ�شدار بيان م�شرك قوي يدين �شيا�شات الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
املتعلقة بالتجارة خالل قمة مقررة هذا ال�شهر، وعلى ت�شكيل حتالف بينها 
وبني االحتاد. كما عر�شت ال�شني فتح مزيد من اأ�شواقها اأمام التجارة مع 
اأوروب��ا يف بادرة ح�شن نية تعك�س مدى قلقها من ن�شوب حرب جتارية مع 
مبليارات  �شينية  واردات  على  ر�شوما  ترامب  فر�س  مع  املتحدة  الواليات 
ال������دوالرات ال��ي��وم اجل��م��ع��ة. ورف�����ش��ت اأوروب�����ا احل��ري�����ش��ة ع��ل��ى عالقاتها 
ي�شعى  كما  ال�شني.  اق��راح��ات  املتحدة  ال��والي��ات  مع  الوثيقة  التاريخية 
االحتاد االأوروبي لتمرير قانون ي�شمح بتدقيق اأكرب يف عمليات اال�شتحواذ 

ال�شينية على �شركات اأوروبية.
اإف��ادة �شحفية  يف  ال�شينية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  كانغ  لو  وق��ال 
باالأمر ولي�س لديه معلومات  ي�شمع  اإنه مل  ام�س اجلمعة  يومية يف بكني 
اأملانيا االأ�شبوع املقبل  ال��وزراء ال�شيني يل كه ت�شيانغ  ب�شاأنه. ويزور رئي�س 

للقاء امل�شت�شارة اأجنيال مركل.

�قتحام �مل�ستوطنني لالأق�سى باأعلى وترية منذ عام 67

�لأمم �ملتحدة تدعو �إىل وقف �لهدم يف �خلان �لأحمر

�زدياد �لفقر�ء يف �ملدن �لإير�نية

�جلفاف �أ�سقط �إمرب�طوريات يف �ملنطقة.. ماذ� عن �إير�ن �ليوم؟
املياه يتزامن فعاًل مع املظاهرات 
اأ�شفهان.  كمحافظة  مناطق  يف 
التي  املحافظة  ه��ذه  عا�شمة  اإّن 
واحدة  ه��ي  نف�شه  اال���ش��م  حت��م��ل 
م��ن اأك��رب امل��دن االإي��ران��ي��ة وكانت 
يوماً �شهرة باأنهارها وحدائقها. 
يف وقت تتخذ ال�شلطات االإيرانية 
يقول  االأزم���ة،  ملكافحة  اإج����راءات 
االإج���راءات متاأخرة  اإّن ه��ذه  كرث 

اأو فاترة.
االإيرانيون  امل�����ش��وؤول��ون  ي��ت��ذم��ر   
ب�شبب  ال��ت��م��وي��ل  يف  النق�س  م��ن 
ال��دول��ي��ة. م��ع ذل��ك، ال  العقوبات 
اإيجاد  ق��ادري��ن على  ي���زال ه���وؤالء 
على  وك��الئ��ه��م  لتمويل  االأم����وال 
امتداد املنطقة واحلرب يف �شوريا 
ال�شاغطة  الن�شاطات  وممار�شة 

يف الغرب.
على  �شغوطاً  املياه  اأزم��ة  تفر�س 
ال���ع���الق���ات م���ع ال�����دول امل���ج���اورة 
واأفغان�شتان  ت��رك��ي��ا  وخ�����ش��و���ش��اً 
ل��ب��ن��اء �شدود  ت��خ��ط��ط��ان  ال��ل��ت��ني 
للقلق  �شبب  وهو  اأرا�شيهما  على 
يف اإي������ران. ت��ق��رب ه���ذه االأزم����ة 
اإذا مل ت�شتطع  من نقطة حت��ول. 
التعامل  االإي����ران����ي����ة  احل���ك���وم���ة 
ا�شطرابات  ف����اإّن  ت��داع��ي��ات��ه��ا  م��ع 
قد  ك���ربى  و�شيا�شية  اج��ت��م��اع��ي��ة 

تنتج عنها.

ومداخيلها املنخف�شة والعقوبات 
اإي�����ران  اأرادت  ع��ل��ي��ه��ا،  ال���دول���ي���ة 
تاأمني  يف  نف�شها  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد 
االإيرانية  بداأت احلكومة  الغذاء. 
ب��ب��ن��اء ال��ع��دي��د م��ن ال�����ش��دود على 
لكّن  احل�����ق�����ول.  ل������ري  االأن������ه������ار 
باالأ�شرار  تت�شبب  كانت  ال�شدود 

للنظام البيئي.
اآب��ار ارت��وازي��ة اأي�شاً مع   مت حفر 
�شخ املياه اجلوفية بكميات كبرة. 
من  كثر  على  امل���زارع���ون  ح�شل 
وقد  احلكومية  وامل��ن��ح  ال��ق��رو���س 
ا�شتفاد االقت�شاد منها على املدى 
غر  اال���ش��ت��ه��الك  ل��ك��ّن  الق�شر، 
املحا�شيل  وزي��ادة  للمياه  املراقب 
امل��زي��د م��ن مياه  ال��زراع��ي��ة تطلبا 
ال����ري. وم���ع ال�����ش��ح ال����ذي �شرب 
باإيران  االأم����ر  ه���ذا  اأدى  ال��ب��الد، 
االقت�شادي  االن��ه��ي��ار  ح��اف��ة  اإىل 

والبيئي.
اإىل املدينة  اإّن النزوح من الريف 
ك���ان اأح���د ن��ت��ائ��ج اأزم����ة امل��ي��اه مّما 
امل����دن  ف����ق����راء  زي��������ادة  اإىل  اأّدى 
م�����ع خ���ط���ر ب�������روز ا����ش���ط���راب���ات 
املثال،  ���ش��ب��ي��ل  ع��ل��ى  اج��ت��م��اع��ي��ة. 
الجئي  اأّن  العلماء  بع�س  يعتقد 
خالل  الدافعة  القوة  كانوا  املناخ 
امل��ظ��اه��رات االإي��ران��ي��ة ب��ني �شنتي 
2017 و 2018. بداأ النق�س يف 

اإىل كمية  ف��ب��ات��ت ه��ن��ال��ك ح��اج��ة 
هائلة من املياه. ي�شاف اإىل ذلك 
اأّن اإيران بداأت تعاين من اجلفاف 
االأنهار  فجفت  طويلة  فرة  منذ 
ا�شُتنزفت  ك��م��ا  ال��ب��الد  يف  وامل��ي��اه 
املياه اجلوفية. وتظهر التقديرات 
بلغ  االأم��ط��ار  ت�شاقط  م��ع��دل  اأّن 
اأك���رث من  ل��ه منذ  اأدن���ى م�شتوى 

40 �شنة.
التبخر  ن�شبة  اأّن  امل��وق��ع  ي�شيف 

املعّدل  م���ن  اأع���ل���ى  ه���ي  اإي�����ران  يف 
بتاأثر  اأي�شاً  تتمتع  وهي  العاملي 
املياه.  اح���ت���ي���اط���ات  ع��ل��ى  ���ش��ل��ب��ّي 
ثلثي  اأّن  اإىل  ال���ع���ل���م���اء  ي�����ش��ر 
اإيران تتبخر قبل  املت�شاقطات يف 
اأن تتمكن من جتديد االأنهار. اأّما 
فهو  للمياه  امل��ن��زيل  اال���ش��ت��خ��دام 
ب  العاملي  املعّدل  من  اأعلى  اأي�شاً 
�شلبّي  ع��ام��ل  وه��ن��ال��ك   .70%
اآخ�����ر م��ت��ع��ل��ق ب��اال���ش��ت��خ��دام غر 

للمياه  امل��ت��ن��ا���ش��ب  وغ����ر  امل��ن��ظ��م 
ب��ع��د ثورة  ال����زراع����ي.  امل���ج���ال  يف 
1979، غادر البالد العديد من 
فيهم  مبن  املتعلمني،  االأ�شخا�س 
ا�شت�شالح  يف  االخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ون 
االأرا���ش��ي. من هنا، متت مراقبة 
املياه  ا�شتخدام  وتخطيط  اإدارة 
قراراتهم  بنوا  اأ�شخا�س  قبل  من 
على دوافع �شيا�شية ال اقت�شادية. 
م�����ع من����وه����ا ال�������ش���ك���اين امل����ّط����رد 

ف�سل قمة هل�سنكي ينذر بعو�قب كارثية

•• فل�شطني املحتلة-وكاالت:

االإن���������ش����اين جيمي  امل��ن�����ش��ق  ع�����رّب 
العمليات  وم��دي��ر  م��اك��غ��ول��دري��ك، 
الإغاثة  امل��ت��ح��دة  االأمم  وك���ال���ة  يف 
الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل 
الغربية  ال�����ش��ف��ة  يف  )االأون���������روا( 
ورئي�س  اأندر�شون،  �شكوت  املحتلة، 
املتحدة  االأمم  م���ف���و����س  م��ك��ت��ب 
جيم�س  االإن�شان  حلقوق  ال�شامي 
اإزاء  ال��ب��ال��غ  ه��ي��ن��ان، ع���ن ق��ل��ق��ه��م 
عمليات الهدم واالأحداث املرتبطة 
ال�شكانية  ال���ت���ج���م���ع���ات  يف  ب���ه���ا 
اخلان  يف  ال�شعيفة  الفل�شطينية 

االأحمر.
واأ�����ش����اروا يف ب��ي��ان م�����ش��رك ام�س 
اإىل  اجلمعة، بح�شب وكالة “وفا”، 
اأن ق���وات االح��ت��الل ك��ان��ت �شرعت 
بتجريف  اخل��م��ي�����س،  االأول  اأم�����س 
داخ��������ل جتمع  ال�����و������ش�����ول  ط�������رق 
اخلان االأحمر واأبو احللو البدوي 
الذي يوؤوي ما يزيد  الفل�شطيني، 
على 180 �شخ�شاً، 95 % منهم 

الجئون فل�شطينيون. 
وياأتي هذا العمل متهيداً ملا ُيتوقع 
من هدم هذا التجمع ال�شكاين عن 

بكرة اأبيه. 
االحتالل  ق����وات  اأ���ش��اب��ت  وك���ان���ت 
االإ�شرائيلي 35 فل�شطينياً بجروح 
فيهم  اآخ�����ري�����ن، مب����ن  واع���ت���ق���ل���ت 
اأ�شخا�س من �شكان التجمع نف�شه، 
اندلعت  ال���ت���ي  امل���واج���ه���ات  خ����الل 
ب��ي��ن��م��ا ك���ان���ت اجل����راف����ات جت���ّرف 
جميع نقاط الدخول واخل��روج يف 

التجمع. 
جندياً  ب������اأن  ال���ت���ق���اري���ر  واأف���������ادت 

اح���ت���الل اإ����ش���رائ���ي���ل ل��ل��ق��د���س عام 
.1967

اأ�شباب  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ�����ش����ارت 
ما  الهادئ  االأمني  بالو�شع  تتعلق 
اقتحام  ع��ل��ى  امل�����ش��ت��وط��ن��ني  ���ش��ج��ع 
االأق�����ش��ى، واأ���ش��ب��اب اأخ����رى تتعلق 
املتدينني  ل����دى  االأف����ك����ار  ب��ت��غ��ي��ر 
اليهود ب�شاأن عملية اقتحام امل�شجد 

بفعل �شغوط داخلية.
ولفتت ال�شحيفة يف تقرير مطول 
لها اإىل وجود حماوالت من بع�س 
على  ي�شرفون  الذين  احلاخامات 
ب�شع الطوائف الدينية اليهودية، 
االأحكام  ب��ع�����س  ت��غ��ي��ر  اأج����ل  م���ن 
اقتحام  ل�شالح  اليهودية  الدينية 
االأق�شى بدال من حترمي اقتحامه 

حلني بناء الهيكل. كما يزعمون.
االحتالل،  قوات  اعتقلت  ميدانيا، 
مدينة  من  �شابني  املا�شية،  الليلة 

القد�س املحتلة.
قوات  اأن  “وفا”  وك���ال���ة  وذك�����رت 
اأجمد  ال�����ش��اب  اعتقلت  االح��ت��الل 
قرية  اقتحام  خ��الل  عبيد،  �شفيق 
القد�س  م��دي��ن��ة  و���ش��ط  العي�شوية 
االحتالل  اع��ت��ق��ل��ت  ك��م��ا  امل��ح��ت��ل��ة، 
القد�س  م��ن  متعب  عي�شى  ال�شاب 
عليه  االع�����ت�����داء  ب���ع���د  ال���ق���دمي���ة 

بال�شرب املربح.
م��ن ج��ان��ب اخ���ر اأف��رج��ت �شلطات 
االح����ت����الل، ال��ل��ي��ل��ة امل��ا���ش��ي��ة عن 
بحركة  التنظيمية  اللجنة  ع�شو 
فتح )اإقليم القد�س( نا�شر جعفر. 
اخلان  منطقة  عن  االإبعاد  ب�شرط 
على  والتوقيع  �شهر  مل��دة  االأح��م��ر 
اآالف   5 ق��ي��م��ت��ه��ا  م���ال���ي���ة  ك���ف���ال���ة 

�شيقل.

مرة  االإ�شرائيلية  ال�شلطات  اأدع��و 
الهدم  ع��م��ل��ي��ات  وق���ف  اإىل  اأخ����رى 
وغ���ره���ا م���ن ال���ت���داب���ر ال��ت��ي قد 
الفل�شطينيني  ترحيل  اإىل  تف�شي 

ق�شراً عن مناطق �شكناهم«.
“اإن  اأن��در���ش��ون:  وم��ن جهته، ق��ال 
ت�����ش��ع��ي��د االأح�����������داث ع���ل���ى م���دى 
والتي  امل��ا���ش��ي��ة،  ال��ق��ل��ي��ل��ة  االأي������ام 
�شهدت عمليات الهدم يف جتمع اأبو 
ن���وار، واالإع���الن ع��ن جتمع اخلان 
مغلقة،  ع�شكرية  منطقة  االأح��م��ر 
امل�شلحة  ال��ق��وات  وت��واج��د  والعنف 
يجعل  كبرة،  باأعداد  االإ�شرائيلية 
احل���ي���اة يف ه����ذه ال��ت��ج��م��ع��ات غر 
امل�شتجدات  وت����ث����ر  حم���ت���م���ل���ة. 
االأخ����رة ال��ق��ل��ق ال��ب��ال��غ، الأن���ه من 

بجروح،  اأ�شيَب  واح���داً  اإ�شرائيلياً 
واأعلنت ال�شلطات االإ�شرائيلية، عن 
ع�شكرية  منطقة  االأح��م��ر  اخل���ان 
م�شددة  قيوداً  تفر�س  كما  مغلقة، 
ع��ل��ى ت��ن��ق��ل ���ش��ك��ان��ه ومت��ن��ع دخول 

غرهم اإليه.
وقال ماكغولدريك: “اإن ما ن�شهده 
ال���ي���وم ع��ل��ى االأر��������س ي��ب��ع��ث على 
االنزعاج ال�شديد. فعمليات الهدم 
االأُ�شر  ع��ل��ى  م��دم��رة  اآث�����اراً  تخلف 
عمليات  وتثر  التجمعات.  وعلى 
ال���ه���دم ه���ذه اال���ش��ت��ي��اء ع��ل��ى نحو 
ت�����ش��ت��ه��دف جتمعات  خ��ا���س الأن��ه��ا 
تعي�س يف االأ�شل يف ظروف �شعبة 
عالية  م�شتويات  وت�شودها  للغاية، 
اإنني  االإن�شانية.  االحتياجات  من 

اجل���ل���ي اأن����ه����ا ت��ن��ف��ذ ب���ه���دف نقل 
يف  وتت�شبب  املت�شررة،  التجمعات 
ال�شعفاء  لل�شكان  خطرة  معاناة 
مبثابة  يبدو  ما  ي�شاهدون  الذين 
جتمعاتهم.  ل����ه����دم  حت�������ش���رات 
وتتاألف هذه التجمعات الرعوية يف 
معظمها من الجئني فل�شطينيني، 
ُه����ّج����روا يف االأ����ش���ل م���ن اأرا����ش���ي 
فال  النقب،  يف  واأج��داده��م  اآبائهم 
التهجر  عليهم  ُيفر�س  اأن  يجوز 

مرة اأخرى رغماً عنهم«.
“اإن عمليات  ق��ال هينان:  وب��دوره 
�شتفِرز  ال��ت��ج��م��ع  ه����ذا  يف  ال���ه���دم 
ع���ل���ى حقوق  خ���ط���رة  ت����داع����ي����ات 
االإن�شاين.  وال���ق���ان���ون  االإن�������ش���ان 
ف��ه��ن��اك خ��ط��ر حم����دق ي��ت��م��ث��ل يف 

م��ن مناطق  االأف���راد ق�شراً  اإخ���الء 
املمتلكات  وت����دم����ر  ����ش���ك���ن���اه���م، 
البيئة  وا����ش���ت���ف���ح���ال  اخل����ا�����ش����ة 
الق�شرية التي يعي�س اأبناء التجمع 
االأ������ش�����ل،  يف  ظ���ل���ه���ا  يف  امل������ذك������ور 
الرحيل  خ��ط��ر  م���ن  ي���زي���د  مم���ا 

الق�شري«. 
اىل ذلك، ك�شفت اإح�شائية حلركة 
ام�س  املتطرفة،  اليمينية  الهيكل 
امل�شتوطنني  اأع�����داد  اأن  اجل��م��ع��ة، 
االأق�شى  امل�شجد  اقتحموا  الذين 
م��ن��ذ ب���داي���ة ال�����ش��ن��ة ال��ع��ربي��ة فاق 

ال�22 األًفا.
واعتربت �شحيفة هاآرت�س العربية 
االإح�شائية،  ت��ل��ك  ن�����ش��رت  ال���ت���ي 
منذ  م�شبوق  غ��ر  ال��رق��م  ه��ذا  اأن 

“خرجت ببيان م�شرك بدا كاأن  اأن كوريا ال�شمالية  وكانت النتيجة 
ال�شعبية  الدميقراطية  كوريا  جلمهورية  اخلارجية  ال�شوؤون  وزارة 
هي التي �شاغته«. هذا ما قاله الرئي�س االأمريكي الذي اأغدق املديح 
على كيم الذي اأقام معه ترامب رابطاً خا�شاً جداً وو�شفه باأنه رجل 
اأي�شاً  موهوب ويحب بلده، الذي ي�شتجيب بحما�شة كبرة. وو�شفه 
اإذا  الواقع  الذي قد يكون منطقياً يف  االأم��ر  باأنه مفاو�س كفي جداً 
ما كان كيم قد ا�شطر للتفاو�س على التنازالت التي قدمها ترامب 
ملتزمة  ال�شمالية  كوريا  اإن  اإيبر�شتات  عن  ونقل  مقابل.   دون  من 
املركزية  كيم  مهمة  حتفز  التي  العرقية”  “اال�شراكية  ت�شميه  ما 
واملقد�شة غر القابلة للتفاو�س-اإعادة توحيد �شبه اجلزيرة الكورية 
ب�شكل غر م�شروط. وهذا يفر�س �شلفاً تفكيك دولة كوريا اجلنوبية، 
االأمر الذي يتطلب �شيا�شة كان كيم اأعلن عنها يف راأ�س ال�شنة اجلديدة 

وهي “اإنتاج كميات كبرة من الروؤو�س احلربية النووية وال�شواريخ 
ويقول اإيبر�شتات: “لن يكون مثل هذا الربنامج  وت�شريع ن�شرها”. 
�شرورياً الإ�شفاء ال�شرعية على النظام اأو ملمار�شة االبتزاز الع�شكري 
الدويل، اأو حتى �شمان بقاء النظام: كل هذه االأهداف ميكن بالتاأكيد 
اأن تكون م�شتجابة من طريق قوة نووية حمدودة، فلماذا اإذاً اإطالق 
هي  اأمريكا  اأن  اإىل  الف��ت��اً  االأمريكية؟”،  االأرا���ش��ي  �شد  التهديدات 
الطرف  وا�شنطن  غ�شت  ح��ال  ويف  اجلنوبية،  كوريا  الأم��ن  ال�شامن 
زمانياً ومكانياً عن خيار بيونغ يانغ، فاإن التحالف االأمريكي-الكوري 
اجلنوبي �شينتهي، وكذلك الوجود االأمني االأمريكي هناك. ومن هنا 
كان االعتقاد الوهمي لرامب اإن اجتماعاً ليوم واحد كان كافياً كي 

يجعل النظام الكوري ال�شمايل يتخلى عن �شبب وجوده«. 
عندما  �شتاأتي،  ترامب  رئا�شة  اأخطر حلظة يف  اأن  اإىل  الكاتب  ولفت 

•• عوا�شم-وكاالت:

فوُك�س”  “اإيران  م���وق���ع  ت���وق���ع 
اإي�����ران  امل���ي���اه يف  اأزم������ة  ت��ن��ت��ج  اأن 
ا�شطرابات اجتماعّية اإذ اإّن النمو 
�شغطاً  ي�شع  والزراعي  ال�شكاين 
ع��ل��ى امل����وارد امل��ائ��ي��ة. ي��ع��اين عدد 
االأو�شط  ال�����ش��رق  يف  ال�����دول  م���ن 
اجلفاف  نتيجة  املياه  يف  �شّح  من 
الذي ميكن  االأم��ر  االإدارة،  و�شوء 
اال�شتقرار  غ��ي��اب  اإىل  ي����وؤدي  اأن 
اإي���ران  واالق��ت�����ش��ادي.  ال�شيا�شي 
ه��ي واح���دة م��ن ب��ني اأك��رث الدول 
امل��ج��ال، الأن��ه��ا مل  اله�ّشة يف ه��ذا 
تاأمني  يف  ف����ّع����ااًل  ن���ظ���ام���اً  ت���ط���ور 

وا�شتخدام املياه. 
ي����ف����ر�����س اجل����ف����اف  ال������واق������ع  يف 
ت���ه���دي���داً ع��ل��ى م�����ش��ت��ق��ب��ل اإي�����ران 
املفرو�س  ال���ت���ه���دي���د  م����ن  اأك������رث 
املتحدة  والواليات  اإ�شرائيل  على 
عدوتيها.  ت��ع��ت��ربه��م��ا  ال���ل���ت���ني 
علماء  ب���ني  م�����ش��رك��اً  ب��ح��ث��اً  اإّن 
�شنة  �شدر  واإي��ران��ي��ني  اأمريكيني 
2015 اأظهر اأّن اجلفاف ونق�س 
امل��ي��اه يف ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة ���ش��ّك��ال يف 
النهيار  اأ�شباباً  القدمية  االأزمنة 
االإم���رباط���وري���ات ال�����ش��اب��ق��ة. لقد 
النمو  يف  زي������ادة  اإي�������ران  ���ش��ه��دت 
ال�شكاين،  ال��ن��م��و  ق��اب��ل  ال���زراع���ي 

••لو�س اجنلي�س-رويرتز:

دم���ر ح��ري��ق غ��اب��ات يف ���ش��م��ال ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا م��ب��اين واأج����رب م��ئ��ات ال�شكان 
حالة  الإع��الن  ال��والي��ة  حاكم  ودف������ع  قريب����������ة  مناطق  من  الرحيل  على 

الطوارئ.
اإن  تقرير  يف  كاليفورنيا  يف  احل��رائ��ق  من  واحلماية  الغابات  اإدارة  وقالت 
اإىل  ف��دان  األ��ف  من  �شاعات  خ��الل  نطاقه  وات�شع  اندلع  كالماثون  حريق 

خم�شة اآالف فدان.
وذكرت و�شائل اإعالم حملية اإن احلريق دمر عددا غر حمدد من املباين 
واأجرب �شكان على الفرار بعد اأن امتدت األ�شنة اللهب عرب الطريق ال�شريع 

رقم 5 القريب من احلدود بني كاليفورنيا واأوريجون.
مما  املنطقة  يف  ال��ط��وارئ  حال��������ة  كاليفورنيا  حاكم  ب��راون  ج��ري  واأعلن 
�شالمة  على  واحلفاظ  احلريق  ملكافح�����������ة  الوالية  موارد  بتكري�س  ي�شمح 

النا�س.
وحريق كالماثون واحد من اأكرث من 36 حريقا تكافحها فرق االإطفاء يف 
كاليفورنيا ومناطق خمتلفة يف غرب الواليات املتحدة خالل مو�شم حرائق 

ن�شط على نحو غر معتاد.
املنخف�ش����ة  املرتفع�������ة والرطوب������ة  اإن درجات احلرارة  وق��������ال م�ش������وؤولون 
اأرجاء  يف  االإط��ف��اء  ف��رق  جه��������ود  تعرق����������ل  املنتظم���������ة  غ��ر  والري�������اح 

املنطقة.
 

حر�ئق غابات يف �سمال كاليفورنيا ت�سرد �ملئات 
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•• عوا�شم-وكاالت:

فيه  واج����ه����ت  ال�������ذي  ال����وق����ت  يف 
امل��ع��ار���ش��ة ال�����ش��وري��ة وامل��دن��ي��ني يف 
�شوريا  ج���ن���وب  درع������ا  حم���اف���ظ���ة 
النظام  االأ�شلحة من  اأن��واع  اأق��وى 
وحلفائه من الرو�س واالإيرانيني، 
داع�س  تنظيم  م�شلحو  ي����زال  م��ا 
االإرهابي يعي�شون يف ا�شتقرار دون 

اأن يتعر�شوا الأي هجوم.
ويربز ت�شاوؤل كبر لدى املعار�شني 
تعر�س  ع�����دم  ح�����ول  ال�������ش���وري���ني 
التابع  الوليد”  بن  “جي�س خالد 
ع�شكرية  عملية  اأي  اإىل  ل��داع�����س 
واحدة  لقذيفة  تعر�شه  ع���دم  اأو 
قوته  ا�شتعرا�س  رغم  النظام  من 

خالل االأيام املا�شية.
التابعة  “اأعماق”  وكالة  ون�شرت 
للتنظيم االإرهابي، ت�شجيل م�شور 
يظهر يف منطقة حو�س الرموك 
درعا  ري��ف  عليها يف  ي�شيطر  التي 
الآلياته  الف�شيل  جتهيز  الغربي، 
اإىل  باالإ�شافة  الثقيلة،  وعرباته 
ع�شرات العنا�شر يف اأثناء قيامهم 

مبع�شكر تدريبي.
“جي�س  م��ن  ع�شكري  ق��ائ��د  ودع���ا 
اأهايل  الت�شجيل،  �شمن  خالد” 
ت�شيطر  ال���ت���ي  امل���ن���اط���ق  يف  درع�����ا 
حول  لاللتفاف  امل��ع��ار���ش��ة  عليها 
اإ�شارة  ل���ه، يف  ال��ت��اب��ع��ني  امل��ق��ات��ل��ني 
اإىل عملية ع�شكرية قد يبدوؤها يف 

االأيام املقبلة.
لداع�س  التابع  الف�شيل  و�شيطر 
ع����ل����ى م����ع����ظ����م ب������ل������دات ح���و����س 
هجوماً  ���ش��ن  اأن  ب��ع��د  ال���رم���وك، 
انتزع  املا�شي،  ف��رباي��ر  يف  مباغتاً 
اأبرزها  ب��ل��دات وت���الاًل  م��ن خالله 
����ش���ح���م اجل���������والن وت�������ش���ي���ل وت���ل 
اجل���م���وع. وي��ت��م��رك��ز م��ق��ات��ل��وه يف 
وقرية  ال��رم��وك  ح��و���س  مناطق 
مع  احل��دودي��ت��ني  وعابدين  جملة 
اجل���والن امل��ح��ت��ل، اإ���ش��اف��ة ملنطقة 
مع  احل���دود  على  وك��وي��ا  الق�شر 
االأردن. ويرى اأبو بكر احل�شن بن 
ع��ل��ي، وه���و م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م جي�س 
املعار�شة  ف�����ش��ائ��ل  اأح����د  ال���ث���ورة، 
ال�شورية يف اجلنوب، اأن ا�شتعرا�س 
بالتزامن  ل��ق��وات��ه  داع�����س  تنظيم 
مربر  الإع��ط��اء  ياأتي  الهجمة،  مع 
للنظام ال�شوري وحلفائه للدخول 
اإىل درعا بحجة حماربة االإرهاب.

له�شبة اجلوالن.
املعار�شة  يف  م���������ش����ادر  واأك����������دت 
التو�شل  اجلمعة،  اليوم  ال�شورية، 
الت���ف���اق ل���وق���ف اإط������الق ال���ن���ار يف 
وبدء جولة جديدة  �شوريا  جنوب 
ب�شرى  مدينة  يف  املفاو�شات  من 
ال�شام اجلنوبية، التي عقدت فيها 
بالفعل اأربع جوالت من املحادثات 
منذ ال�شبت، لكنها مل تنجح حتى 
االآن يف التو�شل التفاق، بح�شب ما 

نقلت وكالة رويرز.
وم���ن ج��ان��ب��ه��م، ق���ال ���ش��ه��ود قرب 
معرب ن�شيب على حدود االأردن مع 
ودبابة  مدرعات  راأوا  اإنهم  �شوريا 
ترفع العلم الرو�شي متجهة �شوب 
اأنهم  اإىل  م�شرين  ال��ي��وم،  امل��ع��رب 
ر�شدوا قافلة على طريق ع�شكري 

يوؤدي اإىل املعرب.
ال�������ش���وري حلقوق  وك����ان امل��ر���ش��د 
�شابق  وق�����ت  يف  اأف�������اد  االإن���������ش����ان، 
اجل����م����ع����ة، ب���ت���ن���ف���ي���ذ ال����ط����ائ����رات 
ال�شوري،  للنظام  التابعة  احلربية 
غارات متجددة ا�شتهدفت اأطراف 
والنعيمة  وط��ف�����س  ن�����ش��ي��ب  ب��ل��دة 
اإلقاء  اإىل  م�شراً  ���ش��وري��ا،  ج��ن��وب 
براميل   10 احل���رب���ي  ال���ط���ران 

متفجرة على درعا البلد.
وبداأت قوات االأ�شد عملية ع�شكرية 
االأردنية  ال�����ش��وري��ة  احل����دود  ع��ل��ى 
اإىل معرب ن�شيب  بهدف الو�شول 

احلدودي.

وا���ش��ت��ن��ك��ر اأب����و ب��ك��ر خ���الل حديث 
ال�شوري  النظام  حم��اوالت  ل�24، 
رب����ط ه��ج��م��ات��ه يف اجل���ن���وب على 
عليها  ت�شيطر  وحمافظات  بلدات 
امل���ع���ار����ش���ة، ب���اأن���ه���ا ه��ج��م��ات على 
اأن االأخ����ر  ت��ن��ظ��ي��م داع�������س رغ����م 
منطقة  يف  �����ش����وى  ي����ت����واج����د  ال 
الغربي  ال��ري��ف  يف  ن�شبياً  �شغرة 

للمحافظة.
وه����و م���ا ي���وؤك���ده ال��ن��ا���ش��ط اأحمد 
امل�شاملة الذي قال اإن “النظام روج 
لوجود اتفاق بني املعار�شة وداع�س 
ل�����ش��ن ه��ج��م��ات ع��ل��ي��ه، م���وؤك���داً اأن 
ي��ح��ارب على جبهة  احل��ر  اجلي�س 
واأخرى  الطائفية  امليلي�شيات  �شد 

�شد داع�س«.
داع�س  تنظيم  اأن  امل�شاملة  واأ���ش��اف 
النظام  ���ش��د  هجمة  اأي  ي�شن  مل 
ب���ل زاد من  اإي������ران،  وم��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
ال�����ش��غ��وط ع��ل��ى امل��ع��ار���ش��ة بفتح 
جبهة اأخرى عليها يف الوقت الذي 

بداأ النظام بعمليته.
ب�خلق  ال��ن��ظ��ام  امل��ع��ار���ش��ون  ويتهم 
البالد  داع�������س يف ج��ن��وب  ت��ن��ظ��ي��م 
من  ي�����ش��غ��ط  “فّزاعة”  ل��ي��ك��ون 
����ش���غ���ط على  وورق����������ة  خ����الل����ه����ا 
الغالبية  ذات  ال�شويداء  حمافظة 
حت�شباً  لدرعا،  واملتاخمة  الدرزية 
من اأي حراك يوؤدي خلروجها عن 

�شيطرته. 
وظهر ما ُي�شمى ب�جي�س خالد بن 

 ،2016 ع��ام  الوليد يف مايو من 
اندماج عدة ف�شائل مت�شددة  بعد 
يف ت�����ش��ك��ي��ل واح������د، اأب����رزه����ا ل���واء 
ال����ذي ت�شكل  ال���رم���وك،  ���ش��ه��داء 
وذاع����ت   ،2011 ع����ام  ���ش��وري��ا  يف 
 21 اخ���ت���ط���ف  اأن  ب���ع���د  ���ش��ه��رت��ه 
حفظ  ق���وات  م��ن  فلبينياً  ج��ن��دي��اً 
ال�شالم االأممية على خط الف�شل 
اأوائ�����ل �شهر  يف اجل����والن امل��ح��ت��ل، 

مار�س 2013. 
ك��م��ا ي�شم ه���ذا اجل��ي�����س ك���اًل من 
وهي  االإ�شالمية”،  “املثنى  حركة 
ت�شكلت  �شلفية،  اإ�شالمية  جماعة 
اجلهاد”  و”جي�س   ،2012 ع��ام 
عن  من�شقة  ف�����ش��ائ��ل  ���ش��م  ال����ذي 
جنوب  يف  الن�شرة”  “جبهة 

�شوريا.
�شورية  اإع�������الم  و����ش���ائ���ل  وق����ال����ت 
اجلانب  اإن  اأي�����ام،  ق��ب��ل  م��ع��ار���ش��ة 
الرو�شي يريد ان�شمام املعار�شة يف 
اخلام�س”  “الفيلق  اإىل  اجل��ن��وب 
ملحاربة  ال��رو���ش��ي  للجي�س  ال��ت��اب��ع 
املعار�شة  ترف�شه  ما  وهو  داع�س، 
خ�����ش��ي��ة رم����ي م��ق��ات��ل��ي��ه��ا يف حرب 
ج�����دي�����دة ت����خ����دم ال����ن����ظ����ام وم����ن 
التنظيم  م���ع  ت�����ش��وي��ة  اإج������راء  ث���م 
اإىل  نقل مقاتليه  ويتم  االإره��اب��ي، 

مناطق اأخرى.
م����ع����رك����ة خميم  ان����ت����ه����اء  وب����ع����د 
اتهامات  النظام  واج��ه  ال��رم��وك، 
ب���اإب���رام ات��ف��اق م��ع داع�����س خلروج 

االأخر �شوب مناطق خمتلفة من 
بينها حو�س الرموك.

املحلل  ا�شتبعد  مت�شل  �شياق  ويف 
واخلبر الع�شكري االأردين، اللواء 
نوار،  اأب��و  ماأمون  املتقاعد  الطيار 
رو�شيا  ب��ني  امل��ف��او���ش��ات  ت�شل  اأن 
اإىل  درع���ا  يف  ال�شورية  وامل��ع��ار���ش��ة 

تفاهمات.
وعزا اأبو نوار توقعاته اإىل خريطة 
واختالفها،  االأر���س  على  املوازين 
واق����ع  م����ع  ت��ت��م��ا���ش��ى  ال  اأن����ه����ا  اإذ 
م��ف��او���ش��ات ج��ن��ي��ف ال��داع��ي��ة اإىل 

حكومات انتقالية.
وي���رى اأب���و ن���وار اأن م��ا ي��ج��ري يف 
درع����ا ���ش��ي��ك��ون م�����ش��اب��ه��اً مل���ا حدث 
يف ال���غ���وط���ة ق��ب��ل ف�����رة، م���وؤك���داً 
�����ش����رورة ا���ش��ت��م��اع امل��ق��ات��ل��ني اإىل 
و�شول  واأن  وال��ت��ف��او���س،  االأردن 
معرب  اإىل  ال�شوري  النظام  جي�س 
االأردن  م����ع  احل���������دودي  ن�����ش��ي��ب 
يوؤكد �شيادته عليه. وكانت و�شائل 
مدرعات  توجه  اإىل  اأ�شارت  اإع��الم 
الرو�شي متجهة نحو  العلم  ترفع 
وفيما  احل������دودي.  ن�شيب  م��ع��رب 
يتعلق بامليلي�شيات االإيرانية، التي 
جنوب  يف  النظام  برفقة  تتواجد 
ال���ب���الد، ا���ش��ت��ب��ع��د اأب����و ن����وار بقاء 
لكنه  املنطقة،  يف  امليلي�شيات  ه��ذه 
ت��وق��ع ب��ق��اء اإي����ران ل��ف��رة طويلة 
خاللها  اإ�شرائيل  تعزز  �شوريا،  يف 
احتاللها  وت�����ش��رع��ن  دف���اع���ات���ه���ا 

نافذة 
م�سرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة �كت�ساف كيف يفكر �لآخر

•• فران�شوا كليمن�شو

ال�شيوخ  جمل�س  يف  الدميقراطيني  زعيم  اأك��د      
وا�شنطن  �شحيفة  م��ع  مقابلة  يف  �شومر  ت�شاك 
ب��و���ش��ت االأرب����ع����اء امل��ا���ش��ي، اأن����ه ط��ل��ب م���ن ب���اراك 
وخا�شة  احلملة،  اإىل  االن�شمام  �شخ�شياً  اأوب��ام��ا 
يف حملة جمع االأم��وال، الأن احلزب الدميقراطي 
مطالب، ملجل�س ال�شيوخ فقط، اأن يدافع عن 26 
احلزب  �شيدافع  حني  يف  جتديدها،  �شيتم  مقعًدا 

اجلمهوري بزعامة دونالد ترامب على 9 فقط. 
وم���ن ال��وا���ش��ح، اأن����ه م��ع ����ش���رورة اإع�����ادة انتخاب 
الفوز  يجب  الكونغر�س،  يف  ع�شًوا   26 ال���  ه��وؤالء 
بثالثة مقاعد ا�شافية، على االأقل، للح�شول على 

االأغلبية لتاأمني معار�شة ترامب ب�شكل فعال.

�أم�سية جمع �لتربعات
اأوباما  خرج  املا�شية،  �شهًرا  ع�شر  الثمانية  خالل 
ث���الث م��ن��ا���ش��ب��ات الإدان�����ة �شيا�شة  ع���ن ���ش��م��ت��ه يف 
التاأمني ال�شحي الذي يقوم  خليفته، �شواء ب�شاأن 
التي  النارية  االأ�شلحة  حيازة  تنظيم  او  بتفكيكه، 
العن�شرية،  ح��ول  اأو  ت�شديدها،  ت��رام��ب  يريد  ال 
التي يرى تزايدها وانتعا�شها امام اباحة جتاوزات 

القوميني ودعاة الهوية يف دائرة دونالد ترامب.
   كما ي�شهر باراك اأوباما، على �شعود موؤ�ش�شته التي 
املنتخبني  امل�شتقبل واملمثلني  تتوىل تكوين كوادر 
ولكن،  التقدمية.  واحلركة  الدميقراطي  للحزب 

يبدو اأنه يريد االآن املرور اىل �شرعة اعلى.
    مل ينتظر دعوة ت�شاك �شومر للم�شاركة، حتى يف 
مهاجمة الدميقراطيني كذلك. ففي كاليفورنيا، 
اأم�شية جلمع التربعات يف فيال على ملك  خالل 

كري�شتينا  املغنية  املنا�شبة  ل��ه��ذه  دع���ا  م��ل��ي��اردي��ر 
الذين  “اإذا كنت من  اأوباما:  ب��اراك  قال  اأغيلرا، 
اأم�شياتك  خ��الل  االإخ��ب��اري��ة  ال��ق��ن��وات  ي�شاهدون 
احل�شارة  اإن  ل��ن��ف�����ش��ك  وت���ق���ول  االأ����ش���دق���اء  م���ع 
كل  “واأن  ترامب،  دونالد  ب�شبب  �شمنيا  تنهار”، 
وكل  وقتك  كل  ا�شتثمار  دون  ولكن  يزعجك،  هذا 
ط��اق��ت��ك واأم���وال���ك ل��ل��رد، ف��ذل��ك الأن����ك ام���ا كنت 
ال  الأن��ك  اأو  دميقراطيتنا،  ت��راج��ع  ب�شاأن  خمطًئا 

تفعل ما يكفي للت�شدي«.

لي�ص �سد تر�مب، بل حول م�سروع
ع��ل��ى اجل���رح مبطالبة  امل��ل��ح  ر����س  اأوب���ام���ا يف  وزاد 
والغرق  باالإحباط  ال�شعور  بوقف  الدميقراطيني 
اللطف والطرافة  واأن��ه من  ال�����ش��وداء،  االأف��ك��ار  يف 
ا�شتعادة  عملية  لكن  اأغ��ي��ل��را،  كري�شتيانا  دع���وة 
ومقرات  االن��ت��خ��اب��ي��ة،  امل��ك��ات��ب  يف  ت��ب��داأ  ال�شلطة 
والناخبني  اجلموع  ح�شد  خالل  ومن  اجلمعيات، 
عن طريق تناول البيتزا الباردة. انها لغة م�شابهة 
نتائج  موؤيدوه  �شجل  ال��ذي  �شاندرز  متاًما لربين 

عالية يف انتخابات الربيع التمهيدية.
اأوباما  ان  ال��وا���ش��ح  م��ن  اللغة،  ه��ذه  وباعتماده     
ي��ري��د االإ����ش���راع ب��اإط��الق ���ش��اف��رة ال��ن��ه��اي��ة حلرب 
ال��ي�����ش��اري للحزب واجلناح  ب��ني اجل��ن��اح  اخل��ن��ادق 
كلينتون.  ه��ي��الري  م��ع  يج�شده  ال���ذي  الو�شطي 
“اجلميع �شد  بحيث ال يبقى خط احلزب جمرد 
م�شروع  ح���ول  م��ت��ح��دون  “كلنا  ول��ك��ن  ترامب” 
بديل” ال ينطلق فقط من ا�شرار �شيا�شة ترامب، 

وامنا خا�شة من الزلزال الناجم عن انتخابه.

ترجمة خرة ال�شيباين

بار�ك �أوباما يف جندة �لدميقر�طيني...!

* رئي�س حترير الق�شم الدويل لو جورنال دو دميان�س

خبري ع�سكري ي�ستبعد �لو�سول �إىل تفاهمات جنوبي �سوريا

درعا تتلقى �آلف �ل�سو�ريخ.. ود�ع�س باأمان

م�سر: �لإرهاب �لتحدي �لأكرب 
�أمام �ملنطقة يف �لتنمية 

•• القاهرة-وكاالت:

النم�شاوي  ال��ربمل��ان  رئي�س  مع  �شكري  �شامح  امل�شري  اخلارجية  وزي��ر  اجتمع 
حيث  اجلمعة،  ام�س  �شباح  �شوبتكا،  فولفجاجن  النم�شاوي  الوطني  واملجل�س 
رحب بزيارة وزير اخلارجية ايل النم�شا، م�شرا ايل ان بالده تويل العالقة مع 
اهتماما خا�شا يف ظل و�شع م�شر االإقليمي والدويل املتميز، واأنه يوجد بالربملان 
�شداقة  جمموعة  ان�شاء  ايل  يتطلع  وان��ه  �شداقة،  جمموعة   47 النم�شاوي 
م�شرية-من�شاوية بالربملان النم�شاوي. وك�شف املتحدث با�شم اخلارجية اأحمد 
اأبو زيد اأن رئي�س الربملان اأبدي اإعجابه ال�شخ�شي بالتقدم االقت�شادي الكبر 
االقت�شادي  التعاون  جم��االت  تعزيز  ايل  وتطلعه  حاليا،  م�شر  ت�شهده  ال��ذي 
�شكري  تقييم  عن  ا�شتف�شر  كما  والنم�شا،  م�شر  بني  واال�شتثماري  والتجاري 
للتحديات امل�شركة املرتبطة بق�شايا الهجرة غر ال�شرعية ومكافحة االإرهاب، 
الروؤية  با�شتفا�شة، م�شتعر�شا خمتلف عنا�شر  بالرد عليه  �شكري  قام  وهو ما 
ال�شوء  اأن وزير اخلارجية �شلط  اأبو زيد  واأو�شح  الق�شايا.  امل�شرية جتاه تلك 
علي موؤ�شرات حت�شن االقت�شاد امل�شري مع تنفيذ برنامج االإ�شالح االقت�شادي 
بالتعاون مع �شندوق النقد الدويل، داعيا اإيل توجيه ال�شركات النم�شاوية ايل 
اال�شتثمار يف م�شر بقوة فى امل�شاريع القومية العمالقة، وخا�شة تنمية املحور 
اإيل  اأ�شار  كما  االإداري��ة اجلديدة.  والعا�شمة  ال�شوي�س  قناة  ملنطقة  االقت�شادي 
اأن  م��وؤك��دا  ال�شرعية،  غر  الهجرة  ظاهرة  مبكافحة  امل�شرية  ال��دول��ة  اهتمام 
العالقة  لر�شيد  ت�شيف  م�شركة  م�شلحة  ميثل  االأوروب���ي  امل�شري  التعاون 
اال�شراتيجية بني اجلانبني. وفيما يتعلق بجهود مكافحة االإرهاب، ا�شتعر�س 
�شكري روؤية م�شر معتربا اأن االإرهاب ميثل التحدي االأكرب الذي يواجه اآمال 
�شعوب منطقتنا يف حتقيق التنمية ال�شاملة، و�شرح يف هذا ال�شياق نتائج العملية 
ملحا�شرة  م�شر  تنتهجها  التي  ال�شاملة  واملقاربة   ،”2018 “�شيناء  ال�شاملة 
اجل��م��اع��ات االره��اب��ي��ة م��ن جميع اجل��وان��ب االمنية وامل��ال��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة. وقال 
ال�شفر اأبو زيد اإن اللقاء تناول اأي�شا دور م�شر يف التعامل مع امللفات االقليمية 
�شوريا  يف  االو���ش��اع  واأهمها  االأو���ش��ط،  ال�شرق  يف  املتفاقمة  واالزم���ات  احليوية 
اإزاء  م�شر  روؤي��ة  علي  بالتعرف  النم�شاوي  ال��ربمل��ان  رئي�س  اهتم  حيث  وليبيا، 
هذه الق�شايا، مثمنا ب�شدة املواقف امل�شرية املتوازنة التي متثل حجر الزاوية 
يف االمن واال�شتقرار االقليمي، واأعرب رئي�س الربملان عن تطلع النم�شا لزيادة 
الرئا�شة  خالل  الهامة  والدولية  االقليمية  الق�شايا  ب�شاأن  م�شر  مع  التن�شيق 

النم�شاوية لالحتاد االوروبي خالل العام املقبل.

•• نانت-اأ ف ب:

اأح��رق��ت ع�����ش��رات ال�����ش��ي��ارات وال��ع��دي��د م��ن امل��ب��اين ليل 
الثالثة  لليلة  توا�شلت  عنف  اأع��م��ال  يف  اجلمعة  ام�س 
�شاب  ب��ع��د مقتل  ب��غ��رب فرن�شا  ن��ان��ت  ال��ت��وايل يف  ع��ل��ى 
ال�شرطة  ب��ني  ال��ت��وت��ر  ف�شول  اخ��ر  يف  �شرطي  ب��ن��ران 
وال�شبان يف االأحياء الفقرة التي ي�شكنها عدد كبر من 

املهاجرين.
ع��ل��ى خلفية مقتل  ل��ال���ش��ت��ج��واب  ���ش��رط��ي  ت��وق��ي��ف  ومت 
اإليه  االإع��الم  و�شائل  اأ���ش��ارت  ال��ذي  ال�شاب )22 عاما( 
با�شم ابو بكر ف.، والذي ادى مقتله اىل ت�شاعد التوتر 
االه��ايل من  ي�شكو  ما  الفقرة حيث كثرا  االحياء  يف 

وح�شية ال�شرطة.
ال�شيارة  ب��ي��ن��ه��ا  ن���ان���ت،  ل��ي��ال يف  ���ش��ي��ارة   52 واح���رق���ت 
مبان  ثمانية  وتعر�شت  البلدية،  لرئي�س  ال�شخ�شية 
ال��ن��ه��ب، منها حانة  او  ن��اج��م��ة ع��ن احل��رائ��ق  الأ����ش���رار 
بح�شب  ع��م��دا،  ال��ن��ران  فيها  ا�شرمت  ت�شوق  مركز  يف 

م�شوؤولني.
وج��رت اي�شا حم��اوالت الإح��راق ثانوية وحمطة وقود 
العنف  اعمال  ا�شابات، وه��داأت  تقارير عن  ب��دون ورود 
ت   04،00( املحلي  بالتوقيت  �شباحا  ال�شاد�شة  قرابة 

غ(.
ال��ت��وت��ر يف احياء  ال��واج��ه��ة  العنف اىل  اع��م��ال  واع����ادت 
حمرومة يف مدن فرن�شية، حيث كثرا ما ي�شكو ال�شبان 
من وح�شية ال�شرطة لكن قوات االمن كثرا ما تعترب 

هدفا.
خارج  �شرطيان  زوج���ان  تعر�س  منف�شلة،  ح��ادث��ة  ويف 

ال��دوام، ليل االربعاء لهجوم على م��راأى من طفلتهما 
البالغة من العمر ثالث �شنوات يف احد االحياء ب�شمال 
حفل  مغادرتهم  على  ق�شر  وق��ت  بعد  ب��اري�����س،  ���ش��رق 

ع�شاء.
وق���ال م�����ش��در يف ال�����ش��رط��ة ان امل��ه��اج��م��ني ت��ع��رف��ا على 
بطاقة  لطلب  م��وؤخ��را  ا�شتوقفتهما  الأن��ه��ا  ال�شرطية 
ن�شبة  ت�شجل  التي  اولني-�شو-بوا،  منطقة  يف  الهوية، 

عالية من اجلرائم.
بو�شفه  الهجوم  م��اك��رون  اميانويل  الرئي�س  وا�شتنكر 
امل�شتبه  على  “العثور  وتعهد  وجبانا”  مروعا  “عمال 

بهما ومعاقبتهما«.
ومت اعتقال احدهما فيما الثاين ال يزال فارا.

ويف م�شعى لنزع فتيل التوتر، توجه رئي�س الوزراء ادوار 
ووعد  العنف  اع��م��ال  ودان  اخلمي�س  ن��ان��ت  اىل  فيليب 

ب”�شفافية كاملة” يف حادثة مقتل ال�شاب.
لكن هناك خماوف من انت�شار اعمال العنف.

يف 2005 ان��دل��ع��ت اع��م��ال ع��ن��ف يف ان��ح��اء ال��ب��الد يف 
اأعقاب وفاة �شابني من ا�شول افريقية �شعقا بالكهرباء 
كلي�شي-�شو-بواه  ال�شرطة يف حي  اختبائهما من  اثناء 

الباري�شي.
كما ت�شاعد الغ�شب اإزاء العنف الذي مار�شته ال�شرطة 
العام املا�شي، بعد تعر�س �شاب ا�شود يف حي باري�شي اآخر 
ا�شتخدام هراوة  بالغة يف موؤخرته، جنمت عن  جلروح 
اثناء اعتقاله. واعتقلت ال�شرطة اربعة ا�شخا�س بينهم 
وعلبة  بنزين  عبوة  بحوزته  ك��ان  عاما   14 عمره  فتى 
عربة  ا�شُتهدفت  �شابقة  ليال  يف  ح�شل  وكما  ك��ربي��ت، 

لل�شرطة بعبوة حارقة.

ليلة ثالثة من �أعمال �لعنف يف غرب فرن�سا 

�أردوغان �سيحتاج �إىل �ملناورة بعناية و�لتفريق بني �ملعار�سة 

تركيا مل ت�ست�سلم بعد حلكم »�لرجل �لو�حد«
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأردوغان  طيب  رجب  الركي  الرئي�س  فوز  اأن  في�شمان  لوي�س  الباحث  راأى 
الدميقراطية يف  على �شحق  ق��ادراً  االأخ��رة يجعله  الرئا�شية  االنتخابات  يف 
تركيا، ولكنه لن ي�شتطيع قمع املعار�شة العميقة حلكمه اال�شتبدادي، ولذلك 
فاإن ال�شبيل الوحيد ل�شمان اإحكام قب�شته على ال�شلطة هو فر�س املزيد من 
التدابر العقابية والقمعية على املجتمع املدين الركي. وي�شر في�شمان، يف 
بالفعل قد  اأردوغ��ان  اأن  اإىل  االإ�شرائيلية،  “هاآرت�س”  ن�شرته �شحيفة  مقال 
2023 الذي  اأن يكون رئي�شاً لركيا يف عام  اأه��داف حياته وهو  اأح��د  حقق 
للجمهورية  اآت��ات��ورك  ك��م��ال  م�شطفى  لتاأ�شي�س  املئوية  ال��ذك��رى  �شيوافق 
اأ���ش��ف��رت عن  ب��داأ ث��ورة اجتماعية باإ�شالحات  اآت��ات��ورك ق��د  ال��رك��ي��ة. وك��ان 
حتويل تركيا اإىل جمهورية علمانية، بيد اأنه عند وفاته يف عام 1938، ترك 
البالد يف حالة انق�شام، وميكن و�شف تركيا احلديثة، بح�شب في�شمان، باأنها 
اأي حكومة  تاريخها، مل تتمكن  تاأ�ش�شت على االنق�شامات، وعلى مدار  دولة 
ال�شيا�شية  اجلماعات  مع�شلة  ح��ل  م��ن  ع�شكري(  ان��ق��الب  حتى  )اأو  واح���دة 

اأخرى  �شنوات  خم�س  اإىل  االآن  اأردوغ���ان  ويتطلع  البالد.  يف  بعمق  املعار�شة 
الوا�شح  وم��ن  االأ���ش��وات،  من  فقط   52% على  ح�شوله  رغ��م  ال�شلطة،  يف 
اأنه يف�شل اإدارة املعار�شة من خالل القمع بداًل من امل�شاركة، وبخا�شة الأن 
“القائد  باعتباره  نف�شه  تر�شيخ  يف  الكاملة  املهنية  حياته  اأم�شى  اأردوغ���ان 
املبدع” مثل اآتاتورك، مع اأنه كان يعمل جاهداً يف بع�س االأحيان الإبطال اإرث 
اآتاتورك املوؤ�ش�س. ويلفت في�شمان اإىل اأن اأردوغان بات يتمتع ب�شلطات مو�شعة 
يف ظل والية رئا�شية جديدة تتيح له ت�شكيل احلكومة بداًل من الربملان. وبعد 
مرور عامني من احلكم مبوجب مرا�شيم رئا�شية يف ظل حالة الطوارئ، فاإن 
اأردوغان اأ�شبح خم�شرماً يف نهج القيادة اال�شتبدادية؛ اإذ بداأت بالفعل حملة 

قمع املعار�شة عقب االنتخابات باعتقال اأرين اإردمي، برملاين �شابق و�شخ�شية 
بارزة يف احلملة القوية ملر�شح حزب ال�شعب اجلمهوري املعار�س حمرم اإينجه 

بتهمة االإرهاب.
كان  التي  النتائج  اأردوغ���ان  بزعامة  والتنمية”  “العدالة  ح��زب  يحقق  ومل 
يطمح اإليها يف الربملان؛ اإذ ح�شل على %42 فقط من االأ�شوات الربملانية 
بانخفا�س قدره %7، ولذلك اعتمد على حتالف انتخابي مع حزب احلركة 
بح�شب  املفارقات،  وم��ن  االأغلبية.  على  للح�شول  مييني(  )ح��زب  الوطنية 
في�شمان، اأن اأردوغان عمد اإىل التحالف مع حزب احلركة الوطنية خوفاً من 
عدم ح�شولها على ن�شبة ال� %10 الالزمة للربملان، ولكن مع ح�شول حزب 

اإىل  ال��ذي يحتاج  اأردوغ���ان هو  %11، بات  اأك��رث من  احلركة الوطنية على 
احلزب ولي�س العك�س.  وي�شف الباحث الربملان اجلديد باأنه اأ�شبه بال�شرك 
العدالة  حزبه  اأط����راف:  �شتة  م��ع  التعامل  اأردوغ����ان  على  فيه  يتعني  ال��ذي 
والتنمية وحلفاوؤه من حزب احلركة الوطنية، وثالثة اأحزاب معار�شة وهي 
حزب ال�شعب اجلمهوري وحزب “اإيي” وحزب �شعادة الديني الذي جنح يف 
اجلمهوري،  ال�شعب  ح��زب  مع  حتالفه  ب�شبب  املقاعد  من  قليل  ع��دد  ان��ت��زاع 
ف�شاًل عن حزب ال�شعوب الدميقراطي املوايل لالأكراد. والواقع اأن املعار�شة 
رغم  وذل��ك  اإيجابية،  التم�شك مبوقفها وخو�س حملة  الركية متكنت من 

العقبات الكثرة التي و�شعتها احلكومة الركية. 
امل�شتمر منذ  النزاع  اأي تقدم يف معاجلة  اأنه لن يحدث  اإىل  الباحث  وي�شر 
ع��ق��ود ب��ني احل��ك��وم��ة ال��رك��ي��ة واالأك�����راد، ول��ن ينجح اأردوغ�����ان يف ح��ل هذه 
االإ�شكالية حتى اإذا اأراد ذلك ب�شبب التمثيل القوي للقوميني داخل الربملان 
مع  الوثيق  التعاون  تاأييد  يتم  لن  اإذ  و”اإيي”؛  الوطنية  احلركة  من خالل 
�شالم  م��ب��ادرة  الأي  الوحيدة  اجلهة  ُيعد  ال��ذي  الدميقراطي  ال�شعوب  ح��زب 

كربى بني الدولة واالأكراد يف البالد. 

����ش���وري���ا. واأم���������س اخل��م��ي�����س حثت 
ال�شامية  امل��ت��ح��دة  االأمم  مفو�شية 
فتح  على  االأردن  الالجئني  ل�شوؤون 
حدوده اأمام ال�شوريني الفارين من 
املكثفة.  اجلوية  وال�شربات  املعارك 
ت�شبب  القتال  اإن  املفو�شية  وتقول 
يف نزوح اأكرث من 320 األفا جتمع 
املعرب  ع��ن��د  م��ن��ه��م  األ���ف���ا   60 ن��ح��و 
تكد�س  بينما  االأردن  م��ع  احل���دودي 
ه�شبة  م���ع  احل������دود  ع��ن��د  االآالف 

اجلوالن املحتلة.
لالجئني  الرويجي  املجل�س  وق��ال 
ن��زوح منذ  اأك��رب موجة  اإن تلك هي 
اأكرث  قبل  ال�شورية  احل��رب  ان���دالع 

من �شبعة اأعوام.

•• بريوت-رويرتز:
ذك���ر ق���ي���ادي م���وؤي���د ل��دم�����ش��ق ام�س 
اجلمعة اأن قوات احلكومة ال�شورية 
يف جنوب البالد تتقدم عند احلدود 
اإىل  االأردن������ي������ة و����ش���ت�������ش���ل ق���ري���ب���ا 
قوات  عليه  ت�شيطر  ح���دودي  معرب 

املعار�شة.
ال�شياج  ع���ن���د  ����ش���ه���ود  ع�����دة  وق������ال 
اإنهم  و�شوريا  االأردن  احل��دودي بني 
�شاهدوا مدرعات ودبابة ترفع العلم 

الرو�شي تتجه �شوب معرب ن�شيب.
ال�������ش���وري حلقوق  امل���ر����ش���د  وق������ال 
االإن�����ش��ان اإن ال��ق��وات احل��ك��وم��ي��ة يف 
احلدود  اإىل  و�شلت  درع��ا  حمافظة 
االأردنية الأول مرة منذ عام 2015 

يف اإطار هجوم كبر يهدف ال�شتعادة 
ج��ن��وب غ���رب ال���ب���الد ب��ال��ك��ام��ل من 

مقاتلي املعار�شة.
وقال القيادي يف التحالف االإقليمي 
الداعم لدم�شق لرويرز اإن اجلي�س 
ال�����ش��وري وح��ل��ف��اءه ���ش��ي��ط��روا على 

جمموعة من القرى.
واأ���ش��اف ال��ق��ي��ادي ال���ذي طلب عدم 
ذكر ا�شمه اإنهم �شي�شلون اإىل معرب 

ن�شيب “خالل وقت ق�شر«.
يدعمه  ال������ذي  ال���ه���ج���وم  واج�����ت�����اح 
الطران الرو�شي املناطق اخلا�شعة 
درعا  يف  املعار�شة  مقاتلي  ل�شيطرة 
قل�س  مما  املا�شيني  االأ�شبوعني  يف 
اأنحاء  املعار�شة يف  اآخر معاقل  اأحد 

�جلي�س �ل�سوري يقرتب من �ل�سيطرة على معرب حدودي 
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  - ك���ان ه���ذا م��ت��وق��ع��ا. ان حركة 
5 جنوم ت�شبه كومة رمل، قابلة 
للتذرر، تتاألف ب�شكل رئي�شي من 
اميني وجهلة اأو غر اأكفاء. وعلى 
لبنة  ه��ي  ال��راب��ط��ة  ف���اإن  العك�س، 
وجمّمع  م��ق��اوم��ة،  متينة  �شلبة 
هدم  ك��ان  لقد  حقيقية..  مل��ع��ارف 
كومة الرمل اأمراً حتمياً، اأياً كان 

ال�شريك.
   ل��و ق��ب��ل ح���زب م��ات��ي��و رينزي، 
احل�����زب ال���دمي���ق���راط���ي، ب���اإب���رام 
حكومة  ت�����ش��ك��ي��ل  ح�����ول  ات����ف����اق 
م��ع ح��رك��ة 5 جن���وم، ك��م��ا اقرح 
يرغب  وك��ان  االإي��ط��ايل  الرئي�س 
قادة 5 جنوم، لكان اليوم، “ماتيو 
بيبي  اأتباع  وال�شتوعب  االآخر”، 
قوة،  م��وق��ع  يف  ك��ان  فقد  غريلو، 

يوؤهله البتالع حلفائه املوؤقتني.

ــذه  ـــزي ه ـــن ـــــاذ� خـــــّرب ري مل
�لمكانية؟

يجب  ب���اأن���ه  مقتنعا  ك���ان  ل��ق��د     
“اثبات  ف�����ر������ش�����ة  م����ن����ح����ه����م 
باأنهم  ي��ق��ي��ن��ه  م���ع  جدارتهم”، 
����ش���ي���ف�������ش���ل���ون ف���������ش����ال ذري�����ع�����ا، 
ال���ه���اوي���ة..  و���ش��ي��ت��دح��رج��ون يف 
غ��ر ان��ه��م ل��ن ي��ت��دح��رج��وا، ويف 
كل االأحوال، لي�س بال�شرعة التي 

يت�شورها.
    تقول االأ�شطورة اأن هناك ت�شعة 
الريا�شيات،  ال��ذك��اء:  م��ن  اأن����واع 
واملو�شيقي...  العلمي،  وال��ذك��اء 
يكون  رمب��ا  ال�شيا�شي..  وال��ذك��اء 
اأنواع  بع�س  ري��ن��زي  ماتيو  ل��دى 
ال�شيا�شة.  يف  لي�س  ولكن  الذكاء، 
اإن��ه الع��ب ال��ب��وك��ر، ال��ذي عندما 
االنتقام،  يف  فقط  يفكر  يخ�شر، 
فبعد  التكتيك.  تغير  يف  ولي�س 
االنتخابية  الهزائم  م��ن  �شل�شلة 
ب���اأن احلظ  نف�شه  اق��ن��ع  امل���ري���رة، 
القمة  اإىل  اوتوماتيكيا  �شيعيده 
“االآخرين”  واأن  اآخ��ر،  اأو  يوم  يف 
�شيف�شلون، واأنه �شيكون هناك يف 
اللحظة املنا�شبة، يكفيه فقط اأن 

ال��ري��ب��ة جتاه  امل��ع��ن��ى االويل م��ن 
اأح��د بات  االآخ��ري��ن. النتيجة: ال 
ي��خ��اف ال���ي���وم م���ن ان ي��ق��ول انه 
ومناه�س  للمهاجرين،  مناه�س 
للم�شلمني،  م��ع��ادي��ا  اأو  ل��ل�����ش��ود، 
ان��ت��ف��ى ك���ل اح��ت�����ش��ام. وه����ذه هي 
�شالفيني  ملاتيو  املبتكرة  اال�شافة 

حل�شارة �شبه اجلزيرة.

   هناك �نطباع باأنهم �أ�سبحو� 
ا... معادون لفرن�سا �أي�سً

ال�شعور  اي�����ش��ا ه���ذا  ان���ا  اأمل�������س     
ولكن  لفرن�شا”،  “املناه�س 
اأع��ت��ق��د خ��ا���ش��ة ان��ن��ا ام����ام �شعور 
�شيء”!  “لكل   ... “مناه�س” 
فرابطة ماتيو �شالفيني يف حاجة 
ك��ان. وقد  اأي��ا  ع��دو،  اإىل  اأ�شا�شية 
عدوا  االإع�����الم  و���ش��ائ��ل  منحتها 
على طبق م��ن ذه���ب، م��ن خالل 
ب���ث واإع��������ادة ب����ث، ط��ي��ل��ة عامني 
تقريبا، �شورا - يجب ان نقّر انها 
ت�شّدهم  مل��ه��اج��ري��ن   - ف�شيحة 
ال�شرطة الفرن�شية يف فينتيميليا 
من  وُط���������ردوا  ب���اردون���ي�������ش���ي���ا  اأو 

كاليه.. لقد كان ق�شفا حقيقيا.

ر�أيــك يف موقف  و�أنـــت، ما     
فرن�سا و�إميانويل ماكرون؟

لل�شيطرة  الفرن�شية  ال�شيا�شة     
ع��ل��ى احل����دود، ُي��ن��ظ��ر اإل��ي��ه��ا على 
االأق�����ل م���ن اجل���ان���ب االإي���ط���ايل، 

بانها قا�شية للغاية.
 وفيما يتعلق مباكرون، اأنا اأطرح 
على نف�شي �شوؤاال: ملاذا ي�شتهدف 
ماتيو  و���ش��ي��ا���ش��ة  �شخ�س  ب��ث��ب��ات 
له  اأن��ه يقدم  ي��رى  اأال  �شالفيني؟ 
للمقاومة  رم�����زا  ب��ج��ع��ل��ه  ه���دي���ة 
االيطالية ل� “االبتزاز” الفرن�شي 
���ش��د امل��ه��اج��ري��ن؟ ان�����ش��ح��وه بان 

يرك �شالفيني..
اك�شبه  اأ����ش���ب���وع،  غ�����ش��ون  ف��ف��ي   
ن�����ق�����ط�����ت�����ني ع������ل������ى االأق�����������������ل يف 

ا�شتطالعات الراأي!
عن لونوفال �وب�سرفاتور

ينحني اللتقاط القطع.

�لو�سع �حلايل  يذّكر     كيف 
رومــا،  على  �لــزحــف  بحقبة 
عام 1922، قبل �أن ي�ستويل 

مو�سوليني على �ل�سلطة؟
   ال��و���ش��ع ال��ي��وم اأ����ش���واأ م��ن عام 
كانت  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف   !1922
املتحدة متثل  دول مثل الواليات 
والتي  دول�����ة حم������ررة،  الأوروب��������ا 
خرجت للتو منت�شرة من احلرب 

“�لتغرّي  ـــذ�  ه جــعــل  هـــل     
�لأنرثوبولوجي” �لإيطاليني 

عن�سريني؟
لي�شوا  االي����ط����ال����ي����ون  ال..     
ع��ن�����ش��ري��ني، ل���ق���د ح�������رروا ذاك 
ال�شعور املعادي لالأجانب البدائي 
واملتمثل  اإن�شان،  كل  ي�شكن  الذي 
�شيما  االآخ��ر خطرا، ال  اعتبار  يف 

يف اأوقات االأزمات االقت�شادية.
���ش��ال��ف��ي��ن��ي ه���و الذي     وم��ات��ي��و 
ال�شرعية لهذا  اأثار و�شجع ومنح 

العاملية االأوىل، اليوم عك�س ذلك 
�شيئ يجب  ان��ه��ا من���وذج  مت��ام��ا: 

اتباعه.
   هناك �شيء اآخر: عام 1922، 
كانت اإيطاليا ال تزال البلد الذي 
 ،1300 اخ���رع اجل��ام��ع��ة، ع���ام 
بتفكيكها،  تقوم  دولة  هي  واليوم 

وزاري��������ة  م���ن���ا����ش���ب  وت�����ع�����نّي يف 
�شهادة  بالكاد  ميتلكون  اأ�شخا�شا 
ال��ب��ك��ال��وري��ا، وت��ر���ش��ل ن���واب���ا اإىل 
الربملان ثلثهم مل يتح�شلوا على 

اأي دبلوم.
   عام 1922، اخ��را، مل ت�شهد 
الربل�شكونية  جت���رب���ة  ال����ب����الد 

بينهم نح����و االأ�ش�����فل والرداءة. 
باالقت�شاد،  ف��ق��ط  م��ه��ت��ًم��ا  ك����ان 
وبحماية �شركاته ... و�شوف يكون 
ماتيو �شالفيني، الذي خلفه، والد 
التغّر االأنرثوبولوجي االإيطايل 
لكن  ال�شيا�شي..  التغّر  الثاين: 

دائما باجتاه االأ�شفل.

م�شوؤولة  ك����ان����ت  وال����ت����ي  ب����ع����د، 
على  ع������اًم������ا  ع���������ش����ري����ن  ط���ي���ل���ة 
الق�اع.  نحو  االإي��ط��ال��ي��ني  �شحب 
ب����اأّن �شيلفيو  ال��ق��ول  اأُ����ش���ّر ع��ل��ى 
تغّي������ر  اإىل  ق�����اد  ب��رل�����ش��ك��وين 
كبر  اأن��رثوب��ول��وج��ي  ا�ش������ا�شي 
امل�شاواة  يف  يتمثل  لاليطاليني، 

ماتيو رينزي لعب بوكر عندما يخ�سر يفكر فقط يف �لنتقام ولي�س يف تغيري �لتكتيك
برل�شكوين �شانع الكارثة االيطالية االوىل الو�شع اخطر من حقبة مو�شولني

حركة 5 جنوم  حفنة من غبار

عامل االجتماع دومينيكو دي ما�شي هل ا�شاع رينزي فر�شة �شانحة�شالفيني ي�شيطر على املوقف

اثار التخريب يف فيتنام

ر�بطة ماتيو �سالفيني يف حاجة �أ�سا�سية �إىل عدو �أيا كانت هويته

�سيكون �سالفيني و�لد �لتغرّي �لأنرثوبولوجي �لإيطايل �لثاين: �لتغرّي �ل�سيا�سي.. لكن د�ئما باجتاه �لأ�سفل 
عام 1922 كانت �لوليات �ملتحدة متثل لأوروبا دولة حمررة و�ليوم هي منوذج �سيئ يجب �تباعه

 ،1922 عللللام 
�إيطاليا كللانللت 

�لبلد  تللز�ل  ل   
�للللللذي �خلللرتع 
و�ليوم  �جلامعة 
هلللللللي دوللللللللة 
بتفكيكها  تقوم 

وز�ريللة  منا�سب 
بالكاد  لأ�سخا�س 
�سهادة  ميتلكون 
�لللبللكللالللوريللا، 
ونللللللللللللو�ب يف

ثلثهم  �لللربملللان   
بللللللال دبلللللللللوم

عامل �جتماع يقر� فنجان �إيطاليا:

�لو�سع �أ�سو�أ من زمن زحف مو�سوليني على روما...!
•• الفجر - خرية ال�شيباين

�ل�سعبويتني  �حلــركــتــني  �نت�سار  �أعــقــاب  يف    
يف  جنـــــوم   5 وحركــــــة  “�لر�بطــــــة” 
�لجتمـاع  عالــــــــم  �ثـــــــــار  �إيطاليــــــا، 
مبالحظاته  �لنتبــــــــاه  ما�سي  دي  دومينيكو 

�ل�سادمة حول �لئتالف “�لأ�سفر -�لأخ�سر”، 
معلنًا:

 5    »�سالفيني )�لر�بطة( من �ليمني، و�ستلتهم 
ينذر باخلطر،  �لو�سع  �إن  �لي�سارية.  جنوم غري 
�أي  ميلك  ل  روما.  على  �لزحف  بحقبة  وُيذّكر 
من �لزعيمني ثقافة �ســـــيا�سية جديـــــة، ولكن 

وخد�عــــا  مكر�  �أكثـــــــر  �لر�بطــــة  رئي�ص 
و�سطوة«.

   ُيدّر�ص �لأ�ستاذ يف جامعة ل �سابينز� يف روما. 
على  وجيد�  جد�  �ملطلعني  �ملالحظني  من  ويعّد 
�ملجتمع و�ل�سيا�سة �لإيطالية، ي�ست�سريه �جلميع، 

حتى حركة 5 جنوم. 

    يف �حلو�ر �لذي �أجرته معه مار�سيل بادوفاين، 
ي�سرح  �لفرن�سية،  �وب�سرفاتور  لونوفال  ملجلة 
عامل �لجتماع �ليطايل ما ذهب �ليه يف ن�سه.

   *حتــالــف �لــر�بــطــة -حــركــة 5 جنـــوم، هو 
بالتاأكيد يف �سالح ماتيو �سالفيني، �لذي يكّر�ص 

نف�سه كمهيمن وُم�َسْيِطر...
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املرجع  2018/158  ك.ع.د
من  عجمان   والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
ال�شيد/ ح�شن اأحمد �شفر �شاه البلو�شي - اجلن�شية : االإمارات - طلب الت�شديق 
علي حمرر يت�شمن : تنازل عن رخ�شة اال�شم التجاري )م�شبغة �شفا( واملرخ�شة 
من املرخ�شة من دائرة التنمية االقت�شادية يف عجمان حتت رقم امللف : 43750 
اأحمد  �شامل  �شالح  ال�شيد/  اىل  عجمان   و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل 
العدل  الكاتب  ب��ان  معلوما  ليكن   - االإم����ارات   : اجلن�شية   ، ال�شقطري  اأب��وب��ك��ر 
بعد  امل��ذك��ور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  التوقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
الكاتب العدل   

مبكتب دار الق�شاء بعجمان

     المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

 اعـــــــالن       
 املرجع : 2018/402 ك ع ت 

انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان  ال�شيد/   تقدم ايل 
 : يت�شمن  حم��رر  علي  الت�شديق  طلب  االإم���ارات   : اجلن�شية  احمد  عثمان  م��رمي 
تنازل املحل التجاري با�شم )كراج االفنان( اىل /را�شد حممد ر�شد ال�شيبي ال�شحي 
، اجلن�شية : االإمارات - واملرخ�شة من دائرة التنمية االقت�شادية يف عجمان حتت 
رقم امللف  37937  وامل�شجل لدى غرفة جتارة و�شناعة عجمان. ليكن معلوما بان 
املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  التوقيعات  على   بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�شادية- عجمان

 ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل  
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 218

يف  يرغب  اجلن�شية  باك�شتاين    - عبدالعزيز  علي  عامر  ال�شيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�شاهر  حممد  �شيمي  ال�شيدة/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
بوكاكيالتيل ، هندية اجلن�شية وال�شيد/ بانيكافيتيل عبداهلل حممد �شاهر هندي اجلن�شية 
وذلك يف الرخ�شة التجارية با�شم)الباب الف�شي لغ�شيل ال�شيارات( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة 
مبوجب رخ�شة مهنية رقم )732519( - مت تغير ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية بوكيل 

خدمات اىل �شراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
اي اعرا�س حيال ذلك عليه  تاريخ هذا االعالن فمن لديه  ا�شبوعني من  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

 الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات    
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
مذكرة بالطلبات املعدلة بالن�شر 
يف  الدع�ى 2017/4106  جتاري جزئي 

اوالنان  م 2-اني�س ماناكاتو  م  ذ  الدولية - �س  للتجارة  ب��رودواى  املدعي عليه / 1-  اىل 
- �شامن ومتعهد 3-ج��اى كورياكو�س - �شامن ومتعهد جمهويل حمل االقامة مبا ان 
-  قد  املال  ابراهيم  ابراهيم ح�شن   / م خ وميثله  - �س  للتمويل  �شركة اخلليج  املدعي/ 
وبالتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
تاريخ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م(   235.376.26( وق���دره  مببلغ  ب���اداء 
اتعاب  الزام املدعي عليهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل  التام مع  ال�شداد  املطالبة وحتى 
املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق 2018/7/11  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2018/635  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- حامد احمد خمتار حامد حممد  جمهول حمل االقامة مبا 
عبداهلل  حمدان  حممد  حمدان   / وميثله  فيليب�شني  داجم��ارد  مورتني  املدعي/  ان 
ال�شام�شي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي 
للمدعي  مبلغ وقدره )3.356.466 درهم( تعوي�شا عن االأ�شرار املادية واالدبية التي 
 ، التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 القانونية  الفائدة  مع  باملدعي  حلقت 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.   وات��ع��اب  وامل�شاريف  الر�شوم  عليه  املدعي  وال���زام 
فاأنت  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س  املوافق  2018/7/12   اخلمي�س 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/241  مدين كلي  

ن��ور ب�شر خمل�س الرحمن  جمهول حمل االق��ام��ة مبا  امل��دخ��ل/1-  اىل اخل�شم 
الغافري    �شامل  �شامل عبداهلل  ع��ادل  املدعي/ خ��ادم جان خيايل جان وميثله /  ان 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
)3.000.000 درهم( )ثالثة ماليني درهم( على �شبيل التعوي�س املدين والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2018/7/10 ال�شاعة 9.30 �س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/241  مدين كلي                 

اىل اخل�شم املدخل / 1- موؤ�ش�شة الق�شر الالمع للمقاوالت العامة  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ خادم جان خيايل جان وميثله / عادل �شامل عبداهلل �شامل 
الغافري   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
املدين  التعوي�س  �شبيل  دره��م( على  دره��م( )ثالثة ماليني  وق��دره )3.000.000 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى والر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
ال�شاعة   2018/7/10 املوافق   الثالثاء   يوم  لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة.    اتعاب 
9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/66  عقاري جزئي  

اىل اخل�شم املدخل/ 1- لطيفة �شالح الدين حممد عقيل عر�شي - اإماراتية 
ال�شيد ر�شا  ه��ا���ش��م  ح��ك��م  امل��دع��ي/  ان  االق��ام��ة مب��ا  اجلن�شية جم��ه��ول حم��ل 
بانهاء حالة  املطالبة باحلكم  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  الها�شمي   قد 
ال�شيوع وفرز وجتنيب العقارات اململوكة للمدعيني واملدعي عليهم واعطاء كل 
املغرزة والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب.  وح��ددت لها جل�شة يوم  وارث  ح�شته 
الثالثاء  املوافق  2018/7/17  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2018/1943  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���ش��ده/1- خ��ط احلجر الع��م��ال ال��ب��الط وال��رخ��ام   جمهول 
اأق���ام عليك  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/ بان�شي ده����ار   ق��د 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)9000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�شافة اىل مبلغ 
900 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدع�ى 2018/188  ا�شتئناف اح�ال �شخ�شية وم�اريث

جمهول  جمعه  حممد  ح�شني  اح��م��د  1-ع���الء  ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
ا�شتاأنف  قد  كائيني    مهدي  /م��رمي  امل�شتاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم : 62/2017 احوال مال م�شلمني 
والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب. وحددت لها جل�شه يوم االثنني  املوافق 
2018/7/23  ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم رقم )14( يف مبنى 
او  القرهود وعليه يقت�شي ح�شوركم  ال�شخ�شية يف منطقة  االأح��وال 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر
                         يف الدع�ى رقم 2018/1623   تنفيذ مدين  

���ش��ده/1- علي ح�شن حممد حممد  جمهول حمل  املنفذ  اىل 
العال   اب��و  حممد  ها�شم  التنفيذ/�شعيد  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة 
والزامك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
املبلغ املنفذ به وقدره )12536( درهم اىل طالب التنفيذ  بدفع 
االج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
 يف الدع�ى رقم 2018/1134  جتاري كلي 

املدعى عليه : حممد �شلمان نويد بهوتا حممد رم�شان 
)العنوان : اإمارة اأبوظبي - منطقة ال�شاخمة )Sh-19( - فيال رقم 7 - حو�س 
املقرر  اخل��ربة  اجتماع  اىل  احل�شور  يرجى   -  )0509673905 متحرك  هاتف   -  10
مبكتب اخلبر امل�شريف  املدون ادناه وذلك يف متام ال�شاعة الثانية ع�شره من ظهر 
يوم االربعاء املوافق 2018/7/11  وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم 
من قبل بنك اأبوظبي التجاري - �س م ع  - بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات - بناية 
ال�شم�س امل�شيئة - الدور االأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 042830100 - فاك�س 
رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل الطاير لل�شيارات 

- القرهود / دبي
 اخلبري امل�شريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 656

بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات  

اعالن اجتماع خربة بالن�شر 

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
يف  الدع�ى 1731 ل�شنة  2018 جتاري جزئي - دبي 

املعلن اليه / 
املدعي عليه / خرم �شفيق حممد �شراز 

اعاله  الدعوى  يف  اخلربة  العمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
فقد حددنا يوم اخلمي�س  املوافق 2018/7/12  يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا لعقد 
االجتماع الثاين للخربة وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�شارد - دبي ، ديرة 
او  ح�شوركم  يطلب  لذا    .119 رقم  مكتب   ، لالأعمال  الفجر  مبنى   ، املطار  �شارع   ،
بالدعوى  املتعلقة  امل�شتندات  كافة  اإح�شار  االجتماع مع  قانونا حل�شور  من ميثلكم 
، وعليكم مراجعة اخلبر اوال باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات وملتابعة تطورات اجراءات 

تنفيذ املاأمورية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �شعيد حممد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دع�ة حل�ش�ر 
    الجتماع الثاين للخربة

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
�شركة / �شاماهرام �س م ح  منطقة حرة ، )رخ�شة رقم 3390 (  والكائنة ب���� املنطقة احلرة 
املنطقة  �شلطة دبى  ،  واملرخ�شة لدى  املتحدة  العربية  االم��ارات  دول��ة  ، دبي  مطار دبي 
احلرة  ترغب هذه ال�شركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�شطة 

جمل�س االإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2018/6/27  ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�شركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15  يوما من تاريخ هذا االع��الن عن طريق الربيد 

امل�شجل او االت�شال ب :  ال�شيد : اأ - �س  جنمي  
ا�شم ال�شركة : ال�شادة / عبداحل�شني وم�شاركوه حما�شبون قانونيون    

�س ب : 3818  -  دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 04-2284452  

 Email:asnajmi@anassociates.org :  الربيد االلكروين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرة اال�شعار واملحددة ب 15  يوما.

ا�شعار ت�شفية
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

اإنذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/2139   
املنذر : الوكاالت العربية املتحدة  بوكالة / ناجح حممد حممد 

املنذر اليها : كي ار ان لتجارة املن�شوجات واالقم�شة ب�شفته امل�شتاأجر حمل رقم  17 بناية الفهيدي  
)جمهول حمل االقامة( 

حيث ان املنذر اليه مل يتجاوب مع ات�شاالت املنذرة ومل يلتزم ب�شداد بدل االيجار يف وقته وحيث 
انه قد قام باعطاء �شيك بدون ر�شيد مببلغ 16250  الف درهم م�شحوبا على بنك ابوظبي التجاري 
بتاريخ 2018/2/25  لذا تتوجه املنذرة بهذا االنذار اىل املنذر اليها ل�شرورة �شداد قيمة ال�شيك 
املرجع من القيمة االيجارية يف خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شر االنذار او اخالء املاأجور من 
قبل املنذرة ، واال �شوف تقوم املنذرة باتخاذ كافة االج��راءات القانونية ال�شامنة حلقه مبواجهة 

املنذر اليه مبا فيها اقامة الدعوى االيجارية وطلب االخالء.   
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

اإعالن  بالن�شر
 رقم 2018/4213   

املنذر : الدالل للعقارات 
املنذر اليه : �شركة نيوكول الويز - �س ذ م م 

املو�شوع : - 
ينذر املنذر / املنذر اليه بتجديد العقد و�شداد القيمة االيجارية من تاريخ 2018/1/1 
وذلك خالل مدة اق�شاها 30 يوم من تاريخ الن�شر ، واإال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ 
االجراءات الق�شائية الالزمة للمطالبة باالخالء و�شداد كامل االيجار امل�شتحق من 
التام  تاريخ االخالء  واملياه حتى  الكهرباء  ا�شتهالك  العقد وم�شاريف  انتهاء  تاريخ 
والتعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف 

التقا�شي واتعاب املحاماة.   
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

اإنذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/2139   
املنذر : الوكاالت العربية املتحدة  بوكالة / ناجح حممد حممد 

املنذر اليها : كي ار ان لتجارة املن�شوجات واالقم�شة ب�شفته امل�شتاأجر حمل رقم  17 بناية الفهيدي  
)جمهول حمل االقامة( 

حيث ان املنذر اليه مل يتجاوب مع ات�شاالت املنذرة ومل يلتزم ب�شداد بدل االيجار يف وقته وحيث 
انه قد قام باعطاء �شيك بدون ر�شيد مببلغ 16250  الف درهم م�شحوبا على بنك ابوظبي التجاري 
بتاريخ 2018/2/25  لذا تتوجه املنذرة بهذا االنذار اىل املنذر اليها ل�شرورة �شداد قيمة ال�شيك 
املرجع من القيمة االيجارية يف خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شر االنذار او اخالء املاأجور من 
قبل املنذرة ، واال �شوف تقوم املنذرة باتخاذ كافة االج��راءات القانونية ال�شامنة حلقه مبواجهة 

املنذر اليه مبا فيها اقامة الدعوى االيجارية وطلب االخالء.   
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم   3/2018/4299   

املنذر ة / مرا�س جي بي اآر - �س ذ م م - اإعمار �شكوير - املبنى رقم 1 - مكتب 301 - هاتف 045114750 وميثلها ال�شيد/ 
حممد يو�شف حممد يو�شف مبوجب وكالة رقم 2018/1/111319 املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 2018/5/14 

املنذر اليها / مطاعم فا�شان - �س ذ م م 
املحل رقم 1402 الكائن على قطعة االر�س رقم 3617 مبنطقة مر�شى ال�شيف - اإم��ارة دبي - هاتف رقم 04-3918990 ، 

املوبايل : 9350583-055 ، فاك�س : 3918991-04 ، �س ب : 390024  دبي ، االإمارات العربية املتحدة 
يخطر املنذر املنذر اليها ب�شرورة االإلتزام بجميع اأحكام العقد و�شرعة انهاء اعمال الديكور الداخلي وجميع التجهيزات 
االيجار  متاأخرات  و�شداد  دبي  رقم 3617 مبنطقة مر�شى  االر���س  الكائن على قطعة  رقم 1402  املحل  بت�شغيل  اخلا�شة 
واملبالغ املر�شدة بذمتها وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�شتالم االن��ذار واال �شت�شطر املنذرة اىل اللجوء للجنة 
الق�شائية اخلا�شة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�شتاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة و�شداد 
متاأخرات االيجار املرتبة عليها حتى تاريخ االخالء الفعلي وكذلك تطبيق الغرامات املالية املتفق عليها مبوجب هذا 
العقد وبراءة الذمة من ا�شتهالك املاء والكهرباء واالت�شاالت مع الزامها الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة مع حفظ 

كافة حقوق املنذرة االخرى. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4281   

املنذر /  اخلاجة للعقارات - �س ذ م م - اإماراتي اجلن�شية 
املنذر اليه / ال�شاحة للعقارات  - جمهول حمل االقامة 

بواقع  املتاأخر  االيجار  و�شداد  العني  اخ��الء  ب�شرورة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
مبلغ وقدره )161250( )مائة وواحد و�شتون الف ومئتان وخم�شون درهم( وما 
ي�شتجد حتى متام االخالء وال�شداد ، مع تقدمي خمال�شة نهائية من هيئة كهرباء 
ومياه دبي وت�شليمها خالية من ال�شواغل وذلك خالل )30( يوم من تاريخ االنذار 
واال �شوف ن�شطر اىل اتخاذ االجراءات القانونية �شدكم. مع حفظ كافة حقوق 

املنذرة االخرى،،، 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم   3/2018/4298   

 045114750 301 - هاتف  1 - مكتب  اإعمار �شكوير - املبنى رقم  املنذر ة / بوليفارد ريتيل - �س ذ م م - 
2018/1/111319 املوؤرخة لدى الكاتب  وميثلها ال�شيد/ حممد يو�شف حممد يو�شف مبوجب وكالة رقم 

العدل بدبي بتاريخ 2018/5/14 
 343-9447 رق��م  االر���س  الكائن على قطعة   6B-08 رق��م  املحل   - م  م  ذ   - اليها / مطاعم كون�شرت  املنذر 
مبنطقة الو�شل - اإمارة دبي - هاتف رقم 4470849-04 ، فاك�س : 4470839-04  �س ب : 181921  

 40R  CN دبي ،  االإمارات العربية املتحدة -  رقم االإحداثيات الوطنية   2498788583 
 343-9447 رق��م  االر����س  قطعة  على  الكائن   6B-08 رق��م  املحل  فتح  ب�شرورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  يخطر 
مبنطقة الو�شل - اإمارة دبي خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�شتالم االنذار واال �شت�شطر املنذرة اىلاللجوء لللجنة 
العني  باخالء  اليها  املنذر  ال��زام  بغر�س  دبي  باإمارة  وامل�شتاأجرين  املوؤجرين  بني  باملنازعات  اخلا�شة  الق�شائية 
املوؤجرة و�شداد متاأخرات االيجار واملبالغ املرتبة عليها حتى تاريخ االخالء الفعلي مع الزامها الر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة. مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4280   

املنذر /  اخلاجة للعقارات - �س ذ م م - اإماراتي اجلن�شية 
املنذر اليه / احمد حممد احمد عبدالرحيم خورى )اإماراتي اجلن�شية( 

 - جمهول حمل االقامة - ينبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة اخالء العني و�شداد 
االيجار املتاأخر بواقع مبلغ وقدره )76666( )�شتة و�شبعون الف و�شتمائة و�شتة 
وما  االن  حتى  بذمته  امل��ر���ش��دة  االي��ج��اري��ة  القيمة  ع��ن  وذل���ك  دره���م(  و�شتون 
ي�شتجد حتى متام االخالء ، مع تقدمي خمال�شة نهائية من هيئة كهرباء ومياه 
دبي وت�شليمها خالية من ال�شواغل وذلك خالل )30( يوم من تاريخ االنذار واال 

�شوف ن�شطر اىل اتخاذ االجراءات القانونية �شدكم.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4296 

املنذر : �شركة بيان املعتمدة للتجارة العامة -  �س ذ م م 
املنذر اليه : �شركة غوني�س لالإلكروميكانيك )جمهول حمل االإقامة( 

تتوجه املنذرة بهذا االإنذار اإىل املنذر اليها النذارها باالتي : 
بنك  على  امل�شحوب    002643 رق��م  امل��رجت��ع  ال�شيك  قيمة  دره��م   41.737 وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرورة 
االإمارات دبي الوطني الذي ميثل جزء من بدل االيجار عن ال�شنة االإيجارية احلالية والتي بداأت بتاريخ 
2018/1/1 وتنتهي بتاريخ 2019/2/28 وذلك خالل 30 يوم من تاريخ تبليغكم باالإخطار ويف حالة العدم 
تاريخ  واح��د من  ا�شهر  وذل��ك خالل  وال�شاكنني  ال�شواغل  للمدعي خاليا من  وت�شليمه  املاأجور  اإخ��الء 
ا�شتالمكم هذا االخطار واال االخالء وت�شليم العني املوؤجرة خالية من ال�شواغل وال�شاغلني مع حفظ 

حق املنذرة يف املطالبة ببدل االيجار عن فرة �شغل املاأجور دون �شداد. 
  الكاتب العدل

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الرابعة 
الدع�ى رقم  172/ 2018 جتاري جزئي 

املدعي / �شركة اخلليج للتمويل 
وميثله قانونا / مكتب �شيخة املحرزي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية 

�شد املدعي عليهما واملطلوب اإعالنهما :-  1( موؤ�ش�شة وايت ريبون ) م م ح( ، )2( حممد ا�شماعيل 
يوم  امل�شرفية  اخلربة  اجتماع  موعد  حتدد  قد   - اجلن�شية(  )اإماراتي  الفهيم  عبدالرحيم  علي 
اخلمي�س املوافق 2018/7/12 يف ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرا وذلك يف مقر دار الق�شاء ال�شارقة - 
قاعة املحامني - الطابق االأول.  يرجى من املدعي عليهما او من ينوب عنهما قانونا يف الدعوى 
املذكورة اأعاله ح�شور اجتماع اخلربة يف املوعد املحدد اأعاله اأمام اخلبر امل�شريف الدكتور / عبداهلل 

حممد ال�شم�شي لالإت�شال هاتف متحرك : 6285562 050      فاك�س رقم : 5387711 06   
اخلبري الدكت�ر / عبداهلل حممد ال�شم�شي 
هاتف متحرك  6285562 050  

 دع�ة لجتماع اخلربة
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

 اإعالن احلكم
 ال�شادر يف الدع�ى املدنية رقم 25/2018 عمايل جزئي خ�رفكان

املدعي /  ار�شد خان ر�شا خان 
ل�شاحبها / حممد  واالر�شيات  التك�شية  ملقاوالت  الدائم  ال�شالم   / املدعي عليه 
امل�شار اعاله  اإي��از خان - ليكن معلوما لديكم ان الق�شية املدنية  روخ��ان حممد 
املدنية اجلزئية  الدائرة  اأم��ام  بيوم 2018/7/1  قد حكم فيها مبثابة احل�شوري 
باالآتي : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 24280 درهم )اربعة 
وع�شرون الفا ومائتني وثمانون درهما( وتذكرة �شفر عودة للجهة التي ا�شتقدمته 
منها حال مغادرته ارا�شي الدولة والزمتها الر�شوم وامل�شروفات ، ورف�س ما عدا 

ذلك من طلبات.  

القا�شي / احمد حممد الظنحاين 
رئي�س حمكمة خ�رفكان الحتادية البتدائية            

دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خ�رفكان الحتادية البتدائية 
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 210

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/علي جعفر ابراهيم �شابر االمري ، اإماراتي اجلن�شية 
تنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( يف املن�شاأة املذكورة اأدناه بكافة مقوماتها املادية 
واملعنوية واال�شم �شامال هذا البيع كافة املوجودات واملعدات اىلال�شيد/ �شهيب حممود 
كونهي - هندي اجلن�شية موؤ�ش�شة فردية م�شماة )�شوبرماركت عفراء( واملرخ�شة برقم 
)503141( من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة - كما مت تغير ال�شكل القانوين من 
)موؤ�ش�شة فردية( اإىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات(  - وعمالبن�س املادة )14( فقرة 
فقد   . العدل  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5(
اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد 
ال�شبل  اتباع  ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرا�س على ذلك عليه 

القانوين حيال ذلك. 
  الكاتب العدل بال�شارقة 

دولة الإمارات العربية املتحدة  
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

من�ذج  الإعالن بالن�شر  
   اإدارة اخلربة وت�ش�ية املنازعات  

اإعالن للح�ش�ر يف الدع�ى رقم 2018/32145 - جزاء
يتعني على ال�شيد/ �شليم تارايل ا�شاناتيل او من ميثله قانونا 
مببنى  امل��ن��ازع��ات  وت�شوية  اخل���ربة  اإدارة  مقر  اىل  احل�����ش��ور 
احل�شيبة للجوائز - �شارع الثاين من دي�شمرب مبنى C طابق 
حممود  ح��م��دي  اح��م��د  املحا�شبي/  اخل��ب��ر  ملقابلة  امل��ي��زان��ني 
واإح�شار الوثائق التي توؤيد موقفك يف الدعوى عالية وذلك 

بعد ا�شبوع من ن�شر هذا االإعالن.  
عن اإدارة اخلربة وت�ش�ية املنازعات
اخلبري املحا�شبي / اأحمد حمدي حمم�د       

 دي�ان �شم� احلاكم
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املال والأعمال
�ل�سعي مليكنة �خلدمات �حلكومية عرب تطبيقات �لهاتف �ملحمول

�حلكومة �مل�سرية ت�ستهدف تقدمي 200 خدمة ذكية عام 2020
••القاهرة-الفجر:

التخطيط  وزي��رة  م�شاعد   ، عبداحلفيظ  اأ���ش��رف  املهند�س  �شعادة  ق��ال 
واخلدمات  ال��ب��ي��ان��ات  ق��واع��د  ل�����ش��وؤون  االإداري  واالإ����ش���الح  وامل��ت��اب��ع��ة 
احلكومية، اإن احلكومة امل�شرية قطعت �شوطاً كبراً يف التحول الذكي 
ل��ل��خ��دم��ات ال��ع��ام��ة امل��ق��دم��ة ل��ل��م��واط��ن امل�����ش��ري.  واك���د اه��ت��م��ام م�شر 
بالتوجه نحو الريادة العاملية للتحول الذكي يف تقدمي اخلدمات منذ 
بني  البيانات  لتبادل  متكاملة  فنية  منظومة  ببناء   ،2016 اأغ�شط�س 
اأعلى م�شتويات  للمعاير العاملية مبا ي�شمن  اجلهات احلكومية، وفقاً 
البيانات وال�شماح بتكامل  ال�شرية والتاأمني واحلفاظ على خ�شو�شية 

املعلومات على م�شتوى االأجهزة احلكومية. 
املُنعقد  احلكومي”  ز  للتميُّ م�شر  “موؤمتر  فعاليات  �شمن  ذل��ك  ج��اء 
لل�شراكة  تفعياًل  اجل����اري؛  يوليو   4 اإىل   3 م��ن  ال��ف��رة  يف  بالقاهرة 
العربية  االإم���ارات  ودول��ة  العربية  م�شر  جمهورية  بني  اال�شراتيجية 

بهدف  2030”؛  م�شر  “روؤية  اأه��داف  حتقيق  يف  ُي�ْشِهم  مبا  املتحدة، 
تبادل اخل��ربات، واالط��الع على اأف�شل ممار�شات العمل احلكومي بني 
تقدمي  باجتاه  التطور  مراحل  عبداحلفيظ  اأ�شرف  و�شرح  الدولتني. 
تقدمي  يف  حكومية  جهة   20 رب��ط  ع��رب  الذكية  احلكومية  اخل��دم��ات 
لربط  م�شتقبلي  خمطط  و�شع  ث��م  اأويل،  كمرحلة  العامة  اخل��دم��ات 
100 جهة حكومية بحلول 2020، بهدف الو�شول مب�شر وقتها اإىل 

اأف�شل 30 دولة يف العامل على م�شتوي تقدمي اخلدمات احلكومية. 
وا�شتعر�س جتربة تطوير بوابة اخلدمات احلكومية الرقمية )االإ�شدار 

الثالث( لت�شبح من�شة للخدمات احلكومية تت�شمن 75 خدمة رقمية 
لغات  بعدة  ومتاحة  اال�شتخدام  و�شهلة  وموثوقة  واآمنة  عالية  بجودة 
االإ�شدار  باإطالق  بذلك  لالرتقاء  ت�شعى  احلكومة  اأن  موؤكداً  اأجنبية، 
الرابع لتلك البوابة لتقدمي 300 خدمة بحلول 2020. وقدم اأ�شرف 
من�شة  عرب  خدماتها  لتوفر  امل�شتقبلية  احلكومة  خطة  عبداحلفيظ 
اخلدمات  يف  االأف�شل  تكون  لكى  وال�شعي  املحمول،  الهاتف  تطبيقات 
م��ن خالل  للمتعاملني  ُم��ر���ش��ي��ة  وت��وف��ر جت��رب��ة  امل��ق��دم��ة،  ال��ع��امل��ي��ة 
على  احل�شول  املواطنني من  �شاأنها متكني معظم  ذكية من  تطبيقات 

كافة اخلدمات احلكومية )ال�شخ�شية واالجتماعية وال�شحية( اخلا�شة 
 30 اأن احلكومة لديها  اإىل  الدوائر احلكومية؛ الفتا  باملواطن يف كافة 
وعر�س   .2020 200 خدمة بحلول عام  وت�شعى لت�شل  خدمة حالياً 
جتربة م�شر يف ميكنة مكاتب ال�شحة، التي ا�شتهدفت بناء قاعدة بيانات 
متكاملة للمواليد والوفيات من خالل ميكنة ت�شجيل بياناتهم مبكاتب 
ال�شحة املنت�شرة يف اأنحاء اجلمهورية وربطها بقواعد البيانات القومية 
مثل الرقم القومي واالأ�شرة والتاأمني ال�شحي والدعم والتطعيمات، ويف 
�شحة،  مكتب   4571 ميكنة  يف  التخطيط  وزارة  جنحت  االإط���ار  ذل��ك 
و300 اإدارة �شحية، و27 مديرية �شحية، وهو ما �شاعد يف اإطالق ال�شاعة 
ال�شكانية بنظام التحديث اللحظي. وتابع م�شاعد وزير التخطيط: “من 
خالل النظام املميكن يتم ربط جميع امل�شتويات االإدارية بوزارة ال�شحة 
ب�شبكة خا�شة موؤمنة ت�شمح لكل م�شتوى مبتابعة موؤ�شرات وتفا�شيل اأداء 
الوحدات  اأن�شطة  بتو�شيع  ت�شمح  كما  قيا�شي،  وقت  يف  االأدن��ى  امل�شتويات 

ال�شحية خلدمة خطط تطوير وزارة ال�شحة«.

�لكويت تبيع كميات نفتا �أكرب من �ملعتادة بال�سوق �لفورية 

ر�أ�س �خليمة ت�ست�سيف موؤمتر »ر�بطة م�سغلي �جلولت �ل�سياحية �مل�ستقلني« �ل�سنوي �لعاملي يف نوفمرب 2018

طري�ن �لإمار�ت تد�سن خدمتها �إىل ت�سيلي عرب �ساو باولو
ال�شياحة  اأو  االأعمال  بغر�س  �شواء  العامل  اأنحاء  كافة 
و�شوف ي�شتفيد من خدمتنا اجلديدة اأعداد كبرة من 
امل�شافرين يف جميع اأنحاء العامل وخ�شو�شا من ال�شرق 

االأق�شى وال�شرق االأو�شط وغرب اآ�شيا.
ملطار  التنفيذي  الرئي�س  كلود  نيكوال  ق��ال  جانبه  من 
�شانتياغو الدويل اأن اإطالق رحلة طران االإمارات اإىل 
ت�شيلي يج�شد ثقة الناقلة ببالدنا ومطارنا وال�شلطات 
املخت�شة.. وي�شرنا ا�شتجابة الناقلة القراحنا اإطالق 
ل��ن تغر فقط واإىل االأب���د جتربة  ه��ذه اخل��دم��ة التي 
�شفر الت�شيليني اإىل ال�شرق االأو�شط واإمنا �شتعزز اأي�شا 

عالقاتنا مع �شركائنا.
وتغادر رحلة طران االإمارات “ئي كيه 263” دبي يف 
ال�شاعة 9:05 �شباح اأيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة 
 5 ال�شاعة  يف  باولو  �شاو  اإىل  وت�شل  واالأح���د  وال�شبت 
م�شاء ثم تنطلق اإىل �شانتياغو يف ال�شاعة 6:30 م�شاء 

وت�شلها يف ال�شاعة 9:40 ليال.

•• برلني-رويرتز:

الناجت  اإن  ام�����س  ب��ي��ان��ات  اأظ���ه���رت 
مايو  يف  ارت��ف��ع  االأمل���اين  ال�شناعي 
اأيار مبا يرجح اأن امل�شانع يف اأكرب 
تكت�شب زخما من  باأوروبا  اقت�شاد 
ج���دي���د ب��ع��د ب���داي���ة ���ش��ع��ي��ف��ة هذا 

العام.
واأظهرت بيانات مكتب االإح�شاءات 
اأن االإنتاج زاد بن�شبة 2.6 باملئة يف 
ت�شرين  نوفمرب  منذ  زي���ادة  اأك���رب 
ت��ف��وق توقعات  ال��ث��اين. وال���ق���راءة 
باملئة   0.3 ن�شبتها  بزيادة  رويرز 
منذ  فقط  الثانية  ال��زي��ادة  ومتثل 

بداية العام.
وجرت مراجعة بيانات �شهر اأبريل 
ني�شان لت�شبح هبوطا بن�شبة 1.3 
ب��امل��ئ��ة ب���دال م��ن ان��خ��ف��ا���س ن�شبته 

واحد باملئة يف ال�شابق.

رو�سيا تتعهد بالدفاع عن 
م�ساحلها» يف �حلرب �لتجارية 

 •• مو�شكو-اأ ف ب:

م�شاحلها” بعدما  عن  “الدفاع  تنوي  رو�شيا  اأن  اإىل  ام�س  الكرملني  نبه 
بداأت الواليات املتحدة اجلمعة حربا جتارية على ال�شني من خالل فر�س 

ر�شوم جمركية على ع�شرات مليارات الدوالرات من ال�شلع ال�شينية.
“رو�شيا  وقال املتحدث با�شم الكرملني دميري بي�شكوف لل�شحافيني ان 
ن�شت  وقد  م�شاحلها.  عن  للدفاع  ال�شرورية  التدابر  و�شتتخذ  اتخذت 

على هذه التدابر قواعد منظمة التجارة العاملية ومعايرها«.
وا�شاف بي�شكوف ان مو�شكو تتابع باهتمام �شديد التدابر املتخذة يف هذه 
“العواقب على قطاعات ملمو�شة  القلق من  التجارية، معربا عن  احلرب 
من االقت�شاد العاملي«. وبداأ اجلمعة تطبيق ر�شوم جمركية عقابية قررها 
ب��االإج��م��ال من  34 مليار دوالر  ت��رام��ب على  دون��ال��د  االأم��رك��ي  الرئي�س 
غيار  وقطع  ال�شلبة  واالأق��را���س  ال�شيارات  فيها  مب��ا  ال�شينية  ال����واردات 
الطائرات. وردت بكني على الفور بر�شوم جمركية على منتجات امركية، 

وانتقدت “اكرب حرب جتارية يف التاريخ االقت�شادي«.
فر�س  خالل  من  جتارية  حربا  ترامب  دونالد  �شن   ،2018 بداية  ومنذ 
التجارة  معتربا  و�شينية،  واوروب��ي��ة  كندية  منتجات  على  جمركية  ر�شوم 

الدولية غر متوازنة ويف غر م�شلحة الواليات املتحدة.

••دبي- وام:

بداأت “طران االإمارات” ام�س خدمتها اجلديدة بني 
�شاو  مدينة  عرب  �شانتياغو  الت�شيلية  والعا�شمة  دب��ي 

باولو الربازيلية مبعدل خم�س رحالت اأ�شبوعيا.
 200LR-777 البوينج  االإم�����ارات  ط��ائ��رة  ولقيت 
�شانتياغو  اإىل  ومنها  ب��اول��و  ���ش��او  اإىل  و�شولها  ل��دى 
ا�شتقباال تقليديا بر�شا�شات املياه وكان على متنها عدد 
االإعالم  و���ش��ائ��ل  ع��ن  وممثلني  ال�شخ�شيات  ك��ب��ار  م��ن 

املحلية والعاملية.
االإمارات  اأول طران  رئي�س  نائب  وقال هيوبرت فراخ 
اأن اخلدمة اجلديدة القت  التجارية  العمليات  لدائرة 
ي��ن��اي��ر املا�شي  اه��ت��م��ام��ا ك��ب��را م��ن��ذ االإع����الن عنها يف 
واإىل  من  القوية  احل��ج��وزات  يف  االهتمام  ه��ذا  وجتلى 
�شعبية  ذات  وجهة  تعد  ت�شيلي  اأن  واأ���ش��اف  �شانتياغو. 
من  امل�شافرين  من  متنامية  اأع���دادا  ت�شتقطب  كبرة 

 •• �شنغافورة-رويرتز:

قال جتار ام�س اجلمعة اإن موؤ�ش�شة البرول الكويتية باعت اأكرث من 150 
األف طن من النفتا للتحميل يف يوليو متوز، م�شجلة اأكرب اأحجام فورية على 
اأ�شا�س �شهري هذا العام من خالل عطاءات. وقال التجار اإن املوؤ�ش�شة باعت 
اإما 25 اأو 50 األف طن م�شاء اخلمي�س للتحميل يف نهاية يوليو متوز، لكنهم 
الذي  ال�شابقني  امل�شرين  قائمة  و�شملت  تت�شح.  مل  التفا�شيل  اأن  اأ�شافوا 
للتجارة  اأرامكو  الكويت  يوليو متوز من  للتحميل يف  �شحنات  على  ح�شلوا 
اآ�شيويتني اأخريني، بعالوة تراوحت يف الغالب بني  وفيتول و�شركتي جتارة 
20 دوالرا للربميل اأو اأقل دون خامات ال�شرق االأو�شط على اأ�شا�س الت�شليم 
على ظهر ال�شفينة. وتبيع موؤ�ش�شة البرول الكويتية معظم ما لديها من 
اآب  واأغ�شط�س  ني�شان  اأب��ري��ل  يف  ت��ب��داأ  �شهرا   12 اأجلها  عقود  ع��رب  كميات 
اأ�شا�س  على  الفوري  للبيع  الكميات  بع�س  وتعر�س  االأول،  كانون  ودي�شمرب 
�شهري. واأمتت ال�شركة ال�شهر املا�شي اتفاقا اأجله 12 �شهر يبداأ يف اأغ�شط�س 
ال�شرق  فوق خامات  للطن  دوالرا   20 بعالوة  االآ�شيويني  اآب مع م�شريها 
للنفتا   21.50 وبعالوة  ال�شفينة  ظهر  على  الت�شليم  اأ�شا�س  على  االأو�شط 
اخلفيفة. ومل تتبني اأ�شباب بيع كميات فورية اأكرب من املعتادة. لكن جتارا 
لي�شوا على �شلة بال�شركة قالوا اإنها رمبا كان لديها م�شكلة يف وحدة ثانوية. 
البرول  التاأكد من هذا ب�شكل م�شتقل. وعادة ال تعلق موؤ�ش�شة  ومل يت�شن 
الكويتية على �شفقاتها. وباعت املوؤ�ش�شة اأقل من 110 اآالف طن من النفتا 

الفورية للتحميل يف يونيو حزيران من خالل عطاءات.

العريق  وال���ت���اري���خ  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
والثقافة االأ�شيلة، وتقدم بالتايل 
العديد  اإليه  ي�شعى  ال��ذي  التنوع 

من اأع�شاء الرابطة«.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:  

اأعلنت هيئة راأ�س اخليمة لتنمية 
االإمارة  ا�شت�شافة  ع��ن  ال�شياحة 
لفعاليات املوؤمتر ال�شنوي الدويل 
اجل�����والت  م�����ش��غ��ل��ي  “رابطة  ل����� 
اململكة  يف  امل�شتقلني”  ال�شياحية 
امل����ت����ح����دة امل����زم����ع ع����ق����ده خ���الل 
الفرة من 22 اإىل 25 نوفمرب 

 .2018
وخالل احلدث، �شت�شتقبل الهيئة 
اململكة  ال�����ش��ف��ر يف  ���ش��رك��ات  اأب����رز 
لتعريفهم  االإم�����ارة  اإىل  امل��ت��ح��دة 
امل��ت��م��ي��زة وم����ا تقدمه  ب��ال��وج��ه��ة 
وترفيهية  �شياحية  ع��رو���س  م��ن 

متنوعة. 

الوجهة  ه����ذه  زي�����ارة  اإىل  ق���دم���اً 
�شك  دون  �شتنجح  ال��ت��ي  املتميزة 
لقطاع  جديدة  معاير  اإر���ش��اء  يف 
ال�شفر  اأي�شاً  وي�شعدنا  ال�شياحة. 
اإىل االإمارة مع ’طران االإمارات‘ 
التي تتمتع ب�شبكة رحالت تغطي 
امل��ط��ارات يف اململكة  ال��ع��دي��د م��ن 
ت��وف��ر جت��رب��ة �شفر  امل��ت��ح��دة يف 
مريحة الأع�شاء رابطتنا املوزعني 

على اأنحاء اململكة املتحدة«.
اأنروب�س،  جيما  قالت  وب��دوره��ا، 
ال�شفر  وك��������الء  ق�������ش���م  رئ����ي���������س 

م�شغلي  “رابطة  يف  املتخ�ش�شني 
امل�شتقلني”:  ال�شياحية  اجل��والت 
اخليمة  راأ��������س  اإم��������ارة  “تتمتع 
امل��ق��وم��ات اجلاذبة  م��ن  ب��ال��ك��ث��ر 
املتخ�ش�شني  ال�����ش��ف��ر  ل����وك����الء 
اجل�����والت  م�����ش��غ��ل��ي  ’رابطة  يف 
الذين  امل�شتقلني‘  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
ب��ا���ش��ت��م��رار ع���ن وجهة  ي��ب��ح��ث��ون 
ت���ق���دم جت���رب���ة خمتلفة  ج���دي���دة 
راأ�س اخليمة  فاإمارة  املعهود.  عن 
بني  يجمع  مثالياً  م��زي��ج��اً  ت��وف��ر 
واالأن�شطة  اخل���الب���ة  ال�����ش��واط��ئ 

وجتمع “رابطة م�شغلي اجلوالت 
حتت  امل�شتقلني”  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
اأبرز  م��ن  ���ش��رك��ة   122 مظلتها 
ال�شياحية  اجل�������والت  م��ن��ظ��م��ي 
امل�شتقلني يف بريطانيا، وجميعها 
تلتزم بالكامل مع ميثاق الرابطة 
اأرقى  اإىل تقدمي  وت�شعى  للجودة 

م�شتويات خدمة العمالء.
هيثم  ق�����ال  ال�������ش���ي���اق،  ه�����ذا  ويف 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  مطر، 
ال�شياحة:  لتنمية  اخليمة  راأ����س 
موؤمتر  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  “ت�شعدنا 

القادمة من اململكة املتحدة، ومن 
ترفيهية  ت��ق��دمي جت��رب��ة  ���ش��اأن��ه��ا 
دول�����ة  ح���ق���ي���ق���ي���ة وخم���ت���ل���ف���ة يف 
وعلى  املتحدة.  العربية  االإم��ارات 
املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  م��دار 
احتفظت اململكة املتحدة مبكانتها 
�شياحية  اأ�شواق  اأربعة  اأه��م  كاأحد 
اخليمة،  راأ������س  الإم������ارة  رئ��ي�����ش��ي��ة 
منو  م��ع��دالت  ت�شجيل  وت��وا���ش��ل 

قوية«.
االإمارة  �شهدت   ،2017 عام  ويف 
منواً ن�شبته %17 يف اأعداد الزوار 

اجل��������والت  م�������ش���غ���ل���ي  ’رابطة 
ال�شنوي  امل�شتقلني‘  ال�شياحية 
راأ��������س اخل���ي���م���ة هذا  ال�������دويل يف 
ال���ع���ام. ف��ف��ي ���ش��وء م���ا ت��زخ��ر به 
عاملية  م��ن��ت��ج��ع��ات  م���ن  االإم��������ارة 
�شواطئها  ع��ل��ى  ����ش���واء  امل�����ش��ت��وى 
ال�شا�شعة،  اأرا�شيها  اأو  ال�شاحرة 
الثقافية  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ووف��������رة 
الداخلية  امل���غ���ام���رات  ووج����ه����ات 
اإمارة  باأن  واخلارجية، نثق متاماً 
����ش���ت���ك���ون وجهة  اخل���ي���م���ة  راأ��������س 
الوفود  الهتمام  ومثرة  جديدة 

•• لندن-رويرتز:

الإنرجني  التنفيذي  الرئي�س  ق��ال 
اليونانية للنفط والغاز اإن ال�شركة 
م�شتعدة ل�شراء ح�شة ن�شبتها 45 
غ����زة مارين  غ����از  ب��امل��ئ��ة يف ح��ق��ل 
حت�شل  ح��امل��ا  وت�شغيلها  ال��ب��ح��ري 
على ال�شوء االأخ�شر من ال�شلطات 

االإ�شرائيلية والفل�شطينية.
وُينظر اإىل احلقل على اأنه فر�شة 
تعاين  التي  الفل�شطينية  لل�شلطة 
تن�شم  الأن  االأم�������وال  ن��ق�����س  م���ن 
البحر  ���ش��رق  ال��غ��از يف  ط��ف��رة  اإىل 
املتو�شط، مما يوفر م�شدرا كبرا 
ل��ل��دخ��ل خل��ف�����س اع��ت��م��اده��ا على 
والطاقة  االأج��ن��ب��ي��ة  امل�������ش���اع���دات 

االإ�شرائيلية.
ال�شيا�شية  اخل�������الف�������ات  ل����ك����ن 
ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ة وال�����������ش�����راع مع 
اإ�����ش����رائ����ي����ل، وك�����ذل�����ك ال���ع���وام���ل 
تاأجيل  يف  ت�شببت  االق��ت�����ش��ادي��ة، 

خطط لتطوير احلقل.
وقال الرئي�س التنفيذي الإنرجني 

حاليا  ال�شندوق  ويبحث  للحقل. 
ح�شة  و���ش��راء  لت�شغيل  �شركة  عن 

تبلغ 45 باملئة من احلقل.
واأبلغ م�شوؤول يف �شندوق اال�شتثمار 
عدم  ط��ال��ب��ا  روي����رز  الفل�شطيني 
ن�شر ا�شمه باأن املفاو�شات م�شتمرة 

مع عدد من امل�شغلني املحتملني.
اال����ش���ت���ث���م���ار  “�شندوق  وق��������ال 
حري�شون  و���ش��رك��اوؤه  الفل�شطيني 
ج���دا وم��ل��ت��زم��ون ب��ت�����ش��ري��ع وترة 
القرار  م����اري����ن.  غ����زة  ا���ش��ت��غ��الل 
مع  بالتن�شيق  ���ش��ُي��ت��خ��ذ  ال��ن��ه��ائ��ي 
احلكومة الفل�شطينية ومبا يحقق 
لالقت�شاد  ال��ق�����ش��وى  امل�����ش��ل��ح��ة 

الفل�شطيني«.
كانت اإ�شرائيل قالت يف ال�شابق اإنها 

توؤيد تطوير احلقل.
اإىل  ال��غ��از  اأن يذهب  امل��رج��ح  وم��ن 
للغاز  االإ�شرائيلي  ع�شقالن  مرفاأ 
اإىل حمطة  الطبيعي، ومن هناك 
جنني  يف  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  ك����ه����رب����اء 
ب��ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وف��ق��ا مل��ا ذكره 

م�شدر مطلع.

م��اث��ي��و���س ري��ج��ا���س ل���روي���رز اإن 
يف  ح�شة  ل�شراء  م�شتعدة  ال�شركة 
“اإذا كان ذلك اأمرا  احلقل الغازي 
احلكومتني...  مب��واف��ق��ة  ي��ح��ظ��ى 
با�شتطاعتنا  اأن  اأث���ب���ت���ن���ا  ول���ق���د 
ويحوي  �شريعا«.  ال��غ��از  ا�شتخراج 
غزة مارين، الواقع على بعد نحو 
30 كيلومرا من �شاحل غزة بني 
ال��ع��م��الق��ني لوثيان  ال��غ��از  ح��ق��ل��ي 
وُظهر، ما يزيد عن تريليون قدم 
وفقا  الطبيعي  ال��غ��از  م��ن  مكعبة 
لتطوير  خططا  لكن  للتقديرات. 
احل��ق��ل ت��اأج��ل��ت ع����دة م����رات على 

مدى ال�شنوات الع�شر املا�شية.
العام اجلاري،  ويف وقت �شابق من 
 55 ن�شبتها  �شل عن ح�شة  تخلت 
ح�شلت  قد  كانت  احلقل  يف  باملئة 
على  ا���ش��ت��ح��واذه��ا  اإط����ار  يف  عليها 
 2016 ع��ام  بي.جي يف  جمموعة 
بعد اأن واجهت �شعوبات يف العثور 

على م�شر.
اال�شتثمار  �����ش����ن����دوق  واأ�����ش����ب����ح 
الوحيد  امل�����ال�����ك  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 

املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  م���ن  ال���ق���ادم���ني 
 .2016 وحدها مقارنة مع عام 
وت�شعى هيئة راأ�س اخليمة لتنمية 
الزوار  اأع��داد  زي��ادة  اإىل  ال�شياحة 
من اململكة املتحدة اإىل االإمارة يف 

عام 2018 بن�شبة 20%.
من جانبه، قال ديريك مور، رئي�س 
م�شغلي  “رابطة  اإدارة  جم��ل�����س 
امل�شتقلني”:  ال�شياحية  اجل��والت 
راأ�س  هيئة  دع��وة  بتلقي  “�شررنا 
اخليمة لتنمية ال�شياحة، ال�شّيما 
يتطلعون  راب��ط��ت��ن��ا  اأع�������ش���اء  اأن 

بعد حتولها �إىل »م�ساهمة خا�سة«
»عمومية �أ�سمنت �لحتاد« تو�فق على تعديل

 �لنظام �لأ�سا�سي و��ستقالة 6 من �أع�ساء جمل�س �لإد�رة
•• راأ�س اخليمة- الفجر

اأ�شمنت االحت��اد يف راأ���س اخليمة النظام  اأق��رت اجلمعية العمومية ل�شركة 
االأ�شا�شي املعدل لل�شركة، اإثر حتولها من �شركة م�شاهمة عامة اإىل �شركة 

م�شاهمة خا�شة.
موؤقتة  اأرب��اح  توزيع  على  ال�شناعية  لل�شركة  العمومية  اجلمعية  ووافقت 

على امل�شاهمني، بقيمة 14 فل�س لكل �شهم.
بفندق  عقد  الذي  اجتماعها،  خالل  االحتاد”،  اأ�شمنت  “عمومية  ونظرت 
اأ�شتوريا، بقرية احلمرا ال�شياحية يف راأ�س اخليمة، اأم�س االأول،  والدورف 

يف ا�شتقالة 6 من اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة، وهو ما ي�شكل متطلبا يف 
اأ�شهمها، بناء على  “املعدل” لل�شركة، يف ظل بيع معظم  النظام االأ�شا�شي 
مبا�شرة،  امل�شاهمني  من  اثنني  على  اال�شتقالة  و�شرت  امل�شاهمني،  موافقة 
فيما ت�شري على اأع�شاء املجل�س االأربعة االآخرين بعد تعيني اأع�شاء جمل�س 

االإدارة اجلدد، يف اجلمعية العمومية غر العادية، التي تعقد الحقا.
تراأ�س االجتماع ال�شيخ عمر بن �شقر بن خالد بن حميد القا�شمي، بح�شور 
ال�شيخ رامي بن خالد بن عبد اهلل القا�شمي، نائب رئي�س جمل�س االإدارة، 
املزروعي،  خمي�س  وم�شبح  القا�شمي،  خالد  بن  اهلل  عبد  ال�شيخ  من  وك��ل 

ويو�شف علي البلو�شي، ومانوج كومار، و�شافور �شريناث، اأع�شاء املجل�س.

�إنرجني �ليونانية م�ستعدة ل�سر�ء ح�سة يف غزة مارين 

�لناجت �ل�سناعي �لأملاين يرتفع خالل مايو 



السبت  7   يوليو    2018  م   -   العـدد  12370  
Saturday   7   July   2018  -  Issue No   12370املال والأعمال

1814

�رتفاع موؤ�سر نيكي �لياباين 
للمرة �لأوىل خالل ��سبوع

•• طوكيو-وام:

بف�شل  ال��ت��داول  ا�شبوع  خ��الل  االأوىل  للمرة  “نيكي” الياباين  موؤ�شر  ارتفع 
التذبذب  بعد  ال�شينية وتغطية مراكز مدينة  االأ�شهم  التي حققتها  املكا�شب 
حيز  �شينية  ب�شائع  على  االأم��ري��ك��ي��ة  اجلمركية  ال��ر���ش��وم  دخ���ول  تبع  ال���ذي 
نقطة   21788.14 ليبلغ   1.1% مرتفعا  نيكي  املوؤ�شر  واأغلق  التنفيذ.  
منهيا موجة خ�شائر ا�شتمرت اأربعة اأيام.. فيما انخف�س املوؤ�شر %2.3 على 
اأ�شا�س اأ�شبوعي. و�شملت قائمة الرابحني ام�س �شهم تي . دي . كيه الذي قفز 
فيما   ..1.4% وهوندا   1.1% وتويوتا  باملائة   3.6 اأدفانت�شت  و   5.2%

ارتفع املوؤ�شر توبك�س االأو�شع نطاقا %0.9 ليبلغ 1691.54 نقطة.

للموؤ�ش�شات  رائداً  الهيئة منوذجاً 
اخلدماتية ي�شتند اإىل االبتكار يف 
جماالت الطاقة املتجددة وتخزين 
اال�شطناعّي  وال���ذك���اء  ال��ط��اق��ة 

واخلدمات الرقمية. 
اإح�����الل وتغير  ال��ه��ي��ئ��ة  وت��ع��ت��زم 
للموؤ�ش�شات  الت�شغيلي  ال��ن��م��وذج 
اأول  اإىل  وال���ت���ح���ّول  اخل��دم��ات��ي��ة 
م�شتوى  ع��ل��ى  رق��م��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
التحكم  ذات���ي���ة  ب��اأن��ظ��م��ة  ال���ع���امل 
وتخزينها،  امل���ت���ج���ددة  ل��ل��ط��اق��ة 
الذكاء  ا���ش��ت��ع��م��ال  يف  وال��ت��و���ش��ع 
اخلدمات  وت��ق��دمي  اال�شطناعي 

الرقمية.

•• دبي-الفجر:

يف اإط��ار جهودها يف دعم االبتكار 
ال�شناعية  ال�����ث�����ورة  وم����واك����ب����ة 
التقنيات  الرابعة واال�شتفادة من 
كهرباء  هيئة  ب����داأت  االإح��الل��ي��ة، 
ب��ا���ش��ت��خ��دام من�شة  دب����ي  وم���ي���اه 
االأ�شياء  الإن��رن��ت  “بريدك�س” 
“جرال  التي طورتها  ال�شناعية 
الربط  تتيح  والتي  اإلكريك”، 
بني االآالت والبيانات واالأ�شخا�س، 
وذلك لدعم القدرات الرقمية يف 
الهيئة ومتكينها مع جمع وحتليل 
البيانات يف الوقت الفعلي لتعزيز 
العمليات  وك��ف��اءة  وذك����اء  ���ش��رع��ة 

الت�شغيلية.  
وت���ع���د ه�����ذه اخل����ط����وة ج�����زء من 
اأ�شول  اإدارة  يف  االب��ت��ك��ار  برنامج 
ق��ط��اع اإن��ت��اج ال��ك��ه��رب��اء وامل��ي��اه يف 
ال��ه��ي��ئ��ة، ح��ي��ث ���ش��ي��ت��م ف��ي��ه��ا دمج 
االأ�شول يف حمطات توليد الطاقة 
مع تطبيقات من�شة “بريدك�س”  
لتوفر  ال�����ش��ح��اب��ي��ة  ل��ل��ح��و���ش��ب��ة 
للبيانات  ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة  احل����ل����ول 
التطبيقات  وت�����ش��م��ل  ال���ك���ب���رة. 

ك��م��ا ت��اأت��ي ه���ذه امل���ب���ادرة يف اإطار 
ال�شناعية  ل���ل���ث���ورة  م���واك���ب���ت���ن���ا 
الرابعة، واال�شتفادة من التقنيات 

االإحاللية، 
م����ث����ل ال������ذك������اء اال����ش���ط���ن���اع���ي، 
ت�شني،  وال���ب���ل���وك  وال����روب����وت����ات، 
واإن��رن��ت االأ���ش��ي��اء  لدعم مبادرة 
اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي   X  10 دب�����ي 
ت���ط���وي���ر خ����دم����ات ح���ك���وم���ة دبي 
مدن  �شتطبقه  م��ا  ال��ي��وم  لتطبق 
�شنوات   10 بعد  االأخ���رى  العامل 
اأف�شل  م�����ش�����������ت��ق��ب��ل  اأج�������ل  م����ن 
ل���الأج���ي���ال ال���ق���ادم���ة، وذل�����ك من 
والتطوير  ال��ب��ح��وث  دع���م  خ���الل 

واالبتكار.
هذا  يدعم  الطاير:  �شعادة  وتابع 
االإجن������از دي����وا ال��رق��م��ي��ة ال����ذراع 
مبادرة  وه����ي  ل��ل��ه��ي��ئ��ة،  ال��رق��م��ي 
مفهوم  �شياغة  اإع���ادة  على  تقوم 
للم�شاهمة  اخلدماتية  املوؤ�ش�شات 
جديد  رق��م��ي  م�شتقبل  خ��ل��ق  يف 
�شتطبق  ح���ي���ث  دب��������ي،  الإم�����������ارة 

والذكاء  االآيل  ال��ت��ع��ل��م  ت��ق��ن��ي��ات 
اال�شطناعي املدمج للتنبوؤ بدورة 
االأعطال  وت���اليف  االأ���ش��ول  ح��ي��اة 
حتديدها  طريق  عن  امل�شتقبلية 
اأ�شبابها  وحت��ل��ي��ل  م�شبق  ب�شكل 
املراقبة  خ���دم���ة  ع���رب  اجل����ذري����ة 
امل�����ش��ت��م��رة  ل��الأ���ش��ول ع��ل��ى مدار 

ال�شاعة. 
يتم  ت���ق���دم،  م���ا  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
الرقمي  ال��ت��واأم  مفهوم  ا�شتخدام 
لبناء  “بريدك�س”  من�شة  ع��ل��ى 
وعمليات  الأ���ش��ول  رقمية  من���اذج 

حمطات الطاقة . 
اإدارة  ال��ن��م��اذج يف  ه���ذه  وت�����ش��اه��م 
املتقدمة  التحليلية  التطبيقات 
�شاملة  روؤي��ة  تقدم  بدورها  والتي 
وحت�شني  ت���ق���ي���ي���م  يف  ت�������ش���اع���د 
الهيئة  ب��������داأت  ق����د  ال���ع���م���ل���ي���ات، 
املحطة  يف  امل��ب��ادرة  ه��ذه  بتطبيق 
للدمج مع  اأوىل  “L1” كخطوة 

من�شة بريدك�س.
وقال �شعادة �شعيد حممد الطاير، 

رع���اه اهلل، جلعل دول���ة االإم����ارات 
ابتكاراً  البلدان  اأك��رث  من  واح��دة 

يف العامل. 

املبادرة  ه��ذه  تدعم  حيث  روؤيتنا، 
لالإبتكار  الوطنية  اال�شراتيجية 
�شاحب  ����ش���ي���دي  اأط���ل���ق���ه���ا  ال���ت���ي 

الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
ي�شكل  دبي:  ومياه  كهرباء  لهيئة 
عليها  ترتكز  التي  النواة  االبتكار 

را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 

هيئة كهرباء ومياه دبي تبد�أ با�ستخد�م من�سة »بريدك�س«  للحو�سبة �ل�سحابية

فرن�سا ت�ستبعد �إعد�د �حلزمة �لقت�سادية لتفاق �إير�ن قبل نوفمرب 
•• فيينا-رويرتز:

اقت�شادية الإي��ران من  اإع��داد حزمة  اإىل  ق��ادرة  االأوروب��ي��ة  القوى  اأن تكون  املرجح  اإن من غر  ام�س  قالت فرن�شا 
اأجل اإنقاذ اتفاقها النووي قبل نوفمرب ت�شرين الثاين وحذرت طهران من اال�شتمرار يف التلويح بك�شر التزاماتها 
باالتفاق. وقال وزير اخلارجية الفرن�شي جان اإيف لو دريان يف ت�شريحات لراديو اآر.تي.اإل قبل اأن يتوجه اإىل فيينا 

حل�شور اجتماع وزاري ب�شاأن االتفاق البد اأن يتوقفوا عن التهديد ب�شكل دائم بك�شر التزاماتهم باالتفاق النووي.
املكافاآت  على  احل�شول  م��ن  اإي���ران  متكن  حلوال  جن��د  اأن  ميكننا  بحيث  التهديد  ع��ن  يتوقفوا  اأن  “يجب  اأ���ش��اف 

االقت�شادية الالزمة«.
وقال اإن القوى االأوروبية باالإ�شافة اإىل رو�شيا وال�شني تعمل على التو�شل اإىل اآلية مالية لتخفيف اأثر العقوبات 
االأمريكية القا�شية املزمعة. واأردف قائال “نحاول اأن نفعل ذلك قبل فر�س العقوبات يف بداية اأغ�شط�س اآب وبعد 
ذلك جمموعة اأخرى من العقوبات يف نوفمرب. بالن�شبة لبداية اأغ�شط�س يبدوا الوقت ق�شرا بع�س ال�شيء، لكننا 

نحاول اأن نفعل ذلك بحلول نوفمرب«.

موزة �ل�سام�سي : وزير �لنفط �لبحريني يرحب بقيام �حتاد �لكيميائيني �خلليجي

بريطانيا تعد خطة جديدة لربيك�ست.. وجاغو�ر توجه حتذيرً� �سديدً�

كوريا �جلنوبية تعلق حتميل �لنفط �لإير�ين يف يوليو 

�لذهب يقل�س خ�سائره مع تر�جع �لدولر 

•• �شول-طوكيو-رويرتز:

ق���ال���ت ث���الث���ة م�������ش���ادر م��ط��ل��ع��ة اإن 
اأي  على  لن حت�شل  اجلنوبية  كوريا 
يوليو  يف  اإي��ران��ي��ة  مكثفات  اأو  نفط 
متوز، لتكون بذلك قد علقت جميع 
�شنوات  �شت  يف  م��رة  الأول  ال�شحنات 
جميع  لوقف  اأمريكي  �شغط  و�شط 
الواردات من النفط االإيراين اعتبارا 

من نوفمرب ت�شرين الثاين.
�شمال  لكن م�شدرا جتاريا مقره يف 
اآ���ش��ي��ا ع��ل��ى دراي����ة ب��رت��ي��ب��ات �شحن 
زبائن  اإن  ق�����ال  االإي���������راين  ال���ن���ف���ط 
اال�شتراد  يف  م�����ش��ت��م��رون  ي��اب��ان��ي��ني 
امل�شرين  م��ن  ع��دد  قيام  م��ع  حاليا، 
بدرا�شة �شراء النفط االإي��راين حتى 

حتميل �شبتمرب اأيلول.
ك��وري��ا اجلنوبية، وهي  ي��اأت��ي حت��رك 
الرئي�شيني  اإي����ران  زب��ائ��ن  اأك���رب  م��ن 
واليابان،  ال�شني  اإىل جانب  اآ�شيا  يف 
يف ال��وق��ت ال���ذي ت��خ��و���س ف��ي��ه �شول 
حمادثات للح�شول على ا�شتثناء من 
النفط  �شراء  االأمريكية على  القيود 
لالإعفاء  مماثل  نحو  على  االإي���راين 
ال�����ذي ح�����ش��ل��ت ع��ل��ي��ه خ����الل جولة 

العقوبات ال�شابقة.
ترتيبات  على  املطلع  امل�����ش��در  وق���ال 
“احلكومة  االإي�����ران�����ي�����ة  ال�������ش���ح���ن 

�شغوطا  مار�شت  اجلنوبية  الكورية 
لوقف امل�شريات” م�شيفا اأن كوريا 
نفط  اأي  على  حت�شل  ل��ن  اجلنوبية 
اإيران اعتبارا من حتميل يوليو  من 

متوز.
كوريا  اإن  اآخ������ران  م�������ش���دران  وق����ال 
اجلنوبية األغت حتميالت يوليو متوز 
ل�شحنات النفط اخلام واملكثفات من 
اإيران واإن من غر املوؤكد ما اإذا كانت 
العقوبات  من  اإع��ف��اء  على  �شتح�شل 

االأمريكية على التجارة مع اإيران.
ويعني االإلغاء اأن كوريا اجلنوبية لن 
اأغ�شط�س  يف  اإي��ران��ي��ا  نفطا  ت�شتورد 
اآب، مبا ميثل اأول �شهر تنخف�س فيه 
اأغ�شط�س  ال�شفر منذ  اإىل  ال��واردات 
2012 حني علق م�شرون من  اآب 
ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة م�����ش��ري��ات نفط 
ا�شتثناء  على  احل�شول  قبل  اإيرانية 
ال�شتراد كميات حمدودة من اخلام 

االإيراين.
ك���ان���ت ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ق���ال���ت يف 
اتفاق  م��ن  من�شحبة  اإن��ه��ا  اآي���ار  مايو 
النووي.  اإي���ران  برنامج  ب�شاأن  دويل 
ي��ون��ي��و ح��زي��ران طالبت  اأواخ����ر  ويف 
حلفاءها بوقف جميع واردات النفط 
االإيراين اعتبارا من نوفمرب ت�شرين 
منح  امل�شتبعد  من  اإن  وقالت  الثاين 

ا�شتثناءات.

الكورية  التكرير  �شركات  وخف�شت 
اجل�����ن�����وب�����ي�����ة م�����ن�����ذ ذل����������ك احل�����ني 
م�����ش��ري��ات��ه��ا م���ن ال��ن��ف��ط االإي�����راين 
ب��دي��ل��ة مثل  م�����ش��ادر  اإىل  وحت���ول���ت 
اخل��ام االأم��ري��ك��ي واالأف��ري��ق��ي ب�شبب 
ارتفاع اأ�شعار خامات ال�شرق االأو�شط 
وع�����دم ال��ي��ق��ني ب�����ش��اأن ال���ت���ج���ارة مع 

اإيران.
وم�����������ش�����رو ال�����ن�����ف�����ط وامل����ك����ث����ف����ات 
ك��وري��ا اجلنوبية هم  م��ن  االإي��ران��ي��ة 
اإنت�شون  اإن��رج��ي واإ���س.ك��ي��ه  اإ���س.ك��ي��ه 
الإ�س.كيه  امل��م��ل��وك��ة  ب��روك��ي��م��ي��ك��ال 
ان��وف��ي�����ش��ن وه���ي���ون���داي اأوي������ل بنك 

وهانوا توتال بروكيميكال.
ترتيبات  على  املطلع  امل�����ش��در  وق���ال 
اأي�شا  يابانيون  “م�شرون  ال�شحن 
على  الأغ�شط�س،  �شحنات  ي��خ��ت��ارون 
ب�شراء  لهم  ال�شماح  عدم  من  الرغم 
املتفق  الكميات  بخالف  اإ���ش��ايف  خ��ام 

عليها بعقود حمددة االأجل«.
كان رئي�س جمعية البرول اليابانية 
قال ال�شهر املا�شي اإن �شركات التكرير 
التوقف  اإىل  ت�شطر  ق��د  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
االإي���راين  اخل���ام  النفط  ع��ن حتميل 
اعتبارا من االأول من اأكتوبر ت�شرين 
على  احلكومة  حت�شل  مل  اإذا  االأول 
االأمريكية  العقوبات  من  اآخر  اإعفاء 

على اإيران.

الفورية  امل��ع��ام��الت  يف  باملئة   0.1 ال��ذه��ب  وانخف�س 
بحلول  )االأون�����ش��ة(  لالأوقية  دوالر   1256.54 اإىل 
هبط  اأن  ب��ع��د  ج��ري��ن��ت�����س،  ب��ت��وق��ي��ت   0702 ال�����ش��اع��ة 
من  �شابق  وق��ت  يف  ل��الأوق��ي��ة  دوالر   1252.15 اإىل 

اجلل�شة.
اأول مك�شب  اإىل حت��ق��ي��ق  اجت���ه  االأ���ش��ف��ر  امل��ع��دن  ل��ك��ن 

اأ�شبوعي يف اأربعة اأ�شابيع.
للت�شليم  االآج��ل��ة  االأمريكية  ال��ذه��ب  عقود  وت��راج��ع��ت 
دوالر   1257.50 اإىل  باملئة   0.1 اآب  اأغ�شط�س  يف 
ل��الأوق��ي��ة. وم��ن ب��ني امل��ع��ادن النفي�شة االأخ���رى، قفزت 

الف�شة 0.5 باملئة اإىل 16.06 دوالر لالأوقية.
945.97 دوالر  اإىل  باملئة   0.2 البالديوم  وانخف�س 
لالأوقية، بينما زاد البالتني 0.3 باملئة اإىل 842.70 

دوالر لالأوقية.

•• بنجالورو-رويرتز:

قل�شت اأ�شعار الذهب خ�شائرها ام�س مع �شغط الر�شوم 
اجلمركية االأمريكية على ب�شائع �شينية على الدوالر، 
ن�شوب حرب جتارية كاملة بني  املخاوف من  مما عزز 

اأكرب اقت�شادين يف العامل.
بع�س  على  اإ�شافية  جمركية  ر�شوما  ال�شني  وفر�شت 
ال��واردة من الواليات املتحدة على الفور بعد  املنتجات 
 34 بقيمة  �شينية  واردات  على  اأمريكية  ر�شوم  فر�س 

مليار دوالر، وفقا ملا ذكرته و�شائل االإعالم الر�شمية.
اأرجوناوت  لدى  االقت�شادية  املحللة  وقالت هيلني الو 
�شيكيوريتيز “اإذا ت�شاعدت احلرب التجارية، قد تبيع 
ال�شني بعد ذلك اأوراقا مالية اأمريكية وت�شري ذهبا. 

�شيكون هذا حدثا كبرا«.

•• البحرين-الفجر:

ق���ال���ت ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة م�����وزة مطر 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال�شام�شي 
اجلمعية الكيميائية االماراتية و 

احتاد الكيميائيني اخلليجي 
م�شاء  االحت����اد  وف���د  ت�����ش��رف   انه 
ال�شيخ  م�����ع�����ايل  ب����ل����ق����اء  ام�����������س 
حم���م���د ب����ن خ��ل��ي��ف��ة ب����ن اأح���م���د 
وزير  اهلل-  -ح��ف��ظ��ه  خ��ل��ي��ف��ة  اآل 
الوطنية  الهيئة  ورئي�س  النفط 
البحرين  مبملكة  وال��غ��از  للنفط 
وزراء  ق���رار جمل�س  ���ش��دور  ب��ع��د 
احتاد  بتاأ�شي�س  البحرين  مملكة 

الكيميائيني اخلليجي. 
لالحتاد  العامة  االأمانة  وقدمت 
دعمه  ع����ل����ى  مل���ع���ال���ي���ه  ����ش���ك���ره���ا 
الوفد  وا�شتمع  االحت���اد  تاأ�شي�س 
مع  ي��ت��الق��ى  م��ا  لتوجيهه  حول 
اخلليج  يف  دول  ال����ق����ادة  ط���م���وح 
الكيمياء  بعلوم  للنهو�س  العربي 
اخلليج  يف  وه��ن��د���ش��ت��ه��ا  وال��ن��ف��ط 
لتبادل  حا�شنة  وتاأ�شي�س  العربي 
ال�شركات  ك��ربى  ت�شم  اخل���ربات 
الكيميائية وال�شناعية اخلليجية 
تزيد من  التي  املوؤمترات  واإقامة 
فعالية التعاون امل�شرك وتطوير 
النفط وت�شنيع  ا�شتخراج  اأبحاث 

املواد الكيميائية. 
وك�����ان مل��ع��ال��ي��ه ك��ل��م��ة ���ش��ك��ر لكل 
العربي  اخلليج  يف  الكيميائيني 
ال�شاملة  النه�شة  مواكبتهم  على 
اخلليج  دول  ت�������ش���ه���ده���ا  ال����ت����ي 
االأمانة  وفد  وا�شتعر�س  العربي. 

خططه  م���ع���ال���ي���ه  م�����ع  ال����ع����ام����ة 
ووعد  الطموحة  اال�شراتيجية 
ال������وزي������ر ب����ت����ق����دمي ك�����ل ال����دع����م 

لالحتاد حتت مظلة وزارته.
ح�شر اللقاء الدكتور عبدالواحد 
واأع�شاء  االحت���اد.  رئي�س  النكال 
العام  االأم������ني  ال���ع���ام���ة  االأم����ان����ة 
واالأمني  العتيبي  جمال  االأ�شتاذ 
ال���ع���ام امل�����ش��اع��د االأ����ش���ت���اذة هدى 
االأ�شتاذ  امل���ايل  واالأم����ني  ال��ن�����ش��ار 
�شعيد عبا�س و�شعادة نائب الرئي�س 
التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط 
والغاز يف مملكة البحرين االأ�شتاذ 
فيحان الفيحاين وجمع من نواب 

الوزير والقادة.

•• لندن-وكاالـ:

الند  ج��اغ��وار  ال�شهرة  ال�����ش��ي��ارات  ت�شنيع  �شركة  ان�شمت 
اإقامة حواجز جمركية جديدة  اأن  املحذرين من  اإىل  روف��ر 
مع اأوروب��ا من �شاأنه اأن يعر�س اآالف الوظائف وا�شتثمارات 
الربيطانية  ت��ب��داأ احل��ك��وم��ة  وق���ت  ل��ل��خ��ط��ر، يف  ب��امل��ل��ي��ارات 
مع  امل�شتقبلية  العالقة  ب�شاأن  قرار  التخاذ  حا�شماً  اجتماعاً 

االحتاد االأوروبي بعد بريك�شت.
وق��ب��ل ي���وم ع��ل��ى ت��روؤ���س ت��ري��زا م���اي اج��ت��م��اع��اً حلكومتها 
اإنها  م�شاعدوها  ق��ال  م�شرك،  مبوقف  للخروج  املنق�شمة 
و�شعت خطة ت�شوية جمركية لتخفيف اإجراءات التجارة مع 

االحتاد االأوروبي بعد بريك�شت يف مار�س 2019.
برلني  اأجنيال مركل يف  االأملانية  امل�شت�شارة  لقائها  وخالل 
ب�شاأن  ال��ق��رار  �شيتخذ  احلكومي  “االجتماع  اإن  م��اي  قالت 
خطوات  بت�شريع  �شت�شمح  ق��دم��اً  للم�شي  اأ�شا�شية  طريقة 
واجهت  م��ا  �شرعان  اجلمركية  اخلطة  ولكن  املفاو�شات”، 
م�شكالت، ولفتت تقارير اإىل اأن وزير بريك�شت ديفيد ديفي�س 

اأبلغ ماي اأن املقرح غر عملي ولن تقبله بروك�شل.
وفيما ت�شهد احلكومة انق�شامات واالحتاد االأوروبي ينتظر 
و�شيمنز  وب��ي.اإم.دب��ل��ي��و  اإي��رب��ا���س  جمموعات  ح��ذرت  بقلق، 
ا�شتثماراتها من  تنقل  ق��د  اأن��ه��ا  م��ن  االأخ���رة  االأ���ش��اب��ي��ع  يف 
بريطانيا ما مل ي�شمن االتفاق النهائي لربيك�شت ا�شتمرار 

حرية التجارة عرب القناة االإنكليزية.
اململوكة  روفر  ل�شركة جاغوار الند  التنفيذي  املدير  وقال   

من �شركة تاتا موتورز الهندية اإن “قلبها وروحها يف اململكة 
“لكننا مع �شركائنا  املتحدة”، واأ�شاف رالف �شبيث يف بيان 
املوردين، نواجه م�شتقباًل جمهواًل، ما مل حتافظ مفاو�شات 
بريك�شت على جتارة حرة وبدون عقبات مع االحتاد االأوروبي 

والو�شول بال قيود اإىل ال�شوق املوحدة«.
ملوا�شلة  اأك��رب  ل�شمان  عاجل  �شكل  يف  بحاجة  “نحن  وتابع 
اال�شتثمار بقوة يف اململكة املتحدة وحماية مزودينا وزبائننا 

وموظفينا البالغ عددهم 40 األفاً يف بريطانيا«.
 2016 يونيو  يف  ا�شتفتاء  يف  الربيطانيني  ت�شويت  ومنذ 
على اخلروج من االحتاد االأوروبي، تواجه احلكومة م�شكلة 
���ش��ائ��ك��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��اخل��ي��ار امل��ف�����ش��ل ل��الن��ف�����ش��ال ع���ن االحت���اد 
االأوروب��ي، وكانت ماي قد تعهدت بانف�شال تام واالن�شحاب 
االأوروبي،  لالحتاد  املوحدة  وال�شوق  اجلمركي  االحت��اد  من 

واللذين قيدا بريطانيا بقوانني و�شعت يف بروك�شل.
وفيما مينح ذلك االنف�شال اجلذري بريطانيا حرية و�شع 
قطاع  بعرقلة  نف�شه  ال��وق��ت  يف  ي��ه��دد  ال��ت��ج��اري��ة،  �شيا�شتها 
حزب  يف  املحافظني  النواب  من  العديد  ويعار�شه  االأع��م��ال 
“ترتيبات  م���اي  ت�شميه  م��ا  تفا�شيل  ب��ع��د  ت���رد  ومل  م����اي، 
خطتني  م��ن  ع��ن��ا���ش��ر  ت�شتمد  لكنها  ت�شهيلية”  ج��م��رك��ي��ة 

جمركيتني قائمتني رف�شت بروك�شل كليهما.
تولت  ال��ذي  كورتز  �شيبا�شتيان  النم�شاوي  امل�شت�شار  واأ���ش��ار 
بالده موؤخراً الرئا�شة الدورية لالحتاد االأوروبي، اليوم اإىل 
من  بريطانيا  ملنع  بريك�شت  حول  املفاو�شات  متديد  اإمكان 

مغادرة االحتاد قبل التو�شل اإىل اتفاق.

االحتاد  م��ن  بريطانيا  خ���روج  احتمال  ح��ول  القلق  وي���زداد 
ال�شمالية  اإيرلندا  م�شاألة  اإىل  اأواًل  يعود  وه��ذا  اتفاق  ب��دون 
بني  احل��دود  على  التدقيق  عمليات  جتنب  وكيفية  ال�شائكة 

اإيرلندا ال�شمالية وجمهورية اإيرلندا.
فيينا  يف  االأجنبية  ال�شحافة  م��ع  لقاء  خ��الل  ك��ورت��ز  وق��ال 
ال�شمالية  اإيرلندا  ملف  ت�شوية  اإىل  نتو�شل  اأن  يف  “اآمل 
اإىل موا�شلة  اأدع���و  واحل����دود، يف ح��ال مل جن��د ح��اًل فاإنني 

املفاو�شات لتفادي بريك�شت قا�س«.
“ن�شف  اإن  التجزئة  جت��ار  كون�شور�شيوم  ق��ال  جهته  وم��ن 
االحتاد  من  ومعظمها  م�شتورد،  لربيطانيا  الغذائية  امل��واد 
ال�شلع تعتمد على عالقات جتارية معقدة  االأوروب��ي، وتلك 
وح�شا�شة”، وعدم التو�شل التفاق حول بريك�شت �شيكون له 
وكذلك  املتحدة  اململكة  يف  امل�شتهلكني  على  موؤملة  تداعيات 
كبر  كتب  م��ا  بح�شب  االأوروب����ي،  االحت���اد  املنتجني يف  على 
يف  بارنييه  مي�ش���ال  لربيك�شت  االأوروب���ي  االحت��اد  مفاو�شي 

ر�شالة ملاي.
وقال �شبيث اإن “اتفاقاً �شيئاً للخروج من االحتاد االأوروبي 
يعيد اإقامة حواجز بني بريطانيا واأكرب �شركائها التجاريني 
1.2 مليار  اأك���رث م��ن  �شيكلف ج��اغ��وار الن��د روف���ر خ�����ش��ارة 
االأرب���اح  م��ن  ي���ورو(  مليار   1.3 دوالر،  مليار   1.6( جنيه 
بتعديل  نقوم  اأن  علينا  ذل��ك،  “نتيجة  اأن��ه  وح��ذر  �شنوياً”، 
اإىل اأن جاغوار الند  �شيا�شتنا االإنفاقية ب�شكل كبر”، الفتاً 
روفر تعتزم ا�شتثمار 80 مليار جنيه اإ�شرليني يف ال�شنوات 

اخلم�س املقبلة.
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الفجر الريا�ضي

�سكولري: نيمار لن ي�سل 
�أبدً� ملا حققه بيليه

الربازيلي،  للمنتخب  االأ�شبق  الفني  املدير  قال 
لن  �شيلفا  دا  نيمار  اإن  �شكوالري،  فيليبي  لويز 
بيليه  الربازيلي  االأ�شطورة  حققه  ملا  اأب��داً  ي�شل 

خالل م�شرته كالعب.
“اإل  �شحيفة  م��ع  مقابلة  يف  �شكوالري  واأو���ش��ح 
“يف الربازيل نعلم من هو  االإ�شبانية:  موندو” 
ن�شخة  ه��ن��اك  اأن  نعلم  بيليه..  ه��و  وم��ن  نيمار 

ثانية  ن�شخة  بيليه ولن تكون هناك  واح��دة من 
منه«. واأ�شاف: “اأي العب ميكن اأن يجون جيداً 
بيليه  يكون مثل  لن  ولكنه  رائعاً،  للغاية، ورمبا 
الأنه ما من وريث لبيليه، لن يعادل اأي العب ما 
حققه بيليه«. وتابع: نيمار اأبطاأ من عملية منوه 
وتطور م�شتواه االحرايف بالرحيل عن �شفوف 

بر�شلونة.

��ستقبال �لأبطال لفالكاو 
و�لل”كافيتريو�س” يف كولومبيا 

ع���اد م��ن��ت��خ��ب ك��ول��وم��ب��ي��ا اإىل ال��ع��ا���ش��م��ة ب��وغ��وت��ا بعد 
خ���روج���ه م���ن ال�����دور ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي مل���ون���دي���ال رو�شيا 
االأبطال  ا�شتقبال  ل��ق��ي  ح��ي��ث  اإن��ك��ل��را،  اأم����ام   2018
راداميل  املنتخب  قائد  امل�شجعني. وعلق  اآالف  من قبل 
فالكاو على نزول اآالف اجلماهر اىل ال�شارع للرحيب 
بعودة ال�كافيترو�س اخلمي�س بالقول “هذا اال�شتقبال 
اأكرث  التقدم  م��ن  نتمكن  مل  وان  حتى  توقعاتنا  يفوق 
امل��ج��م��وع��ة من  ن��ح��ن متحم�شون وه���ذه  امل��ون��دي��ال.  يف 

الالعبني بذلت جهدها حتى اآخر نقطة عرق«. اأ�شاف 
اأقوى«.  “�شنعود  والهتافات  الت�شفيق  وقع  على  النمر 
ورافق موكب من ال�شيارات املنتخب الكولومبي واجلهاز 
الفني يف �شوارع بوووغا حتى ملعب “اإل كامبني” حيث 
كان يف انتظاره االآالف اأي�شا. وكانت كولومبيا خرجت 
بركالت   4-3 ان��ك��ل��را  اأم���ام  النهائي  ثمن  ال���دور  م��ن 
يف  �شبارتاك  ملعب  على   1-1 تعادلهما  بعد  الرجيح 

مو�شكو ليل الثالثاء.

اإن  ق��ال ج��اري��ث �شاوثجيت م��درب اإجن��ل��را 
م�شاركة املهاجم جيمي فاردي �شد ال�شويد 
القدم  لكرة  ال��ع��امل  لكاأ�س  الثمانية  دور  يف 
تعر�شه  بعد  �شعبة”  “تبدو  ال�شبت  اليوم 
الإ�شابة يف الفخذ عقب م�شاركته كبديل يف 

الفوز على كولومبيا يف دور ال�شتة ع�شر.
اأن  امل�شتبعد  م��ن  اأن��ه  اإىل  �شاوثجيت  واأ���ش��ار 
عن  غيابه  بعد  ال�شويد  �شد  ف���اردي  يلعب 

املران اأم�س اخلمي�س.
التلفزيونية  �شبورت�س  �شكاي  �شبكة  ونقلت 
عن �شاوثجيت قوله “فاردي مل يتدرب لذا 
رمبا يغيب عن هذه املباراة. لكننا �شنعلم كل 
���ش��يء )ال��ي��وم اجل��م��ع��ة(. ال��الع��ب��ون تدربوا 

ب�شكل طبيعي. مل نتدرب لوقت طويل.
االأف�شل  م��ن  ال��ت��وق��ي��ت  ه���ذا  اأن يف  »اأع��ت��ق��د 
ن���ت���درب ل���ف���رات ط��وي��ل��ة وال��ك��ث��ر من  اأال 

معلوماتنا �شتكون يف االجتماعات«.
بالتعايف  م��رت��ب��ط  االأم������ر  “الأن  واأ�����ش����اف 
�شيء  اأي  مثل  والذهنية  البدنية  والناحية 
لن  الأننا  تاأتي  التدريب  م��دة  تقلي�س  اخ��ر. 
ن�شتطيع ال�شغط على الالعبني ملعرفة هل 

كل �شيء ي�شر على ما يرام اأم ال«.
يف  و�شنتناق�س  )ال��ي��وم(  �شنعلم  “لذا  وتابع 

االأمر. اعتقد اأن كل الفرق �شتفعل ذلك«.
وكان �شاوثجيت �شعيدا بعودة ديلي اآيل العب 
���ش��ارك يف م��ب��اراة كولومبيا  ال���ذي  ال��و���ش��ط 

املجموعة  يف  وبلجيكا  بنما  �شد  غيابه  بعد 
ال�شابعة ب�شبب م�شكلة يف الفخذ.

للغاية  جيدة  حالة  يف  ك��ان  “ديلي  واأ���ش��اف 
اأن  اعتقد  باأي �شيء.  ي�شعر  املباراة ومل  بعد 
�شت�شاعده كثرا. م�شاركته  اأخرى  اأيام  عدة 
من  وك���ان  مبكرة  ك��ان��ت  املا�شية  امل��ب��اراة  يف 
بحالة  ل��ك��ن��ه  م��ا  ب�����ش��يء  ي�شعر  اأن  امل��ح��ت��م��ل 
االأي�شر  الظهر  ياجن  ا�شلي  اأن  كما  جيدة«. 
اأي�شا بعد  واملدافع كايل ووكر بحالة جيدة 
خ��روج��ه��م��ا م���ن م���ب���اراة ك��ول��وم��ب��ي��ا ب�شبب 

تقل�شات يف الع�شالت.
“ال يوجد ما يقلقنا حول  وق��ال �شاوثجيت 

ياجن ووكر. عادا اإىل التدريبات.

»لكن االأم��ر رمب��ا يعود م��رة اأخ��رى. عندما 
تعلم  ال  طويلة  لفرة  ومتتد  م��ب��اراة  تلعب 
كيف �شتكون االأمور اإىل اأن تعود للتدريبات 
الطبيعية مرة اأخرى ومعرفة ما هي امل�شكلة 

بال�شبط«.
من  يعانيان  ال  اأن��ه��م��ا  ن�شعر  “لكننا  وت��اب��ع 
ثالثة  اأو  الع��ب��ني  ح��ال��ة  �شنقيم  م�����ش��اك��ل. 
اأم ال ومرة  ون��رى هل توجد م�شكلة لديهم 

اأخرى منلك البدالء اجليدين«.
75 يف  “لو ك���ان ه��ن��اك الع���ب يف  واأ����ش���اف 
�شي�شتحق  عندها  البدنية  حالته  م��ن  املئة 
الالعبون الذين مل ي�شاركوا احل�شول على 

فر�شتهم وتقدمي مئة يف املئة«.

�ساوثجيللت: فللاردي رمبلللا يغيلللب �سلد �ل�سويد 

القدم  ل��ك��رة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف  فقط  دقيقة   15 لعب 
يف  ال�شويد  م��ع  ج�شد  دورم���از  جيمي  لكن  رو�شيا،  يف 
العن�شرية  ملناه�شة  رم��زا   ،2018 رو�شيا  مونديال 

واحل�س اجلماعي ملنتخب بالده.
خارج  الرو�شي  للمونديال  املميزة  ال�شور  اإح��دى  هي 
امل�شتطيل االأخ�شر: وقف دورماز بلحيته الطويلة، يف 
اأم��ام و�شائل االع��الم من هاتفه  ح�شة تدريبية يقراأ 
�شده  العن�شرية  ال��ه��ج��م��ات  ل��وق��ف  ن���داء  اخل��ل��ي��وي، 
وعائلته اأمام زمالئه الذين ا�شطفوا خلفه و�شفقوا 

له يف النهاية.
اخل��ط��اأ ال���ذي ارت��ك��ب��ه؟ ت�شبب ب��ال��رك��ل��ة احل���رة التي 
�شجلت من خاللها اأملانيا هدف الفوز 2-1 يف الدقيقة 
امام  مباراتها  يف  ال�شائع  ب��دل  الوقت  من  اخلام�شة 
االول. هزمية  ال��دور  الثانية من  ال�شويد يف اجلولة 
مل متنع ال�شويد من العبور اىل الدور ثمن النهائي، 
النهائي  ربع  1-�شفر اىل  ال�شويد  ومنه على ح�شاب 

ملالقاة انكلرا ال�شبت املقبل يف �شامارا.
عرب  العن�شرية  ال�شتائم  انهالت  اأملانيا،  م��ب��اراة  بعد 
الذي ولد  التوا�شل االجتماعي �شد دورم��از،  مواقع 
واأم لبنانية  اأب تركي  اأوري��ربو من  29 عاما يف  قبل 
)كالهما من االآراميني ال�شريان( هاجرا اإىل ال�شويد 

من تركيا.
ق�����ال دورم��������از يف م��ع�����ش��ك��ر امل��ن��ت��خ��ب ال�������ش���وي���دي يف 
للمنتخب  باللعب  وفخور  �شويدي  اأن��ا  غيليندجيك 
هذا  ي��دم��رون  العن�شريني  بع�س  اأدع  لن  ال�شويدي. 

الفخر.
مت  حيث  ان�شتاغرام،  على  ح�شابه  يف  تهديدات  تلقى 
نعته بال��شر�شور وهو م�شطلح مهني يقارن ب�اللعني، 

اأو �شيطان عربي ، اأو اإرهابي اأو طالبان.
عندما كان يلعب يف اليونان مع اأوملبياكو�س برايو�س 
)2014-2016(، زار مع�شكرا الالجئني ال�شوريني 

وتلقى وقتها اأي�شا انتقادات على هذه البادرة.
اأي�شا  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  ع��رب  انت�شر  ذل���ك،  ع��ل��ى  ردا 
و���ش��م ي��داف��ع ع��ن��ه، ومت تنظيم ت��ظ��اه��رة ل��دع��م��ه يف 

�شتوكهومل.
اأي�شا  وه��و  عاما،   18 البالغ  �شقيقه  دورم���از،  اإليا�س 
العب كرة قدم، اأعرب عن “حزنه” اأمام الكامرات. 
ال��ت��ي مت  ال��ط��ري��ق��ة  م��ن  ام���ل  “�شعرت بخيبة  وق���ال 
املنتخب  وميثل  �شويدي  الأن��ه  اأخ��ي  م��ع  بها  التعامل 

الوطني ال�شويدي«.
اأ�شاف “من ال�شعب بالن�شبة اإيل ان اأرى ذلك«.

ارتدت  �شراندهال  اأنيكا  ال�شويدية  الريا�شة  وزي��رة 
جل�شة  خ��الل   ،21 برقمه  لدعمه،  ال��الع��ب  قمي�س 

اأ�شئلة يف الربملان.
لكنه  اأدائه”،  ب�شبب  “ُينتقد  اأن  على  دورم���از  واف��ق 
الأنه مت اأي�شا تهديد  راأى اأن “احلد قد مت جتاوزه”، 

اأ�شرته واأطفاله.
لكن العب تولوز الفرن�شي لي�س فقط رمزا ملكافحة 
العن�شرية يف ال�شويد، فهو ميثل اي�شا قوة املجموعة 
ال�شويدية التي بلغت الدور ربع النهائي لكاأ�س العامل 

للمرة االأوىل منذ عام 1994.
على  الفوز  بعد  اأندر�شون  يانه  ال�شويد  م��درب  وق��ال 
فريق  “لدينا  النهائي  ثمن  يف  )1-�شفر(  �شوي�شرا 
رائع، داخل اأر�شية امللعب وعلى دكة البدالء”، معتربا 
ان “كرة القدم هي ريا�شة جماعية. نحن نعرف كيف 

و�شلنا اإىل هنا«.
مل يلعب دورم��از �شوى ربع �شاعة، وهو الوقت الذي 
امل��وؤ���ش��ف على تيمو فرنر،  ذل��ك اخل��ط��اأ  ارت��ك��ب فيه 

الذي مل يكلف ال�شويد يف النهاية اأي �شيء.
يف 47 مباراة دولية، �شجل ثالثة اأهداف فقط، بيد 
اإىل كاأ�س العامل  اأحدها كان حا�شما على الطريق  اأن 
���ش��د ف��رن�����ش��ا ح��ي��ث ���ش��ج��ل ه���دف ال��ف��وز 2-1 الذي 
اق�شت  االأوروب��ي عندما  امللحق  ال�شويد خو�س  خول 
ايطاليا باأ�شلوبها الدفاعي الذي اأثبت جناحه الكبر 

يف مونديال رو�شيا.
حيث  ال��ب��دالء،  مقاعد  من  الغالب  يف  ي�شارك  حاليا، 
امل�شيحية  ال���رم���وز  م���ن  وو���ش��وم��ه  بلحيته  ي��الح��ظ 

امل�شرقية.

املنتخب  ق��ي��ادة  ���ش��ارة  ارت���داء  م��ن  اأ�شابيع فقط   6 يف غ�شون 
اأث��ب��ت ه���اري ك��ني ج��دارت��ه ب�شكل كبر وفر�س  االإجن��ل��ي��زي، 
اإىل  �شخ�شيته القيادية ب�شكل وا�شح، وهو ما يتطلع الفريق 
موا�شلة اال�شتفادة منه عندما يلتقي نظره ال�شويدي اليوم 
ال�شبت، يف ربع نهائي بطولة كاأ�س العامل 2018 لكرة القدم 

املقامة حالياً برو�شيا.
البطولة  املهاجم كني )24 عاماً( قائمة هدايف  يت�شدر  ومل 

اأه���داف   6 وال��ث��اين بر�شيد  االأول  ال��دوري��ن  ان��ت��ه��اء  م��ع 
فقط، واإمنا اأثبت قوة دوره يف تعزيز ثقة وثبات زمالئه 
ب��ال��ف��ري��ق ال����ذي ي�����ش��م ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��ن��ا���ش��ر ال�شابة 

حمدودة اخلربة.
وجاء املثال االأبرز على ذلك يف املباراة اأمام كولومبيا يف 
دور ال�16 الثالثاء املا�شي، والتي انتهت بفوز املنتخب 

الرجيحية  اجل���زاء  ب�شربات   3-4 االإجن��ل��ي��زي 
االأوىل منذ  للمرة  الثمانية  دور  اإىل  ليتاأهل 

12 عاماً.
للمنتخب  هدفاً  كني  �شجل  فقد 

االإجنليزي من �شربة جزاء 
االأ�شلي  ال���وق���ت  خ����الل 

اأن  وب����ع����د  ل����ل����م����ب����اراة، 
ان����ت����ه����ى ال����وق����ت����ان 
واالإ�شايف  االأ���ش��ل��ي 
 ،1-1 ب���ال���ت���ع���ادل 
ت��������������������������وىل ك�������ني 
اأوىل  ت����ن����ف����ي����ذ 
���ش��رب��ات اجل���زاء 
ال����رج����ي����ح����ي����ة 
منها  و�����ش����ج����ل 

بنجاح ليعزز ثقة 
زمالئه.

ك���ذل���ك ت��وا���ش��ل��ت ن�����داءات 
على  باحلفاظ  لزمالئه  ك��ني 
ال���ه���دوء خ���الل امل���ب���اراة التي 
اأق��ي��م��ت و���ش��ط درج���ات حرارة 
ع��ال��ي��ة، وك���ان ل��ه دور ب���ارز يف 
اأن  بعد  الفريق  رفع معنويات 
الكولومبي  امل��ن��ت��خ��ب  اأج����ربه 
ع��ل��ى خ��و���س وق���ت اإ���ش��ايف اإثر 
خ����ط����ف ه�������دف ال�����ت�����ع�����ادل يف 
الوقت  من  االأخ��رة  الثواين 

االأ�شلي.
ورغ���م ال��ت��األ��ق ال��وا���ش��ح له 
املونديال  ان���ط���الق  م��ن��ذ 
ي������زال كني  ال����رو�����ش����ي، ال 
ب�شكل  ال���ف�������ش���ل  ي����رج����ع 
اأكرث اإىل الفريق، وهو ما 
الناجح  القائد  به  يت�شم 

ب�شكل عام.
وقال كني عقب املباراة 
اأم�����������ام ك���ول���وم���ب���ي���ا: 
جميعاً  “حتدثنا 
ع��������ن اجل����م����اع����ي����ة 
ق����ب����ل ال���ب���ط���ول���ة، 
وك���������ذل���������ك ق���ب���ل 
ولكن  امل���ب���اري���ات، 
ي���ت���اأك���د  ال  ه�������ذا 
 100% بن�شبة 
ح��ت��ى ت�����ش��ل اإىل 
التي  ال���ل���ح���ظ���ة 
ت����ت����ط����ل����ب ه�������ذا، 
وتقدمه بالفعل«.

واأ�������������������ش������������������اف: 
�شنا  �شتعر ا “

اإىل  واأتطلع  للغاية  فخور  واأن��ا  نهدف،  كنا  مثلما  اجلماعية 
املباراة املقبلة«.

ويدرك املدير الفني للمنتخب االإجنليزي، غاريث �شاوثغيت، 
اأن �شجالت التاريخ ترجح كفة املنتخب ال�شويدي، اإذ مل يحقق 
املنتخب االإجنليزي �شوى انت�شارين خالل اآخر 15 مواجهة 
كاأ�س  بنهائيات  مواجهتيهما  يف  ت��ع��ادال  كما  الفريقني،  ب��ني 

العامل يف ن�شختي 2002 و2006.
“ال نحظى  ���ش��اوث��غ��ي��ت:  واع����رف 
اأننا  اأعتقد  اأمامهم،  جيد  ب�شجل 
دائماً كنا ن�شتهني مبواجهتهم”، 
الع����ب����ون  “لديهم  واأ���������ش��������اف: 
ل��ع��ب ي�شعب  واأ����ش���ل���وب  ج���ي���دون، 

االأمور على املناف�س«.
اأ�شلوب  اأن  اإىل  االإ����ش���ارة  وجت����در 
ينتهجه  ال������ذي  امل���ب���ا����ش���ر  ال���ل���ع���ب 
املنتخب ال�شويدي ال يت�شمن 
لكن  عالية،  فنية  جوانب 
ه����ذا ال ي��ن��ف��ي ج����دارة 
ال��ف��ري��ق ب��ال��ت��اأه��ل اإىل 
للمرة  ال��ث��م��ان��ي��ة  دور 
 24 خ���������الل  االأوىل 

عاماً.
مبنتخبي  اأط����اح  اأن  وب��ع��د 
ه����ول����ن����دا واإي����ط����ال����ي����ا من 
الت�شفيات املوؤهلة للمونديال، 
فجر مفاجاأة من العيار الثقيل 
املجموعة  �شدارة  من  بالتاأهل 
وكوريا  املك�شيك  اأمام  ال�شاد�شة 
اجلنوبية واأملانيا حاملة اللقب، 
باملنتخب  ب���ع���ده���ا  اأط��������اح  ث����م 

ال�شوي�شري من دور ال�16.
غرانكفي�شت،  اأندريا�س  واعرف 
باأن  ال�����ش��وي��دي،  املنتخب  ق��ائ��د 
�شيكون  االإجن��ل��ي��زي  امل��ن��ت��خ��ب 
امل��ر���ش��ح االأوف������ر ح���ظ���اً لدى 
اأي�شاً  اأك��د  لكنه  الكثرين، 
اأن فريقه لن يكون مناف�شاً 

�شهاًل.
وقال: “البع�س يرجحون 
االإجنليزي  املنتخب  ف���وز 
بن�شبة %99.. ح�شناً، من 
املنتخب  يحظى  اأن  اجليد 
االإجن����ل����ي����زي مب���ث���ل ه���ذه 
املباراة  �شنخو�س  ال��ث��ق��ة، 

و�شرى ما يحدث«.
“املنتخب  واأ�������������ش������������اف: 
االإجنليزي فريق جيد للغاية، 
املنتخب  اأن  ن����ع����رف  ل��ك��ن��ن��ا 
ال�������ش���وي���دي ع������ادة م����ا ي�����وؤدي 
حققنا  اأم���ام���ه..  ج��ي��د  ب�شكل 
نتائج جيدة اأمامهم، لذلك ال 

اأ�شعر بالقلق«.
ومن جانبه، قال ه��اري كني: 
“من اجليد اأن يتمتع اجلميع 
بالثقة، اأود اأن ت�شعر اجلماهر 
على  �شنحافظ  ولكننا  بالثقة 
املنتخب  املباراة..  يف  تركيزنا 
ال�����ش��وي��دي ي���ب���دو رائ���ع���اً يف 
يحظى  اإن��ه  البطولة،  ه��ذه 
بجانب دفاعي رائع، لذلك 
اال�شتعداد  االآن  علينا 

لذلك«. 

دورماز رمز مناه�سة �لعن�سرية 
و�لوحدة يف �ل�سويد  

�إجنلرت� تت�سلح ب�سخ�سية 
كني �أمام �ل�سويد

كرو�تيا �إمرب�طورية 
خط �لو�سط

املونديال  يف  الو�شط  خطوط  اأف�شل  اأح��د  ال��ق��دم  لكرة  ال��ك��روات��ي  املنتخب  ي�شم 
ونتائجه  الالفت  تاألقه  يف  كبر  ب�شكل  اإليه  يدين  العامل،  يف  يكن  مل  اإن  الرو�شي 

الكبرة يف الن�شخة احلادية والع�شرين من العر�س العاملي.
لوكا  “الق�شر”  االل��ع��اب  �شانع  ا�شبانيا  قطبي  و�شط  خ��ط  جنمي  اإ���ش��راك  ك��ان 
الت�شكيلة  يف  معا  بر�شلونة  راكيتيت�س  اي��ف��ان  وامل��ب��دع  م��دري��د(  )ري���ال  مودريت�س 
املدرب  لكن  اوروبا”،  “برازيليي  ل�  ال�شابقني  للمدربني  مع�شلة  ي�شكل  الكرواتية 

احلايل زالتكو داليت�س عول عليهما فباتا نقطة القوة االوىل يف الت�شكيلة.
الت�شفيات  امل��واج��ه��ة احل��ا���ش��م��ة يف  ق��ب��ل  ي��وم��ني  امل��ا���ش��ي،  اك��ت��وب��ر  تعيينه يف  م��ن��ذ 
ماريو  االإي��ط��ايل  يوفنتو�س  مهاجم  وعلق  �شيء.  كل  داليت�س  غر  اأوك��ران��ي��ا،  �شد 
ب�شع  بعد  مهما  اأ�شبح  ب��اأن��ه  امللحق  يف  “�شاهدنا  قائال  ذل��ك  على  ماندزوكيت�س 
مباريات«. يف منتخب تعج �شفوفه بالكثر من املواهب يف خط الو�شط، كان يتعني 

اإيجاد حل للدفع باأكرب عدد منها على اأر�شية امللعب.
العدد  هذا  م�شاهدة  الرائع  “من  �شوبا�شيت�س  دانيال  موناكو  مرمى  حار�س  يقول 
الكبر من العبي خط الو�شط، ولكن ال ميكن اأن يلعبون جميعهم يف الوقت نف�شه. 
يلعبون يف اأكرب االندية. لكن يجب اأن نلعب كفريق حتى يتمكن اجلميع من تقدمي 
اأن داليت�س وجد الو�شفة ال�شحرية التي غابت عن �شلفه  اف�شل ما لديه«. ويبدو 

اأنتي كا�شيت�س بنجاحه بني ال�شفات االإبداعية للنجمني راكيتيت�س ومودريت�س.
االخرة  دار  عقر  يف   )0-2( اوكرانيا  على  كرواتيا  تغلبت  مبهرة،  النتائج  كانت 
و�شمنت تاأهلها للملحق االوروبي حيث اأكرمت وفادة اليونان 4-1 ذهابا يف زغرب 

وتعادلت معها �شلبا يف اأثينا، وحجزت بطاقتها للنهائيات.
كيف؟ اأعاد مودريت�س للعب ك�شانع األعاب املعروف برقم 10، وهو مركز كان ي�شغله 
ايفان راكيتيت�س الذي  اأمام  على اخل�شو�س يف بداية م�شرته االحرافية، بعيدا 
املدافع بجانب العب و�شط فيورنتينا االيطايل  الو�شط  ي�شغل من�شب العب  بات 
ميالن باديلي. يف عهد كا�شيت�س، كان مودريت�س يلعب بعيدا عن املهاجمني ويقوم 
راكيتيت�س،  وحتى  الفارق،  ي�شنع  يكن  فلم  هجومية،  منها  اأك��رث  دفاعية  بواجبات 
مار�شيلو بروزوفيت�س انر ميالن وماتيو كوفات�شيت�س ريال مدريد، كانوا يعانون 

يف مترير كرات جيدة وحا�شمة اىل ماندزوكيت�س.
املهاجم والقريب من  الو�شط  اأ�شبح مودريت�س يلعب دور العب  لكن مع داليت�س، 
املهاجمني، حيث يبلي البالء احل�شن بروؤيته الثاقبة وطلبه للكرات، حتى لو كان 
القائد يتعر�س ل�شغط كبر من العبي املنتخبات املناف�شة. اأعاد الكرواتيون ترتيب 
انر  بري�شيت�س  اإيفان  اجلناحني  على  فقط  يعتمدون  يعودوا  ومل  و�شطهم  خط 
ميالن واأندري كراماريت�س هوفنهامي االأملاين  لت�شكيل خطر على دفاعات اخل�شوم. 
كما اأن راكيتيت�س الذي يلعب دورا دفاعيا اأكرث منه هجوميا، بات يف امكانه �شناعة 
اللعب من بعيد، يف حني اأن باديلي يتكفل باإغالق خط الو�شط فقط، وبالتايل بات 

خط و�شط كرواتيا اأكرث توازنا ومنظما ب�شكل جيد.
األعب مع ه��وؤالء الالعبني، من بني  اأن  “ل�شرف كبر  انه  و�شدد كراماريت�س على 
اأف�شل العبي خط الو�شط يف اأوروبا والعامل. جميعهم يلعبون الأندية كبرة. خط 

الو�شط يبدو اأنه اأقوى نقاط القوة مع مودريت�س وراكيتيت�س«.
اأك��ون متحيزا  “قد  ت�شورلوكا  ف��دران  من جهته، قال مدافع لوكوموتيف مو�شكو 
بع�س ال�شيء، لكن بالن�شبة يل، هما اأف�شل العبي خط و�شط يف البطولة واأمتنى 
م�شيفا “يلعبان يف اأكرب االأندية ويقدمان  اأن يقودانا اإىل اأبعد دور يف املونديال”، 
بف�شل  الكرواتي  املنتخب  جنح  ك��ب��رة«.  بطولة  يف  كرواتيا  مع  لهما  اأداء  اأف�شل 
 2016 عرو�شه الرائعة بقيادة مودريت�س وراكيتيت�س يف حمو خيبة كاأ�س اوروبا 
اأمام  ب�شقوطه  فرن�شا  يف  قاريا  فيه  ف�شل  ك��ان  ال��ذي  النهائي  ثمن  ال��دور  بتخطي 
املونديال  يف  النهائي  رب��ع  ال��دور  كرواتيا  بلغت  التمديد.  بعد  �شفر-1  الربتغال 
دور  بلوغ  ام��ل  على  �شوت�شي  يف  ال�شبت  امل�شيف  البلد  منتخب  و�شتواجه  الرو�شي 
االربعة للمونديال للمرة االأوىل منذ تاأهلها التاريخي يف مونديال فرن�شا 1998 
يف اول م�شاركة لها كدولة م�شتقلة. ويحلم مدافع دينامو كييف االوكراين يو�شيب 
بيفاريت�س قائال “اأمتنى اأن جند نف�س الطاقة التي كانت لدينا يف كاأ�س اأوروبا يف 

فرن�شا ومع القليل من احلظ ميكننا اأن نذهب اأبعد من ذلك” يف رو�شيا.
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اإنذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4282   

املنذر /  اخلاجة للعقارات - �س ذ م م - اإماراتي اجلن�شية 
املنذر اليه / باور �شتار للتجارة - �س ذ م م   - جمهول حمل االقامة 

بواقع  املتاأخر  االيجار  و�شداد  العني  اخ��الء  ب�شرورة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
مبلغ وقدره )71250( )واحد و�شبعون الف  ومئتان وخم�شون درهم( وما ي�شتجد 
حتى متام االخالء وال�شداد ، مع تقدمي خمال�شة نهائية من هيئة كهرباء ومياه 
دبي وت�شليمها خالية من ال�شواغل وذلك خالل )30( يوم من تاريخ االنذار واال 
حقوق  كافة  حفظ  م��ع  �شدكم.  القانونية  االج����راءات  ات��خ��اذ  اىل  ن�شطر  �شوف 

املنذرة االخرى،،، 
  الكاتب العدل

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
  اعالن بالن�شر للح�ش�ر اأمام اإدارة الدع�ى 

  يف الإ�شتئناف رقم   2018/729  مدين 
بناء على طلب امل�شتاأنف / تران�س االإمارات لتجارة املوا�شي - ذ م م 

ال��ن��ي��ل - حم��م��د عبداحلليم  ل���وؤل���وؤة  م��ل��ح��م��ة   / ���ش��ده��ا  امل�����ش��ت��اأن��ف  اىل 
اإدارة  مكتب  ام��ام  باحل�شور  مكلف  ان��ت   - ال�شياد  ا�شماعيل  عبداحلليم 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  ال�شارقة  ا�شتئناف  مبحكمة  الدعوى 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك يف 
يوم االأحد املوافق 2018/7/15 يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

م�شتاأنف �شده.
زينب عبدالكرمي احمد 
مدير ادارة الدع�ى        

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدع�ى
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر
�شادرة عن حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

يف الدع�ى رقم 2017/3423 مدين كلي ال�شارقة 
  اإعالن املدعي عليه بالئحة الدع�ى املتقابلة    

اىل املدعى عليهما تقابال : 1- ايهاب اأحمد حممود عبدالباقي - م�شري اجلن�شية 
2- رميون �شمر ب�شري - م�شري اجلن�شية

حيث ان املدعي عليها اأ�شليا )املدعية تقابال( : �شركة التاأمني العربية - فرع ال�شارقة - وبجل�شة 
2018/5/27م قدمت الئحة اإدعاء متقابل تطالب فيها بالزامكم مبا قد يحكم عليها يف الدعوى 

االأ�شلية ، باال�شافة اللزامكم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
التا�شعة  الثانية( يف متام ال�شاعة  لذلك يقت�شي ح�شوركم امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية 
من �شباح يوم 2018/7/15م  وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف 
�شتبا�شر  املحكمة  املحدد فان  الوقت  ار�شال وكيل عنكم يف  او عدم  حالة تخلفكم عن احل�شور 

نظر الدعوى يف غيباكم.
مكتب اإدارة الدع�ى - اأمني �شر الدائرة  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

يف الق�شية رقم 2018/3053 مطالبات ب�شيطة - ال�شارقة 
اىل املدعى عليه / يا�شر �شبر �شبر ح�شني  

حيث ان املدعي / �شركة التاأمني العربية - �س م ل   
باأداء  فيها  ويطالبك   ، املحكمة  لدى هذه  اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  عليك  اقام  قد 
مبلغ وقدره )9800 درهم( و الفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام 

، باال�شافة اللزامكم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
لذلك يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة )دائرة املطالبات الب�شيطة( قاعة رقم 154 يف 
متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم  2018/7/16 م  وذلك لالجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف 

الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظرالدعوى يف غيابك. 
مكتب اإدارة الدع�ى - اأمني ال�شر    

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1083
اجلن�شية  اإماراتي   - البلو�شي  بردان  علي  احمد  ابراهيم  ال�شيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
�شفيق  ال�شيد/ حممد  اىل  وذلك  البالغة %100   كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
 ، ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي   ، بردان(  )حالق  يف  �شروبارامبيل  حمزه  �شروبارامبيل 
مبوجب رخ�شة رقم )22826(  تغيرات اخرى : تغير ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية 

اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات - تنازل �شاحب الرخ�شة الخر 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1085

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبدالرحمن احمد حممد عبداهلل احلمادي - اإماراتي  
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد / فاتيح 
�شر حممد يار - باك�شتاين اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )اجلزيرة العامرة ل�شيانة اجهزة 
التكييف( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )18335( - مت تغير ال�شكل القانوين 

من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1077

اجلن�شية   اإماراتية   - ال�شام�شي  حرمول  يو�شف  عبيد  مها  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ح�شتهم  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغبون  اجلن�شية  هندي   - بوكر  �شيموالتيل  وال�شيد/ 
البالغة 100% اىل ال�شيد/ را�شد فينمري كاندي - هندي اجلن�شية يف )كافتريا عزه( والتي 
ال�شكل  تغير  مت   : اخرى  تعديالت    )22279( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت 
وعمالبن�س   - بوكيل خدمات(  فردية  )موؤ�ش�شة  لي�شبح  مهنية(  اعمال  )�شركة  القانوين من 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل 
. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

  اعالن  
املرجع : 1076

البيع  يف  يرغب   ، اجلن�شية  الهند   - بريرا  رونالد  باتريك  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( يف ال�شركة )و�شط ال�شجعة لتجارة قطع غيار ال�شيارات 
اجلديدة( مبوجب الرخ�شة رقم )502385( وذلك اىل ال�شيد/ �شوكت علي كوديكال عبدال�شتار - 
الهند اجل�شية وتغير اال�شم التجاري :- و�شط ال�شجعة لتجارة قطع غيار ال�شيارات اجلديدة / 
اىل املدار الف�شي لتجارة االحبار ومواد الطباعة ، وتغير ن�شاط من جتارة قطع الغيار اجلديدة 
لل�شيارات اىل بيع معدات املطابع ولوازمها - بالتجزئة ، جتارة االحبار ومواد الطباعة - باجلملة 
القانون االحتادي  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  الطباعة.  وعمالبن�س  اأحبار  تعبئة  اإعادة   ،
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم 
الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرا�س 

على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/912  جتاري كلي
اىل املدعي عليه/علي حممد �شيف الرا�شدي ب�شفته مالك )موؤ�ش�شة علي �شيف باور�شي خلدمات 
 -2 حاليا(  ����س.ذ.م.م  الغذائية  باملواد  التموين  خلدمات  بارو�شي  �شابقا  الغذائية  باملواد  التموين 
مبندونكا جمهول  امنجيلو  ايفان   -3 ���س.ذ.م.م حاليا  الغذائية  باملواد  التموين  باور�شي خلدمات 
ابراهيم  ا�شماعيل  وميثله:علي  دب��ي(  )ف��رع  الوطني  الفجرة  املدعي/بنك  ان  مبا  االقامة  حمل 
بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم  اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  اجلرمن قد 
مببلغ وقدره )518827.35( درهم والفائدة االتفاقية على هذا املبلغ بواقع 19% �شنويا باال�شافة اىل 
الفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�شتحقاق الواقع يف 13 �شبتمرب 2017 وحتى متام ال�شداد والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق:2018/7/11 ال�شاعة:09:30�س 
بالقاعة:ch.2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .  
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/692  جتاري كلي

���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  اىل املدعي عليه/�شركة فون بوك�س تيليكوم 
فندي  م�شتت  وميثله:عبا�س  ذ.م.م  لالقم�شة  االهلية  املدعي/ال�شركة  ان  مبا 
املالكي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ 
وقدره )1.633.778.00( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
ي��وم االحد  ال��ت��ام.وح��ددت لها جل�شة  ال�����ش��داد  م�������ن:2011/12/31 وح��ت��ى   %9
فاأنت  ل��ذا   ch.1.C.15:بالقاعة ال�����ش��اع��ة:09:30���س  امل���واف���ق:2018/7/15 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدع�ى رقم 2017/3973  جتاري جزئي 
اىل امل��دع��ي عليه/1- ري��د ���ش��ت��ارووك ك��وم م.د.م.�����س 2- م��اري��ك ه��وج ميتالند وال��ك��ر 3- �شيال 
كيبول�شكي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ترو وود العمال تنفيذ الت�شميم الداخلي ذ.م.م 
وميثله:عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
2018/5/28  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ترو وود العمال تنفيذ الت�شميم الداخلي ذ.م.م 
للمدعي عليهم والزام املدعي عليهم بالت�شامن بان يوؤدوا للمدعية مبلغ )مائتني واربعني الف 
درهم( قيمة ال�شيكات �شند الدعوى والفائدة القانونية 9% �شنويا عن قيمة كل �شيك من تاريخ 
امل�شاريف  من  بالت�شامن  عليهم  املدعي  والزمت  احلكم  با�شباب  املبني  النحو  على  ا�شتحقاقه 
اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة  ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 
التايل لن�شر هذا االعالن  اليوم  اعتبارا من  احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2018/1030  جتاري جزئي

املدعي/امل�شرف  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  �شوه  �شيفرين   -1  / عليه  املدعي  اىل 
العربي لال�شتثمار التجارة اخلارجية وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�شف ال�شباغ قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )415.237( 
الدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم  ال�شداد  وحتى 
االحد املوافق 2018/7/22 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 
�شيكون  االأق��ل ويف حالة تخلفك فان احلكم  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/1934  جتاري جزئي

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  واالح��وا���س  ال�شاحات  لتجميل  عليه/تو�شكانا  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  االقامة مبا ان املدعي/نور االخر نور العامل قد 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )33766( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم 
اخلمي�س املوافق:2018/7/19 ال�شاعة:08:30�س بالقاعة:ch.1.C.13 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/1916  جتاري جزئي

�������س.ذ.م.م 2- ارون ك��وم��ار ناير  ال��ط��ب��ي  امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/م��رك��ز جن��م��ة اط��ل�����س  اىل 
ان  االقامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  تكنوليجي�س  �شنر  دات��ا   -3 جاجنادهاران 
املدعي/بنك الفجرة الوطني )فرع دبي( وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن 
وقدره  مببلغ  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )232022(
اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2018/7/19 
ال�شاعة:08:30�س بالقاعة:ch.1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/2106  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/يو بي ام للتجارة العامة ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
ذ.م.م )فرع دبي( وميثله:ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه  ا�س جلف  بيه  املدعي/يو 
وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )120.770(
اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2018/7/12 
ال�شاعة:08:30�س بالقاعة:ch.1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2018/878  جتاري كلي

دبي  ف��رع  ذ.م.م  امل��ح��دودة  للمقاوالت  بالبادي  االم���ارات  �شركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/�شركة عرب اخلليج للخر�شانة اجلاهزة �س.ذ.م.م 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شباغ  يو�شف  عبدالعزيز  احمد  وميثله:منى 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )1.500.540.00( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
التام  ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول 
اأو  2018/7/12 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
  اعالن  

املرجع : 1084
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/  نامر خان حكيم - افغاين اجلن�شية يرغب بالبيع 
خان  بو�شف  ويل  خان   / ال�شيد  اىل  ح�شة   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  وبالتنازل 
النجارة  ملقاوالت  اخلزامية  )�شور  التجارية  الرخ�شة  اجلن�شية يف  افغاين   - خوجرى 

امل�شلحة( رقم )752129(  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرا�س 

على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

  اعالن  
املرجع : 1086

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/  حممد خمتار حممد قا�شم افغاين اجلن�شية ويحمل بطاقة 
100% ح�شة  البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  بالبيع  يرغب   784198072193877  / رقم  هوية 
اىل ال�شيد/ روح اهلل عيد حممد افغاين اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم 784198402137958 
رقم  التجارية  الرخ�شة  مبوجب  امل�شتعملة(  ال�شيارات  الغيار  لقطع  خمتار  )حممد  رخ�شة  يف 
)524628( - وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب  �شان  يف 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرا�س على ذلك عليه 
التجاري من )حممد خمتار  اآخر :- مت تغر اال�شم  القانوين حيال ذلك.  تعديل  ال�شبل  اتباع 

لقطع الغيار ال�شيارات امل�شتعملة ( اىل )النربا�س لقطع الغيار ال�شيارات امل�شتعلمة( 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر
                         يف الدع�ى رقم 2018/1590   تنفيذ مدين  

االقامة  درك��ي  جمهول حمل  اجمل  ���ش��ده/1- حممد  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ب�شر احمد كلزادة وميثله / خليفة عبداهلل 
�شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )43748.47( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر
                         يف الدع�ى رقم  2018/2306  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- مر نواب خان مر �شادات خان   جمهول حمل 
وميثله  للتعهدات  الظبي  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  الكثري -  قد  / �شوق حم�شن بدر 
به وقدره )1220( درهم  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

فى الدع�ى رقم  2017/231 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة -  بور�شعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة 

الني�شان لل�شيارات  ، هاتف : 04/2946945 ، هاتف 0508650437 رقم مكاين : 3065995607 
املنفذ �شده : �شنجاي جهوجننا البن كايال�س �شندرا جهوف 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى خليفة تاور زون 2 بي  الطابق رقم 29 ، ال�شقة رقم 
 3065995607: مكاين  رقم   0505518712  : الهاتف  رقم   ،  2906

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة    2018/7/11 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع 
ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة 
ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة. وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  :  �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�س : 155 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج خليفة املنطقة 2 ب - رقم 

العقار : 2906 - امل�شاحة : 216،74 مر مربع - املقدرة ب��� )5،832،419( درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/690  جتاري كلي

ل��ي��ان مكهوغ ب�شفته م��ن ورث���ة م��ارت��ن ج��وزي��ف مكهوغ 2-  امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1-  اىل 
االقامة  حم��ل  جمهول  مكهوغ  ج��وزي��ف  م��ارت��ن  ورث��ة  م��ن  ب�شفته  مكهوغ  �شانون 
قد  املال  ح�شن  احمد  ر�شا  وميثله:ح�شن  مانغانى  �شوجنو  املدعي/برافني  ان  مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة با�شدار االمر بالزام املدعي عليه ب�شداد 
االربعاء  ي��وم  جل�شة  لها  وامل�شاريف.وحددت  والر�شوم  دره��م   )2.348.800( مبلغ 
مكلف  فاأنت  لذا   ch.2.E.22:بالقاعة ال�شاعة:09:30�س  امل��واف��ق:2018/7/11 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف  الدع�ى 2018/1660  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/1-فهم لالإن�شاءات العامة 2- فهم ح�شن فهم ح�شن احلمودي 
اأقام  التخ�ش�شي قد  الكندي  املدعي/امل�شت�شفى  ان  جمهول حمل االقامة مبا 
 )200.000( وق���دره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ال���زام  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  والر�شوم وامل�شاريف  درهم 
تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�����ش��اع��ة:08:30���س   2018/7/12
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/568  جتاري كلي

االقامة  حم��ل  جمهول  علي  حممد  ابراهيم  احمد  عليه/�شالح  امل��دع��ي  اىل 
مبا ان املدعي/بنك دبي التجاري �س.م.ع وميثله:عبا�س م�شتت فندي املالكي 
احلجز  ون��ف��اذ  ب�شحه  باحلكم  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
وامل�شاريف  بالر�شوم  عليهم  املدعي  وال��زام  جت��اري  رق����م:2017/98  التحفظي 
املوافق:2018/8/15  االربعاء  يوم  جل�شة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch.1.B.8:بالقاعة ال�شاعة:09:30�س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .  
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

اإنفانتينو  ال�شوي�شري جاين  القدم  لكرة  ال��دويل  االحت��اد  رئي�س  اأك��د 
م�شيدا بالتنظيم  “طفل يف متجر لالألعاب”،  انه ي�شعر وكاأنه  ام�س 
الرو�شية  وبال�شرطة   2018 العامل  كاأ�س  لنهائيات  لرو�شيا  اجليد 

املبت�شمة يف ال�شاحة احلمراء يف مو�شكو.
الرو�شي  الرئي�س  م��ع  الكرملني  يف  اج��ت��م��اع  خ��الل  اإنفانتينو  وق���ال 
فالدمير بوتني والعديد من جنوم كرة القدم ال�شابقني “لقد وقعنا 
جميعا يف حب رو�شيا. نحن هنا منذ فرة، وقد اكت�شفنا بلدا مل نكن 

نعرفه«.
 ، املذهل  بجمالها  مو�شكو  ون��رى  ال�شارع  يف  باأنا�س  “نلتقي  وا���ش��اف 
هذا يظهر اأن كل املخاوف التي حاول البع�س اإثارتها مع كاأ�س العامل 

هذه، لي�س فقط اأنها مل تتحقق، ولكننا اكت�شفنا عك�شها متاما«. وتابع 
انفانتينو اأمام جنوم �شابقني مثل االأملاين لوثار ماتيو�س والهولندي 
ال�شورة  “هذه هي  دييغو فورالن  واالوروغوياين  با�شنت  فان  ماركو 

اجلديدة لدينا عن رو�شيا. اأ�شعر وكاأنني طفل يف متجر لاللعاب«.
ال��ع��امل يف ظ��ل ت��وت��ر ب��ني رو�شيا وال���دول الغربية على  وت��اأت��ي ك��اأ���س 
منظمات  دعت  كما  و�شوريا.  اأوكرانيا  يف  كالنزاع  عدة  ملفات  خلفية 
حلقوق  انتهاكات  خلفية  على   2018 مونديال  اإىل  حكومية  غ��ر 

االن�شان يف رو�شيا.
من جهته، اعترب بوتني ان “العديد من ال�شور النمطية حول رو�شيا 
قد حتطمت” بف�شل مونديال 2018، م�شيفا “لقد راأى النا�س اأن 

رو�شيا بلد م�شياف وودود لزواره«.
واأ�شيف  ال��ع��امل.  لكاأ�س  املتابعني  ب��اإج��م��اع  واالأم���ن  التنظيم  وحظي 
الريا�شي  امل�شتوى  على  جناحا  املجالني،  هذين  يف  الرو�شي  للنجاح 
مع بلوغ املنتخب الوطني الدور ربع النهائي بفوزه على ا�شبانيا بطلة 
اال�شلي  الوقتان  الرجيح،  بركالت   3-4 النهائي  ثمن  يف   2010

واالإ�شايف 1-1.
وتلتقي رو�شيا كرواتيا يف الدور ربع النهائي ال�شبت يف �شوت�شي.

واعترب انفانتينو ان رو�شيا “اأ�شبحت دولة كرة قدم حقيقية. عدوى 
فرو�س كرة القدم انتقلت اىل ج�شد كل مواطن رو�شي يف جميع اأنحاء 

البالد«.

�إنفلللانتينلللو يقللللع يف حللللب رو�سليللللا! 

فرناندي�س ي�ستغنى عن �لرب�زيل 
لأجل رو�سيا 

فور�سربغ جنم �ل�سويد... نقي�س 
�بر�هيموفيت�س 

وجهت الدعوة اىل ماريو فرناندي�س للدفاع عن األوان 
�شيخو�س   ان��ه  اال   ،2014 ع��ام  ال��ربازي��ل��ي  املنتخب 
اليوم ال�شبت الدور ربع النهائي لنهائيات كاأ�س العامل 
فيها  اأ�شبح  التي  ال��ب��الد  رو�شيا،   ... م��ع  ال��ق��دم  لكرة 
“�شخ�شا اآخر” بعدما مكنته من تخطي اكتئاب عانى 
يبداأها  مل  التي  ال��وح��ي��دة  امل��ب��اراة  االأم.  بلده  يف  منه 
امام  رو�شيا  احلايل خ�شرتها  املونديال  يف  فرناندي�س 
االوروغ������واي 0-3 يف اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة االخ����رة من 
الدور االأول، وبديله ايغور �شمولنيكوف عانى االمرين 
قبل ان يطرد حل�شوله على انذارين. يف ت�شع مباريات 
دولية فقط، ا�شبح فرناندي�س البالغ 27 عاما والذي 
يتمتع بفنيات نادرة يف فريقه، ال غنى عنه يف الت�شكيلة 

الرو�شية.
يف ثمن النهائي �شد ا�شبانيا )4-3 بركالت الرجيح 
“اإحدى  االأمي���ن  الظهر  ق��دم   ،)1-1 ال��ت��ع��ادل  بعد 
وفقا  االحرافية”  م�����ش��رت��ه  يف  امل���ب���اري���ات  اأف�����ش��ل 

ل�شحيفة “�شبورت اإك�شرب�س” اليومية الرو�شية.
يدافع فرناندي�س عن األوان فريق �ش�شكا مو�شكو منذ 
2012، وكان من املمكن ان يقرن م�شره باملنتخب 
كايتانو  ���ش��او  امل���ول���ود يف  ال���الع���ب  ب����داأ  ال���ربازي���ل���ي. 
الربازيل  مع  الدولية  م�شرته  باولو،  �شاو  ب�شواحي 
اأكتوبر  يف   )0-4( اليابان  مع  ودي��ة  م��ب��اراة  بخو�شه 
2014، علما باأنه رف�س دعوة اوىل عام 2011 من 
م�شاكل  م��ن  معاناته  ب��داع��ي  مينيزي�س  مانو  امل���درب 

�شخ�شية.
الربازيلي  املنتخب  م��ع  ال��وح��ي��دة  امل��ب��اراة  تلك  ك��ان��ت 
باللعب مع  اأوح��ى برغبته  كان قد  الذي  لفرناندي�س 
انه كان يحتاج اىل اىل عام ون�شف  رو�شيا، على رغم 
عام للح�شول على اجلن�شية الرو�شية يوليو 2016. 
انتظر 18 �شهرا بعد ذلك، لي�شتدعيه املدرب الرو�شي 

�شتاني�شالف ت�شرت�شي�شوف.
ت�شريحات  يف  املا�شي  االأ�شبوع  جوناثان  �شقيقه  قال 
“غرت  رو���ش��ي��ا  ان  رو���ش��ي��ة،  اإع����الم  و���ش��ائ��ل  ن�شرتها 
حياته. يقول اأن قراره بالقدوم اىل رو�شيا كان اأف�شل 

ما يف حياته واأنه وجد مكانه يف العامل«.
الربازيلية.  م�شرته  بداية  اإىل  العودة  يجب  لفهمه، 
يف اآذار/مار�س 2009، بعد ب�شعة اأ�شابيع من انتقاله 
مليون  مقابل  األ��ي��غ��ري(  )ب��ورت��و  غرمييو  ن���ادي  اىل 

دوالر، “اختفى” الالعب البالغ حينها 18 عاما.
اأن يعرث  اأيام من البحث قبل  اأربعة  �شي�شتغرق االأمر 
من  كيلومر   1000 بعد  على  عمه،  منزل  يف  عليه 
مبقاومة  ال�شاب  ال��الع��ب  ينجح  مل  األ��ي��غ��ري.  ب��ورت��و 
اأدخل  اأن���ه  حتى  انتقاله  ب�شفقة  املحيطة  ال�شغوط 

امل�شت�شفى ملدة �شهر للعالج من االكتئاب.
ق��ال ال��الع��ب ال��رو���ش��ي امل��ق��ل يف احل��دي��ث اىل و�شائل 
االعالم “اأردت فقط اأن اعود اإىل املنزل واأنا ب�شراحة 
ال اأح����ب ال��ك��الم ك��ث��را ح���ول ه���ذا امل��و���ش��وع ولكنني 

�شاأقول �شيئا واحدا: هذا لي�س م�شحكا«.
يف اأيلول/�شبتمرب 2011 عندما مت اختياره خلو�س 
ال��ربازي��ل �شد االرجنتني، مل  ودي��ة مع  دولية  مباراة 
اأعماله  الفريق. قال وكيل  املطار ملرافقة  يح�شر اىل 
جورج ما�شادو حينها “ال ي�شعر بالراحة يف الدفاع عن 
يعاين من  انه  اىل  م�شرا  الوطني”،  املنتخب  األ��وان 

“م�شاكل �شخ�شية«.
اأمين  ظهر  كاأف�شل  نف�شه  فر�س  مو�شكو،  �ش�شكا  يف 
اخل�شو�س  ع��ل��ى  اأ���ش��ب��ح  لكنه  ال��رو���ش��ي،  ال����دوري  يف 
كما اأو�شح يف اأكتوبر 2015 للموقع  “�شخ�شا اآخر”، 

الر�شمي للدوري على �شبكة االنرنت.
واأو�شح “يف الربازيل، كنت اأ�شرب كثرا، واأق�شي الليل 
يف املالهي، واأتغيب عن التدريبات. ولكن بو�شويل اإىل 
مو�شكو، عرفت اأن ثمة كني�شة برازيلية. النا�س هناك 

�شاعدوين كثرا، وتغرت ب�شرعة«.
يف ع��دد قليل م��ن م��ب��اري��ات امل��ون��دي��ال، ت��غ��رت اأي�شا 
ن��ظ��رة ال���رو����س مل���اري���و ف��رن��ان��دي�����س. ك��ت��ب��ت �شحيفة 
الكثرون  “ت�شاءل  اخلمي�س  اك�شربي�س”  “�شبورت 
لتجني�شه؟ هو حتى  +مل��اذا ثمة حاجة  البطولة:  قبل 
يكون  اأن  املرجح  الرو�شية!+. من غر  اللغة  يتقن  ال 

حمقا طرح هذا ال�شوؤال اليوم«.

برز املهاجم اإميل فور�شربغ يف �شفوف منتخب ال�شويد 
لكرة القدم الذي يواجه انكلرا اليوم ال�شبت يف �شامارا 
املهاجم  ان  اال   .2018 رو�شيا  نهائي مونديال  ربع  يف 
ال  ابراهيموفيت�س،  زالت���ان  النجم  غياب  عو�س  ال��ذي 

يريد التطرق لهذه املقارنة.
���ش��ج��ل ف��ور���ش��ربغ ال���ه���دف ال��وح��ي��د مل��ن��ت��خ��ب ب����الده يف 
مرمى �شوي�شرا، وقاده اىل الدور ربع النهائي. بعد هذا 
الفوز، رد مهاجم اليبزيغ االملاين البالغ 26 عاما على 
كانت  اذا  عما  �شئل  ان  اىل  ���ش��در،  برحابة  اال�شئلة  ك��ل 
ابراهيموفيت�س  غياب  ب�شبب  ال�شويد حتققت  جناحات 

الذي اعتزل دوليا عام 2016.
اأنا لن  “ت�شتطيعون احلديث عن هذا االم��ر.  رد قائال 
اقوم بذلك«. ميكن لالأرقام ان تغني عن هذا احلديث. 
بوجود ابراهيموفيت�س )36 عاما( يف �شفوف الفريق، 
خرجت ال�شويد من كاأ�س العامل مرتني يف ثمن النهائي 
�شد ال�شنغال عام 2002 و�شد اأملانيا عام 2006. تلت 
املنتخب  فغاب  و”ايربا”،  لل�شويد  مظلمة  حقبة  ذلك 
اال�شكندينايف عن ن�شختي 2010 يف جنوب افريقيا ثم 

خ�شر امللحق املوؤهل اىل مونديال الربازيل 2014.
�شفوف  يف  حاليا  يلعب  ال��ذي  ابراهيموفيت�س  اع��ت��زل 
بعد  دول��ي��ا  اللعب  االم��رك��ي  غاالك�شي  اجنلي�س  لو�س 
يف  اأخ���رة  ال�شويد  حلت  عندما   2016 اوروب����ا  ك��اأ���س 
ال�شويدي  العمالق  اأنهى  االأول.  ال��دور  يف  جمموعتها 
 62 116 مباراة و�شجل  م�شرة دولية خا�س خاللها 
عندما  “النجم”  ابراهيموفيت�س  كان  هدفا. ويف حني 
ك���ان ي��داف��ع ع��ن األ����وان منتخب ب����الده، ف��ور���ش��ربغ هو 

نقي�س له، على رغم متتعه باالأهمية نف�شها.
العامل  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  ق��ب��ل  ف��ور���ش��ربغ يف مقابلة  ق���ال 
زادت  ابراهيموفيت�س،  اع��ت��زال  بعد  ان��ه  �شعور  “لدي 
ال�شغوطات او التطلعات”، م�شرا اىل ان دوره اجلديد 
زم��الئ��ه يف  م��ع  يكون �شارما  ان  يتعني عليه  ان��ه  يعني 

بع�س االحيان “ال �شيما اذا كنت تبغي النجاح«.
يف عهد ابراهيموفيت�س، كان املنتخب ال�شويدي يت�شكل 
دوره  ي�شف  فور�شربغ  ان  اإال  وف��ن��ان.  العبني   10 م��ن 
بت�شميم  االه��داف  ت�شجيل  وراء  يلهث  خمتلف.  ب�شكل 
الفريق  مماثل، لكنه يقوم بدور دفاعي وال�شغط على 

املناف�س والت�شدي للكرات، خالفا ل�شلفه.

ال��ق��ب��ان يف اخلط  ف��ور���ش��ربغ بي�شة  ي��ك��ون  ودائ���م���ا م��ا 
االأمامي لل�شويد الأن زمالءه ال ميلكون املهارات العالية 
ال��ت��ي يتمتع ب��ه��ا، وق���د ن���ال اال����ش���ادة م��ن م��درب��ه يانه 

اندر�شون بقوله “انه �شابط االيقاع«.
لكن طموحات فور�شربغ كادت ان تتخرب عندما رف�س 
يف اأحد مع�شكرات النخبة يف �شبابه نظرا لق�شر قامته. 
يتذكر ذلك بالقول “لقد �شدمت. قلت يف نف�شي، ماذا 
يتعني علي ان افعل. هل ا�شبح اأطول ب�شحر �شاحر؟ اذا 
األعب  ان  املع�شكر، كيف يل  ا�شتطيع دخول هذا  كنت ال 
م�شرته  فور�شربغ  ب��داأ  اأع���وام،  ثالثة  بعد  لل�شويد؟«. 
�شانغا،  لزوجته  بذلك  يدين  ب��اأن��ه  ويقر  االح��راف��ي��ة، 
الذي  ال��الع��ب  ك�شف  لل�شيدات.  اليبزيغ  فريق  العبة 
تعرف اىل زوجته وهو يف الرابعة ع�شرة من العمر، ان 
االأخر “ب�شرعة، بداأت تدفعني لكي اكون اكرث قتالية 
و���ش��اع��دت��ن��ي ع��ل��ى ان اأ���ش��ب��ح اأف�����ش��ل«. ال���زوج���ة تعرف 
املقاطعة(،  �شرطة  لقائد  اأمركية  )ت�شمية  ب�ال�شريف 
وهذا اللقب مل ياأت من فراغ. ويو�شح فور�شربغ “اأكرث 
حلظات اأ�شعر فيها بالتوترب هي عندما اأخو�س مباراة 
االم�شية،  تلك  البيت يف  اىل  اأع��ود  الأنني عندما  �شيئة، 
اأع����رف م��ا ي��ن��ت��ظ��رين... ل��ق��اء م��ع ال�����ش��ري��ف«. اأ�شاف 
االأم���ور  ي��ق��ول  ال�����ش��ري��ف  الأن  قا�شيا  ي��ك��ون  ق��د  “االأمر 
ب�شراحة ويغ�شب ب�شرعة... وال ترغب يف ان تكون يف 
تعلمون  كما  لكن  عليها،  ال��رد  ميكنني  نف�شها  الغرفة 
فان االمر يتعلق بالزواج وجميعكم يعرف كيف تنتهي 

االأمور. ال اأملك اي فر�شة!«.
نادرا ما يخو�س  ال�شويدي، فهو  املهاجم  وحل�شن حظ 
ال�����ش��وي��دي يف  ال����دوري  ب���داأ م�شرته يف  �شيئة.  م��ب��اراة 
ماملو  اىل  انتقل  ثم  �شاند�شفال  م�شقطه  ن��ادي  �شفوف 
ك�شايف  اأنظار  ماملو  لفتت عرو�شه يف �شفوف  ملو�شمني. 

اليبزيغ، ومت التعاقد معه عام 2015.
مل يخيب االآمال: �شجل ثمانية اأهداف يف مو�شمه االأول 
الدوري  يف  قيا�شي  )رق��م  حا�شمة  مت��ري��رة   19 وحقق 
الدرجة  يف  الي��ب��زي��غ  يخو�شه  مو�شم  اأول  يف  االمل����اين( 
ل���دوري  ت��اأه��ل��ه  يف  و���ش��اه��م   2017-2016 االأوىل 
اأبطال اأوروبا حيث بات اأول العب ي�شجل هدفا ل�شالح 
اليبزيغ، وذلك يف املباراة �شد موناكو الفرن�شي املو�شم 

املن�شرم 1-1.

يف ملعب �شغر بجامعة عني �شم�س و�شط القاهرة تقف منى عطاهلل وهي 
القدم  ال��دويل لكرة  ال��ذي يحمل �شعار االحت��اد  ال��وردي  القمي�س  ترتدي 
)الفيفا(، تقود مباراة ن�شائية ودية، اآملة يف ان تتمكن يوما ما من اإطالق 

�شافرتها يف دوري الدرجة االأوىل للرجال.
وتقول عطاهلل )37 عاما( لوكالة فران�س بر�س “كان هناك ا�شتغراب من 
الفتاة هي التي حتكم ويف  اإذا كانت  الفتيات كرة ق��دم، فما بالك  اأن تلعب 

يدها القرار؟«.
ت�شيف ال�شيدة التي نالت ال�شارة الدولية يف العام 2004، “مع ممار�شة 
املهنة وقيام املراأة بدورها يف التحكيم على اأكمل وجه اأ�شبح النا�س فخورين 

جدا بتواجدها يف هذا املجال«.
املبت�شم، قادت مباريات يف عدد م�شابقات  الق�شر والوجه  ال�شعر  �شاحبة 
دولية وافريقية، واآخرها يف اأثيوبيا �شمن ت�شفيات الكاأ�س القارية لل�شيدات. 
ويف ابريل املا�شي �شمحت جلنة احلكام باالحتاد امل�شري لكرة القدم لعطا 
اهلل وزميلتها بو�شي �شعيد باإدارة مباراة يف الدرجة الثانية من الدوري، ما 
اعترب تطورا قد ميهد لل�شماح لل�شيدات باإدارة مباريات “الدوري املمتاز«. 
واأ�شقاوؤها يحملون �شافرة  القدم عن عائلة عطاهلل. زوجها  ال تغيب كرة 
التحكيم، ووالدها كان مدربا للعبة. هذا اجلو �شاعدها على االلتحاق باأول 
دفعة حكام �شيدات يف م�شر عام 1998 عندما اأعلن عنها االحتاد لت�شارك 

يف حتكيم املباريات الن�شائية ومباريات النا�شئني رجال.
لنا  ال�شماح  فيها  يتم  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  ك��ان��ت   2005 ع��ام  “يف  وتو�شح 

بتحكيم مباراة رجال يف الق�شم الثالث بالدوري العام«.
فيها  رافقتها  اجلامعة،  ملعب  على  عطاهلل  اأدارت��ه��ا  التي  امل�شغرة  امل��ب��اراة 

زميلتها حنان ح�شن )37 عاما(، املعتمدة بدورها يف قائمة احلكام.
كانت  “اإذا  اأي�شا،  ال���وردي  القمي�س  ارت���دت  التي  املحجبة  ح�شن،  وت��ق��ول 
مباريات الرجال ت�شهد بع�س العنف، قد يدفع وجود �شيدة كحكم للمباراة 
الالعبني اىل بع�س اخلجل«. وت�شر اىل انها اعتادت على ان ترفق قراراتها 
وت�شتذكر  امامي«.  من  غ�شب  امت�س  حتى  “بابت�شامة  امللعب  اأر���س  على 
ح�شن موقفا م�شحكا ح�شل معها. ففي احدى املباريات الن�شائية “قامت 
والدة احدى الالعبات و�شط املدرجات وب�شوت عال �شاحت وهي تنظر اإىل 

+ربنا يبارك بك يا بنتي وامتنى ان ت�شبح ابنتي مثلك+«.
وت�شر اىل ان هذا الرحيب “اأ�شابني باخلجل«.

تاأمل عطاهلل وح�شن التي بداأت مبزاولة التحكيم يف العام 2006، يف ان 
يقود تقبل وجود حكام من ال�شيدات، للم�شاركة يف الدرجة االأوىل للرجال. 
وتقول عطا اهلل التي �شاركت يف حتكيم كاأ�س العامل دون 20 عاما لل�شيدات 
وبطولة االأمم االأفريقية منذ 2006 “زميالتي احلكمات يف اخلارج قاموا 

بالفعل بتحكيم دوريات الدرجة االأوىل يف بالدهن فلم ال يف م�شر؟«.
واحد  وال��ق��ان��ون  ال��رج��ال  احل��ك��ام  م�شتوى  ع��ن  يقل  ال  “م�شتوانا  وتابعت 
يف  احلكام  جلنة  مدير  وبح�شب  جيدا«.  در�شناه  وق��د  اجلميع  على  يطبق 
احتاد الكرة امل�شري عزب حجاج، يعتمد االحتاد “نحو 60 حكم �شيدة ... 
ولكن من ميار�س الن�شاط منهن نحو 15 فقط”. ومن اأ�شل ال� 15، نالت 
�شت �شيدات ال�شارة الدولية. ويو�شح حجاج ان ان ال مانع من قيام ال�شيدات 
بطريقة  ذل��ك  يكون  اأن  “يجب  ولكن  االأوىل،  ال��درج��ة  مباريات  بتحكيم 

تدريجية حتى يتقبل اجلمهور االأمر وي�شبح موؤهال معنويا لذلك«.
وي�شر لفران�س بر�س اىل ان البداية قد تكون عرب اعتماد �شيدات كحكام 
تواجهها  التي  املفارقات  من  االآن«.  فلي�س  ال�شاحة  حكم  “اأما  م�شاعدين 
ال�شيدات يف التحكيم، ان بع�س الالعبات يف�شلن وجود رجل كحكم للمباراة، 
بح�شب حجاج الذي يقول “فرق الفتيات يف الدوري تر�شل لنا اعرا�شات 
على التحكيم الن�شائي«. وتقول نورهان حمدي )21 عاما( احدى العبات 
كرة  كالعبة  ��ل  اأف�����شّ “انا  اهلل  وعطا  ح�شن  حّكمتها  التي  ال��ودي��ة  امل��ب��اراة 
يتاأثرن  ال�شيدات  ان  اإىل  ان يحّكم مبارياتي رج��ل«. وت�شر حمدي  القدم 
عطاهلل  ان  اال  ال�شديقات«.  حماباة  فخ  يف  يقعن  ان  “وميكن  بعواطفهن 
ترف�س هذه التلميحات ب�شرامة، وتعترب ان “الثقافة الريا�شية يف م�شر 
تعاين من نق�س الوعي بع�س ال�شيء«. ت�شيف “قد ال يقبل امل�شجعون ان 

تقف �شيدة يف امللعب وتدير املباراة ونحن يجب ان نت�شدى لهذا الفكر«.

�لتحكيم �لن�سائي يف 
م�سر.. طموحات يف 

دوري �لرجال
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اأك���د االأمل���اين ي��ورغ��ن ك��ل��وب م���درب ن���ادي ليفربول 
لوري�س  احلار�س  اأخطاء  اأن  القدم  لكرة  االنكليزي 
اأوروبا  اأبطال  ل��دوري  النهائية  املباراة  يف  كاريو�س 
اأمام ريال مدريد كانت ب�شبب تعر�شه الرجتاج يف 

الدماغ.
وتاأتي ت�شريحات كلوب بعد ان ذكرت تقارير ف�شل 
الدويل  الربازيلي  احلار�س  مع  التعاقد  يف  فريقه 
األ��ي�����ش��ون، ال���ذي ي�����ش��ارك م��ع منتخب ال��ربازي��ل يف 
نادي  ال��وان  عن  ويدافع   ،2018 رو�شيا  مونديال 

روما االإيطايل.
وقال كلوب، الذي يرجح اأن ي�شرك حار�شه كاأ�شا�شي 
���ش��ي��ت��ي ال�شبت  ت�����ش�����ش��ر  اأم�����ام  ال���ودي���ة  امل���ب���اراة  يف 
الر�شمي  ليفربول  ملوقع  القادم،  للمو�شم  حت�شرا 
حلظة  منذ  كاريو�س  ملواطنه  تتبدل  مل  نظرته  اأن 
اإطالق احلكم �شافرة نهاية املباراة اىل حني عودة 
الفريق خلو�س التمارين ا�شتعدادا للمو�شم املقبل.

ب�شكل  ي�����ش��ر  ���ش��يء  “كل  االأمل������اين  امل�����درب  وت���اب���ع 
طبيعي، وال اأعرف حتديدا ماذا اعتقدت النا�س اأو 
كيف تفاعلت مع هذه احلالة. ال�شيء الوحيد الذي 
اأن كاريو�س تعر�س الرجتاج  اأقوله هو  اأن  باإمكاين 

يف الدماغ«.

واأكد كلوب اأن اي �شخ�س تعر�س الرجتاج يف الدماغ 
يعرف اأنه ال توجد طريقة واحدة لكي ي�شعر بذلك 
اأن���ه مل  �شك  ال��ط��رق. ال  م��ن  “العديد  ه��ن��اك  واأن 
هكذا،  ه��ي  االرجت���اج  “حاالت  واأن  بذلك”  ي�شعر 
اآخر  هو  رمبا  لالرجتاج  يتعر�س  ال��ذي  وال�شخ�س 

من يعلم«.
وتزداد ال�شغوطات على كاهل كلوب من اأجل الفوز 
اىل ثالث  “احلمر”  ن���ادي  ق���اد  ب��ع��دم��ا  ب��االأل��ق��اب 
مباريات نهائية خ�شرها جميعها، وقال يف معر�س 
حديثه عما ح�شل اأنه تلقى ات�شاال من العب كرة 
بكنباور،  ف��ران��ز  االمل���اين  اال���ش��ط��ورة  ال�شابق  ال��ق��دم 
املاين”،  اأ���ش��ه��ر طبيب  “اىل  ب����دوره  ال���ذي حت���دث 
ك��اري��و���س تعر�س الرجت���اج يف  ب���اأن  ليقنعه االخ���ر 

الدماغ.
ال��زواي��ا وقلت  االم���ور م��ن خمتلف  “حللت  وت��اب��ع 
ال�شاب  ه��ذا  اأن  جميعا  نفكر  اأن  لنا  كيف  لنف�شي: 
اأي ع��الم��ات �شعف  ي��ظ��ه��ر  ال����ذي مل  )ك���اري���و����س( 
خالل املباراة حتى االآن، قام بهذه االخطاء الكبرة 
يف مباراة مهمة وال اأحد فكر اأن ذلك ب�شبب ال�شربة 

التي تلقاها؟«.
و�شدد كلوب على اأن “عوار�س االرجتاج يف الدماغ 

ايام  بعد خم�شة  اإذ  واح��د،  ي��وم  وتذهب يف  تاأتي  ال 
من املباراة النهائية، اأظهر كاريو�س بني 26 و30 
الدماغ.  اأن��ه تعر�س الرجت��اج يف  اإىل  ت�شر  عالمة 

هذا اأمر وا�شح«.
وختم املدرب االملاين “من وجهة النظر هذه، ومن 
وجهة نظري كل �شيء جيد. ال نفكر مبا ح�شل بعد 

االآن و�شننطلق من �شفحة جديدة«.
وك����ان احل���ار����س االمل����اين خ�����ش��ع مل��ع��اي��ن��ة ���ش��ام��ل��ة يف 
مايو،   31 يف  االأمركي  ما�شات�شو�شت�س  م�شت�شفى 
اأي����ام م��ن ال��ن��ه��ائ��ي ال���ذي اأق��ي��م يف  اأي ب��ع��د خم�شة 
العا�شمة االأوكرانية كييف على يد الطبيبني رو�س 
زافونت ولينور هرجيه اللذين خل�شا اىل تعر�شه 

الرجتاج يف الدماغ يف املباراة النهائية.
وارتكب كاريو�س هفوتني قاتلتني يف املباراة �شاهمتا 
يف ت�شجيل ريال هدفني من اأهدافه الثالثة ليخرج 
ال��ذي بكى يف  ان احلار�س االمل��اين  3-1. اال  فائزا 
نهاية املباراة واعتذر من امل�شجعني، �شكا قبل دقائق 
ل�شربة  تعر�شه  م��ن  االأول،  اخل��ط��اأ  ارت��ك��اب��ه  م��ن 

بالكوع من قائد ريال �شرجيو رامو�س.
ان  دون  من  االحتكاك،  ح�شول  اللقطات  واأظهرت 

يحت�شب احلكم خطاأ.

كلوب: �أخطاء كاريو�س يف نهائي �لأبطال �رجتاج يف �لدماغ 

ك��ل��وب م����درب ليفربول  ي��ورج��ن  ق���ال 
املمتاز  ال��دوري االإجنليزي  املناف�س يف 

التعاقدات  عن  را���س  اإن��ه  القدم  لكرة 
تدعيم  ����ش���ي���وا����ش���ل  ل���ك���ن  اجل�����دي�����دة 
ف��ري��ق��ه ح��ت��ى ال��ي��وم االأخ����ر يف فرة 

االنتقاالت.
ونابي  فابينيو  الو�شط  العبا  وان�شم 
مع  التعاقد  لكن  ليفربول  اإىل  كيتا 
م��زي��د م��ن ال��الع��ب��ني ���ش��ي��ت��وق��ف على 
اإذا  اأو  للت�شكيلة  االج��م��ال��ي��ة  ال���ق���وة 
يف  لالإ�شابة  ب����ارزون  الع��ب��ون  تعر�س 

كاأ�س العامل احلالية يف رو�شيا.
واأب����ل����غ ك���ل���وب م���وق���ع ل��ي��ف��رب��ول على 
االنرنت “نعم اأنا �شعيد. العمل )على 
دائما.  م�شتمر  اجل��دي��دة(  التعاقدات 
ملاذا نتوقف حتى غلق باب االنتقاالت؟

»اإذا عاد كل الالعبني يف �شحة جيدة 
من كاأ�س العامل �شنمتلك فريقا جيدا 
ج���دا ح��ق��ا، وه���ذا ه��و ال�����ش��يء الوحيد 
الذي اأرغب يف معرفته. ال نعرف بعد 
ما �شيحدث على اجلانب االآخر، لكننا 
ل��ن ن��ت��وق��ف ع��ن ال��ت��ف��ك��ر ق��ب��ل اليوم 

االأخر يف فرة االنتقاالت«.
و�شيناف�س ليفربول على لقب الدوري 
و�شي�شعى  ال���ق���ادم  امل��و���ش��م  يف  امل��م��ت��از 
اأبطال  اإ�شافية يف دوري  لقطع خطوة 
اوروبا بعد و�شوله اإىل النهائي املو�شم 

املا�شي.
وب��داأ ليفربول فرة االع��داد للمو�شم 
اجلديد و�شيخو�س ت�شع مباريات قبل 

انطالق الدوري يف 11 اأغ�شط�س اآب.
املباريات  اإن  االأمل�����اين  امل����درب  وي��ق��ول 
لالعبني  م���ث���ال���ي���ة  ف���ر����ش���ة  ال�����ودي�����ة 
تعزيز  اأج���ل  م��ن  ال��ن��ادي  يف  املهم�شني 

م�شاعيهم للعب ب�شورة اأ�شا�شية.
يوم  ل���الع���ب���ني  “قلت  ك���ل���وب  وت����اب����ع 
فر�شة.  ل���دي���ه  ال���ك���ل  اإن  ال����ث����الث����اء 
اأرى ما  اأن��ن��ي  اأع��م��ى وه��ذا يعني  ل�شت 
�شيئا  اأح��ده��م  ق��دم يل  واإذا  ي��ق��دم��وه، 
ا�شتثنائيا �شاأدرك ذلك و�شاأتخذ قرارا 

يف هذا ال�شاأن«.
الودية  م��ب��ارات��ه  ل��ي��ف��رب��ول  وي��خ��و���س 
من  ال����ق����ادم  ت�����ش��ي�����ش��ر  ����ش���د  االأوىل 

الدرجة ال�شاد�شة اليوم ال�شبت.

كلللوب يتطلللع ملزيللد ملللن �لتعاقللد�ت 

 توجه احلار�س االأ�شطوري جانلويجي بوفون 
اىل امل�شت�شفى االمركي يف باري�س وقام بزيارة 
���ش��ان ج��رم��ان متهيدا  ب��اري�����س  ن���ادي  اىل مقر 
ل��ت��وق��ي��ع ع��ق��د م���ع االخ�����ر، ك��م��ا اك���د �شحايف 

لوكالة فران�س بر�س.
وو�شل بوفون الذي انتهى عقده مع يوفنتو�س 
يف 30 يوينو 2018، برفقة طبيبه اىل مقر 

باري�س �شان جرمان يف وقت الظهرة.
وم��ن امل��ت��وق��ع ان ي��وق��ع احل��ار���س ال���ذي خا�س 

العا�شمة  فريق  دولية عقدا مع  مباراة   176
ر�شميا  يقدم  ان  على  مو�شمني  ملدة  الفرن�شية 

اىل و�شائل االعالم االثنني.
وم���ن ����ش���اأن ان��ت��ق��ال ب���وف���ون )40 ع���ام���ا( اىل 
ل��ه منذ  ���ش��ان ج��رم��ان، يف اول �شفقة  ب��اري�����س 
ان  املدرب االملاين توما�س توخيل،  تعاقده مع 
توؤدي اىل عملية تغير يف مركز حرا�شة املرمى 
اريوال  الفون�س  امل��ا���ش��ي  امل��و���ش��م  ت��ب��ادل��ه  ال���ذي 

واالملاين كيفن تراب.

املركزين  الحتالل  مر�شيد�س  فريقه  هاميلتون  لوي�س  قاد 
االأول والثاين يف التجارب احلرة جلائزة بريطانيا الكربى 
يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل�����ش��ب��اق��ات ف��ورم��وال 1 ل��ل�����ش��ي��ارات ام�س 

اجلمعة.
يف  ال��ف��وز  �شيحاول  ال���ذي  ع��ام��ا(،   33( هاميلتون  و�شجل 
التوايل  على  اخلام�شة  للمرة  االأح��د  غد  بعد  �شيلفر�شتون 

وال�شاد�شة يف املجمل، دقيقة واحدة و27.487 ثانية.
وي��ت��ف��وق ه���ذا ال��زم��ن ب��ف��ارق اأك����رث م��ن ن�����ش��ف ث��ان��ي��ة على 
�شيبا�شتيان فيتل �شائق فراري الذي يتقدم بنقطة واحدة 
على هاميلتون بطل العامل اأربع مرات يف الرتيب العام بعد 

ت�شعة �شباقات انت�شر خاللها كل منهما ثالث مرات.
الذي  بوتا�س،  فالتري  الفنلندي  هاميلتون  زميل  واحتل 
ح�شل على حمرك جديد يف �شيارته بعد ان�شحابه من �شباق 

النم�شا املا�شي، املركز الثاين بفارق 0.367 ثانية.
بينما  بول  رد  مع  رابعا  ريت�شياردو  دانييل  اال�شرايل  وجاء 
احتل كيمي رايكونن �شائق فراري املركز اخلام�س وماك�س 

فر�شتابن، الفائز يف النم�شا مع رد بول، املركز ال�شاد�س.
واأنهى ال�شائق الهولندي البالغ من العمر 20 عاما التجارب 

مبكرا بعدما طلب منه الفريق اإيقاف ال�شيارة.
وت��ع��ر���س روم���ان ج��روج��ان �شائق ه��ا���س حل���ادث كبر عند 

تقليل مقاومة  نظام  اإغ��الق  ف�شل يف  بعدما  االأول  املنعطف 
الهواء.

الراديو  يف  ب���اأذى،  ي�شب  مل  ال��ذي  الفرن�شي،  ال�شائق  وق��ال 
“ال�شيارة حتطمت. اأنا اآ�شف جدا. مل اأ�شغط على زر )نظام 

تقليل مقاومة الهواء(«.
االآخر  ها�س  �شائق  ماجنو�شن  كيفن  امل�شرفون  وا�شتدعى 
وفرناندو الون�شو �شائق مكالرين بعد مناورة خطرة عقب 

واقعة بني ال�شائقني يف بداية التجارب.
وقال الون�شو عرب الراديو “حاول ماجنو�شن اال�شطدام بي 

مرتني. هذا خطر للغاية«.

هاميلتون �لأ�سرع يف �لتجارب �لأوىل يف �سيلفر�ستون بوفون يف باري�س للتوقيع ل�سان جرمان 

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/6573  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  واحت�شام للخدمات  املدعي عليه / 1-في�شل  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عبا�س حممد �شديق   / حت�شني  املدعي  ان  االقامة مبا 
عودة  وتذكرة  دره��م(   11250( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
.mb18224689ae:مببلغ )2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى

�س   10.00 ال�������ش���اع���ة   2018/8/5 امل����واف����ق  االح������د  ي�����وم  ج��ل�����ش��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.A.4:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/5608  عمايل جزئي

االقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للتغليف  1-ال�شليله   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  مبا  ان املدعي / حممد جعفر ح�شني عبدالعزيز بيباري  قد 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )24156 درهم(  
وتذكرة عودة مببلغ وقدره)1500( درهم وبالر�شوم وامل�شاريف.يف ال�شكوى 
رقم MB182259171AE  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة ���س   08.30 ال�شاعة   2018/7/12
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/6923  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شركة كومودور للمقاوالت ذ.م.م - فرع دبي جمهول 
حمل االقامة مبا  ان املدعي / حممد نواز تارا حممد مالك تارا  قد اأقام 
 85030( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
دره���م(  وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ وق����دره)3000( دره��م والر�شوم وامل�شاريف.
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت    MB183596047AE رق��م  ال�شكوى  يف 
االثنني املوافق 2018/7/23 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2  لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/6900  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  البناء  ملقاوالت  1-ديفيلوبرز   / عليه  املدعي  اىل 
االق��ام��ة مب���ا  ان امل��دع��ي / را���ش��د ح�شني حم��م��د ي��و���ش��ف  ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )44210 درهم(  
وتذكرة عودة مببلغ وقدره)1500( درهم والر�شوم وامل�شاريف.رقم ال�شكوى 
املوافق  االرب���ع���اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB183555932AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.1:بالقاعة ���س   10.00 ال�شاعة   2018/7/11
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/5484  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول  اىل املدعي عليه / 1-�شي جي ار جي للخدمات الفنية 
اأق��ام عليك  حمل االقامة مبا  ان املدعي / و�شيم ار�شاد حممد ار�شاد  قد 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )16862 درهم(  
وت��ذك��رة ع���ودة مب��ب��ل��غ)2000( دره���م وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف.رق��م ال�شكوى 
املوافق  االرب���ع���اء  ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   mb182274029ae
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة ���س   11.00 ال�شاعة   2018/6/27
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2018/2820  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- نايت هود للتجارة العامة ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�شاهد علي ب�شر احمد  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10549(
مبلغ )923( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2018/2500  تنفيذ عمايل 
االقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  فيبكو  م�شنع  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/فيليب كاليكال ماثيو  قد اأقام  عليك الدعوى 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اله  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
باال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )170248(
املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  ر�شوم خلزينة  دره��م  اىل مبلغ )7614( 
بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدع�ى 2018/288  تظلم مدين

اىل املتظلم �شده / 1-�شركة الرو�شة للرخام ���س.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املتظلم / بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق االو�شط املحدود وميثله:حبيب حممد 
تظلم من  اع��اله ومو�شوعه  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  املال  �شريف عبداهلل 
والر�شوم  جت���اري  حتفظي  ح��ج��ز   159/2018 رق���م  ال���دع���وى  يف  ال�����ش��ادر  ال���ق���رار 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2018/7/8   ال�شاعة 08.30 �س 
بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/675  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- كاجا يا�شني لتجارة قطع غيار ال�شيارات �س.ذ.م.م 
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /جلف وورلدوايد بيرجنز م.م.ح 
وميثلها مديرها/جوبا مني�س فورا  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
ب��ت��اري��خ:2017/4/3 وح��ددت لها  بالدعوى رق��م 2016/783 جت��اري كلي 
جل�شه يوم الثالثاء  املوافق 2018/9/18 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2018/1808 تنفيذ جتاري
املنفذ ���ش��ده/1- االع��م��ال اخل�شراء جمهول حمل االق��ام��ة مبا  اىل 
����س.ذ.م.م  الغذائية  امل���واد  لتموين  امللكي  التنفيذ/الذوق  طالب  ان 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املطوع  حممد  ح�شن  وميثله:عبدالرحمن 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
املحكمة   وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  )371079( دره��م اىل طالب 
املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2018/2280 تنفيذ جتاري
فريد  عمر  كاندك  عمر  كاندك  عبداحلميد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/يا�شر عبد ربه علي عبد 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  تهلك  حممد  عبدالرزاق  وميثله:را�شد  اهلل 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )228847(
املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2018/316  تنفيذ عقاري   
احلق  ن��ور  حممد   -2 الفجرة(  ح��ره  )منطقة  م.م.ح  هولدينجز  �شانايل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حرة  )منطقة  م.م.ح  هولدينجز  م��ال��ك/���ش��ان��ايل  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  احل��ق  حممد 

الفجرة( جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد بن مانع بن �شلطان اأبالعال
وميثله:اأمل عمر ال�شبيعي

نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2017/568 عقاري كلي يوم االحد بتاريخ:2017/12/12   
باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك:

1-بطالن اتفاقية ال�شراء املوؤرخة:2008/5/31 مو�شوع الدعوى وبالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره 
)61875658.50( درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   . االع��الن  ه��ذا  ن�شر 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   
اعالن قرار بالتنفيذ   

يف الدع�ى رقم 2014/1441 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- طارق حممد ال�شيد ح�شني جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ه�شام حممد عفيفي 
عبد الكرمي نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة 
وهي عبارة عن مبالغ من ت�شفية اللجان العقارية مببلغ 

وقدره )2573536.59( درهم.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12370 بتاريخ 2018/7/7   

       مذكرة اعادة اإعالن بالن�شر
                    يف  الدع�ى 2018/146  ا�شتئناف اح�ال �شخ�شية وم�اريث

اىل امل�شتاأنف �شده / 1- ليليان بامفورد 2- �شتيوارت ت�شارلز كلر ب�شفته و�شيا 
خا�شا للقا�شرين لورن�س جيم�س واأدريانا جيم�س اأبناء وين بامفورد  جمهول 
حم�شن  وميثله:�شوق  بامفورد  ج��اين  امل�شتاأنف/ناتايل  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
بدر الكثري قد ا�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:1/2017 ادخال 
واخراج وارث غر م�شلمني والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب. وحددت لها جل�شة 
يوم  االثنني املوافق  2018/7/23   ال�شاعة 10.00 �س بالقاعة رقم )14( يف مبنى 
االحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
�شامل  جمعه  بطي  يعلن 
امل����ح����رب����ي ع����ن ف���ق���دان 
ا�شهم  اعمار على  �شهادة 
من يجدها االت�شال برقم 
 0 5 0 4 1 4 1 4 9 4
جمعه  ب���ط���ي  ال�������ش���ي���د/ 

�شامل املحربي
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الفجر الريا�ضي

بريهللوف: كللان يجلللب �ل�ستغنللاء عللن �أوزيلللل 
اأنه  برهوف  اأوليفر  القدم  لكرة  االأمل��اين  املنتخب  مدير  �شرح 
كان يتوجب اال�شتغناء عن خدمات الالعب م�شعود اأوزيل ب�شبب 
موقفه من م�شاألة اتخاذه �شورة مع الرئي�س الركي رجب طيب 

اأردوغان.
االملانية  فيلت”  “دي  �شحيفة  م��ع  مقابلة  يف  ب��ره��وف  وق���ال 
“حتى االآن، مل جنرب اأبدا العبي املنتخب الوطني على فعل اأي 
اأوزيل  اقناعهم. ولكن مع م�شعود  دائما اىل  �شعينا  �شيء، ولكن 
مل نتمكن من فعل ذلك، لذا كان علينا اأن نفكر باال�شتغناء عن 
خدماته«. وكان اأوزيل ومواطنه اإلكاي غوندوغان، وكالهما من 
ا�شل تركي، التقيا مع الرئي�س الركي اأردوغان يف لندن يف مايو 

كتب  موقعني،  قمي�شني  و�شلماه  ���ش��ورة  معه  والتقطا  املا�شي 
االأول على قمي�شه “اإىل رئي�شي«.

ويف ح��ني ���ش��رح غ��ون��دوغ��ان ا���ش��ب��اب ات��خ��اذ ال�����ش��ورة قبل بداية 
مونديال رو�شيا 2018 من دون ان يعرب عن ا�شفه لذلك، فان 
اوزيل اعلن بانه لن يتحدث اىل ال�شحف االملانية حتى ان اجلهاز 
ال�شحافة”  “يوم  مبقاطعة  له  �شمح  االمل��اين  للمنتخب  الفني 

حيث �شمح جلميع الالعبني مبقابلة ال�شحافيني.
واأكد برهوف اأن التقاط غوندوغان واأوزيل لل�شور مع الرئي�س 
الركي اأردوغان مل يزعج املع�شكر االملاين كثرا و”لكن اجلدل 
امل�شكلة  ه��ذه  ح��ل  يتوجب  ك��ان  قليال،  التفكر  م��ع  يتوقف.  مل 

بطريقة اأكرث و�شوحا«.
لالآمال  املخيب  االداء  بعد  واأع��م��ق  اآخ���ر  ب��ع��دا  امل�����ش��األ��ة  واأخ����ذت 
الأوزيل يف املباراة االفتتاحية “للمان�شافات” التي خ�شرتها اأمام 
املدرب  دف��ع  م��ا  رو�شيا2018،  مونديال  يف  �شفر-1  املك�شيك 
 ،1-2 ال�شويد  اأم��ام  الثانية  املباراة  عن  ال�شتبعاده  لوف  يواكيم 
ليعود اىل �شفوف الت�شكيلة ا�شا�شيا يف املباراة الثالثة اأمام كوريا 
وهو يجر خلفه  اللقب  اأثرها حامل  على  والتي خرج  اجلنوبية 
وراأى العديد من اخلرباء  اذيال اخليبة بعد اخل�شارة �شفر-2. 
الت�شكيلة  اأوزي��ل اىل  باإعادة  ارتكب خطاأ فادحا  اأن لوف  والنقاد 

اال�شا�شية.

ودعت ال�شحف اال�شبانية ام�س جنم نادي ريال مدريد اال�شباين املهاجم 
اال�شبانية  ال�شحف  اجمعت  ان  بعد  رون���ال���دو،  كري�شتيانو  ال��ربت��غ��ايل 
يوفنتو�س  �شفوف  اىل  انتقاله  ق��رب  ع��ن  ���ش��واء  ح��د  على  واالي��ط��ال��ي��ة 

االيطايل.
ديبورتيفو”  “موندو  �شحيفة  عنونت   ،”7 اآر  �شي  »وداع��ا 

الريا�شية اال�شبانية يف �شفحتها االوىل. “ريال يوافق 
ع��ل��ى رح��ي��ل��ه امل��ف��ر���س، و���ش��ي��ك��ون امل��وع��د املف�شلي 
من  يتمكن  لكي  العملية  امت��ام  يريد  ويوفنتو�س 

تقدميه«.
اما �شحيفة “اآ�س” الريا�شية اال�شبانية، فحددت 
رونالدو  لتقدمي  م��وع��داً  يوليو  م��ن  ال�شابع  ي��وم 
من  ال��ي��وم  ه��ذا  يحمله  مل��ا  يوفنتو�س،  يف  ر�شمياً 

33 عاما.  7 ابن ال  دالالت حلامل الرقم 
وا�شارت اىل رغبة النادي االيطايل 

ملعبه  يف  غ��دا  الالعب  “تقدمي 
وكتب  م�شجعيه”،  ام������ام 

�شفحتها،  �������ش������در  يف 
خ����روج  “كري�شتيانو، 

و�شيك«.
و�������ش������ي������ت������م ت�����ق�����دمي 
امللعب  يف  رون����ال����دو 
اخل�������ا��������س ب�����ن�����ادي 
يونتو�س، الذي �شهد 
اجلماهر  وق������وف 
م�شفقة  االيطالية 

ت�شجيله  ب����ع����د  ل�����ه 
مق�شية  ب��ك��رة  ا���ش��اب��ة 

يف م��ب��اراة ري��ال مدريد 
ذه����اب  وي���وف���ن���ت���و����س يف 
من  النهائي  رب��ع  ال���دور 
دوري ابطال اأوروبا يف 4 

ابريل املا�شي.
ان  ال�شحيفة  وا�شافت 

كلمته  اأعطى   7 اآر  “�شي 
رئي�س  اأنيللي”  الن���دري���ا 

نادي يوفنتو�س.
“ان رغبة رونالدو  واأك��دت ماركا 
لكنها  باللعب ليوفنتو�س ثابتة”. 
���ش��ل��ط��ت ال�������ش���وء ع��ل��ى ان ري���ال 
ب��ع��د على  ي��ح�����ش��ل  “مل  م���دري���د 

عر�س قوي من يوفنتو�س«.
اي�شا مت�شك  ال�شحيفة  وتناولت 
النادي امللكي ب�شرط بيع الالعب 
البند  بح�شب  ي��ورو  مليار  البالغ 

ال����ذي ال يعطي  اجل����زائ����ي، االم����ر 
اخر  ن���اد  اي  او  االي���ط���ايل  ال���ن���ادي 
ف���ر����ش���ة ال���ت���ع���اق���د م����ع����ه، يف وق���ت 
عن  وممثلوه  الالعب  فيه  يتحدث 
انتقاله  يتيح  ع��ق��ده  يف  ب��ن��د  وج���ود 

مقابل 100 مليون يورو.
فاإن  ع���دة،  اع���الم  و���ش��ائ��ل  وبح�شب 
ي��وف��ن��ت��و���س ع���ر����س ع��ل��ى رون���ال���دو 
اع������وام براتب  ارب���ع���ة  ع���ق���دا م���دت���ه 
 30 اىل  قيمته  ت�شل  �شاف  �شنوي 
مليون يورو، يف وقت �شكا فيه النجم 
ال��ربت��غ��ايل م��ن رات��ب��ه ال���ذي و�شفه 
والبالغ  م���دري���د  ري�����ال  يف  ب��ال��زه��ي��د 

23،6 مليونا �شنويا.
وك����ان رون���ال���دو ال����ذي ي��ل��ع��ب لريال 

2009، وتوج بخم�س  مدريد منذ 

يونايتد  مان�ش�شر  ال�شابق  فريقه  م��ع  واح���دة  م��رة  بينها  ذهبية  ك��رات 
االنكليزي، اثار بلبلة وا�شعة يف عامل كرة القدم يف 26 مايو املا�شي، بعد 
دقائق من احراز فريقه م�شابقة دوري ابطال اوروبا لل�شنة الثالثة تواليا، 

باإعالنه يف �شيغة املا�شي “انه كان جميال اللعب لريال مدريد«.
كري�شتيانو  ق��دوم  عن  اجلمعة  االيطالية  ال�شحف  حتدثت  ب��دوره��ا 

رونالدو اىل يوفنتو�س، وو�شفت انتقاله ب”الو�شيك«.
ديللو  “كوريري  �شحيفة  ع��ن��وان  ك���ان  يوليو”،   7 اآر  »���ش��ي 
تورينو  مدينة  اىل  رون��ال��دو  و���ش��ول  توقعت  ال��ت��ي  ���ش��ب��ورت، 

ال�شبت.
“كري�شتيانو، كلمة واحدة منك تكفي، مل  واأكدت ال�شحيفة 
تعد ايطاليا اإال على بعد خطوة، فيما يبحث مدريد عن جنم 

جديد كبر«.
النجم  بو�شول  املتعلقة  االم��ور  لت�شارع  ال�شحيفة  اأوردت  كما 
اندريا  مع  اخلمي�س  اللقاء  تورنيو:  اىل  الربتغايل 
نادي  )رئي�س  اليغري  وما�شيميليانو  اأنيللي 
يوفنتو�س ومدربه على التوايل(، م�شرة 
“على  للنادي  املالكة  العائلة  ان  اىل 
ا����ش���ت���ع���داد المت������ام اخل���ط���وات 
ين�شط  وق��ت  يف  النهائية، 
�شوق  يف  يوفنتو�س  فيه 

االنتقاالت«.
يف   7 اآر  »��������ش�������ي 
ي�����وف�����ن�����ت�����و������س، 
ميكننا القيام 
 ” لك بذ
ه��������و ع�����ن�����وان 
“ال  ���ش��ح��ي��ف��ة 
ديللو  غ����ازي����ت����ا 
التي  �شبورت”، 
ال����ن����ادي  ان  راأت 
“اأٌقرب  االي�����ط�����ايل 
م�شى  وق�������ت  اي  م������ن 

المتام �شفقة القرن«.
)حا�شمة(  ال����وراء  اىل  »خ��ط��وة 
م��ع ري����ال م���دري���د، واث��ن��ت��ان اىل 
االمام مع يوفنتو�س: �شي اآر 7 اأجنز 
الق�شية يف  دخلت  االن  املهمة من جانبه، 

اأ�شافت ال�شحيفة. �شلب املو�شوع”، 
وردا على �شوؤال ل�شحيفة “”كوريري ديللو 
�شبورت”، و�شف النجم املونتينيغري ال�شابق 
لرريال مرديد بريدراغ مياتوفيت�س رحيل 

رونالدو “باخل�شارة الفادحة للريال«.
االبطال  ب���دوري  الفائز  بح�شب  خ�شارة 
امللكي  الفريق  م��ع   1998 يف  االأوروب����ي 
اإ�شابة الفوز ...ام��ام يوفنتو�س،  �شجل له 
ار�س  ع��ل��ى  “معه  االآت���ي���ة:  امل��ع��ادل��ة  ت�شبه 
امللعب، كاأنك امام فريق ي�شتهل املباراة وهو 

متقدم بهدف...«.

تتطلع كرواتيا اىل بلوغ الدور ن�شف النهائي لنهائيات كاأ�س العامل لكرة 
االأوىل  للمرة  ا�شتهلت م�شرتها  يوم   ،1998 منذ  االوىل  للمرة  القدم 
كدولة م�شتقلة يف منا�شبة كروية كربى، اإال انها �شتكون يف مهمة �شعبة 

اليوم  �شوت�شي  النهائي يف  ربع  ال��دور  امل�شيفة يف  رو�شيا  اأم��ام 
ال�شبت.

ك��روات��ي��ا غر  ت��ف��ادت  امل���ف���اج���اآت،  ب��ط��ول��ة طبعتها  يف 
اأمام  �شيكون  مودريت�س”،  ل��وك��ا  “جيل  امل��ت��وق��ع. 
“جيل  اإجن���از  االأق���ل  على  ليعادل  مثالية  فر�شة 
عقدين،  قبل  فرن�شا  مونديال  يف  �شوكر”  داف��ور 
على رغم ان مواجهة امل�شيف، اأحد اأبرز مفاجاآت 
مونديال رو�شيا، قد تكون مغامرة غر حم�شومة 

النتائج.
امل���درب زالت��ك��و داليت�س بعد  اأظ��ه��ر الع��ب��و 

�شحقهم االأرجنتني يف دور املجموعات 
يخ�شون  ال  انهم  نظيفة،  بثالثية 

وبا�شتثناء  ال��ك��ب��رة.  االأ���ش��م��اء 
ربع  اىل  ال�����ش��ع��ب  ع���ب���وره���م 

ح�شاب  ع����ل����ى  ال����ن����ه����ائ����ي 
 2-3( ال�����������دمن�����������ارك 

ب������رك������الت ال���رج���ي���ح 
 ،)1-1 ال��ت��ع��ادل  ب��ع��د 
القلق  املنتخب  مل يرث 
يف  م�����رح�����ل�����ة  اأي  يف 

وت�شدر  االأول،  ال����دور 
جم����م����وع����ت����ه ال����راب����ع����ة 

بالعالمة الكاملة.
اأمام  اأ�شاع ركلة ج��زاء  ال��ذي  قال مودريت�س 

ال���دمن���ارك ق��ب��ل دق���ائ���ق م���ن ن��ه��اي��ة ال�شوط 
اال�شايف الثاين، ملوقع االحتاد الدويل )فيفا( 
نتخط  مل  اأوروب�������ا(  )ك���اأ����س   2008 “منذ 
املباراة االأوىل يف االأدوار االق�شائية، وكان من 
اإلينا ان نزيل هذا احلمل  املهم جدا بالن�شبة 

عن اأكتافنا«.
اأعوام من  “حققنا نتيجة رائعة بعد  واأ�شاف 
املحاوالت، وهذا يعني الكثر بالن�شبة اإيل. اأنا 
يف هذا الفريق منذ العام 2008، واختربنا 
العديد من الهزائم ال�شيئة احلظ منذ ذاك 
كاأ�س  الوقت، ال�شيما �شد تركيا )ربع نهائي 
اأوروبا 2008 بركالت الرجيح( والربتغال 

)ثمن نهائي كاأ�س اأوروبا 2016 بهدف قاتل 
قبل نهاية ال�شوط اال�شايف الثاين(«.

وت��اب��ع “كنا ن��ح��ت��اج اىل ب��ع�����س احل���ظ ه���ذه امل���رة، 
واعتقد اننا كنا ن�شتحق ذلك«.

اأث��ب��ت م��ودري��ت�����س )32 ع��ام��ا( الع���ب ري����ال مدريد 
اأف�شل العبي خط الو�شط يف العامل،  اال�شباين واأحد 

تقدم يف ركالت  الدمنارك، عندما  �شخ�شيته �شد  قوة 
الرجيح ملواجهة احلار�س كا�شرب �شمايكل الذي ت�شدى 

قبل دقائق ل�شربة اجلزاء التي �شددها. جنح مودريت�س 
هذه املرة، ومعه اأي�شا جنح حار�س املرمى الكرواتي دانيال 

�شوبا�شيت�س يف الت�شدي لثالث ركالت دمناركية.
�شكل جيد  نلعب يف  “نحن  امل��داف��ع دوم��اغ��وي فيدا  اأك��د زميله 
ولدينا العبون ن�شتطيع عربهم الذهاب اىل النهاية ال�شعيدة«.

كان مدافع ليفربول االنكليزي ديان لوفرن اأكرث و�شوحا يف اإجراء 
“نحرم  1998. وقال اخلمي�س  املقارنة بني اجليل احلايل وجيل 
جيل 1998. هو املنتخب الكرواتي الذي حقق اأكرب جناح حتى االآن 
)يف كاأ�س العامل( ورفعوا �شقف التحدي عاليا جدا، لدرجة ان اأحدا 

مل مياثله منذ 20 عاما«.
واأ�شاف “ت�شكيلتنا احلالية قوية جدا، ولدينا فر�شة تخطي ذاك 

اجليل«.
بري�شيت�س...  ايفان  ماندزوكيت�س،  ماريو  راكيتيت�س،  ايفان  مودريت�س، 
ما  اأف�شل  يخرج  داليت�س  زالتكو  ان  ويبدو  م��درب،  اأي  بها  يحلم  اأ�شماء 

لديهم.
توىل داليت�س )51 عاماً( توىل مهمة اال�شراف على املنتخب 
يف اكتوبر 2017 بعد �شقوطه على اأر�شه يف فخ التعادل 
مع فنلندا املغمورة 1-1 يف ت�شفيات املونديال. قاده اىل 
النهائيات من بوابة امللحق االأوروبي امام اليونان، كما 
امور  رغم  على  للمنتخب  امل�شتمر  التقدم  على  اأ�شرف 

غر جيدة حدثت خارج امل�شتطيل االخ�شر.
ت��راف��ق��ت حت�����ش��رات ك��روات��ي��ا م��ع حم��اك��م��ة الرئي�س 
ماميت�س  زدرافكو  زغرب  دينامو  لنادي  ال�شابق 
وتوجيه  امل�����ش��روع،  غ��ر  الك�شب  بتهمة 
باإعطاء  م��ودري��ت�����س  اىل  االت��ه��ام��ات 
كذلك  الق�شية.  يف  كاذبة  �شهادة 
االيطايل  ميالن  مهاجم  اأب��ع��د 
ك���ال���ي���ن���ي���ت�������س من  ن����ي����ك����وال 
�شفوف املنتخب امل�شارك يف 
ل�شبب معلن هو  النهائيات، 
هو  م�شمر  و�شبب  اال���ش��اب��ة، 

رف�شه امل�شاركة كاحتياطي.
�شخ�شيته  دال��ي��ت�����س  ف���ر����س 
�شخ�شية  وق���وة  امل��ن��ت��خ��ب،  يف 
املحك  على  �شتكون  الت�شكيلة 
لدى مواجهة رو�شيا على اأر�شها. 
مل يحظ الكرواتيون بتجارب �شعيدة مع 
الكربى:  البطوالت  يف  امل�شيفة  املنتخبات 
يف ن�شف نهائي 1998، فرطوا بتقدمهم 
بهدفني   2-1 ل��ي�����ش��ق��ط��وا  ف��رن�����ش��ا  اأم�����ام 

للمدافع ليليان تورام.
كرواتيا  �شقطت   ،2014 م��ون��دي��ال  ويف 
الربازيل،  امل�شيف  املنتخب  اأم��ام  جم��ددا 
وذلك يف الدور االأول الذي مل تتمكن من 

تخطيه.
 4،3 �شكانه  ع��دد  يتجاوز  ال  لبلد  بالن�شبة 
على  التفوق  اجن���ازا  �شيكون  ن�شمة،  ماليني 

بلد يتخطى عدد �شكانه 142 مليون ن�شمة.
تقت�شر  احل���ايل ال  امل��ون��دي��ال  رو���ش��ي��ا يف  اأن  اإال 
البلد  اجليد.  والتنظيم  اجلميلة  املالعب  على 
االأ�شواأ ت�شنيفا بني املنتخبات امل�شاركة، متكن من 
االأوىل  للمرة  النهائي  ثمن  ال���دور  اىل  ال��و���ش��ول 
باأبطال  واأط����اح  ال�شوفياتي،  االحت���اد  ان��ه��ي��ار  منذ 
 3-4 الرجيح  ب��رك��الت  ا�شبانيا   2010 ال��ع��امل 

)تعادل 1-1(.
القدير  مدربه  على  كبر  ب�شكل  املنتخب  اعتمد 
مفاجاأة  �شنع  ال��ذي  ت�شر�شي�شوف  �شتاني�شالف 

ويكت�شب �شعبية متزايدة يف بالده.
يف ت�شريحات ملوقع الفيفا، قال الالعب الرو�شي 
فقط  ل��ي�����س  جن��اح��ن��ا  “�شر  ان  ك��وت��ي��ب��وف  اإي��ل��ي��ا 
الفريق،  يف  من  كل  لكن   ... االأ�شا�شية  الت�شكيلة 
ا�شافة اىل الفريق التدريبي واجلهاز الفني، الكل 

يجمع يف اجتاه الهدف نف�شه«.
نلعب  كنا  اإذا  ما  يهم  “كنا كال موحدا، ال  واأ�شاف 
اأم ال، ميكن ان ت�شعر بالدعم من كل االأط��راف يف 

الت�شكيلة«.

�نتقال رونالدو ليوفنتو�س.. ود�ع وترحيب 

مودريت�س يحلم بفر�سة �لعبور �أمام رو�سيا 



ملياردير يفقد حياته من �أجل �سورة
اأن  بعد  الكامرا  اأم��ام  تويف  اأن مليارديرا �شينيا  ال�شرطة  ذك��رت   
التقاط  ك��ان يحاول  بينما  50 قدما )15 م��را(،  �شقط من علو 
"ديلي  نقلته  ما  وفق  فرن�شا،  اإىل جنوب  رحلة عمل  له يف  �شورة 
ملجموعة  املوؤ�ش�س  ال�شريك  جيان،  وان��غ  اإن  امل�شدر  وق��ال  ميل". 
"اإت�س اإن اإيه"، وهي تكتل لرابع اأكرب �شركة طران يف ال�شني، تويف 
بعد تعر�شه "الإ�شابات خطرة" يف بروفان�س الفرن�شية. وتابع اأن 
وانغ �شقط على حائط يف قرية بونيو، بالقرب من اأفينيون، وهي 
منطقة خالبة معروفة بتوافد ال�شائحني بكرثة عليها. وعن �شبب 
�شقوطه، قالت ال�شرطة "لقد وقف على حافة حادة حتى تلتقط له 
عائلته �شورة تذكارية، قبل اأن ي�شقط اأر�شا". و�شاهم وانغ، الذي 
يف  ا�شرليني(،  جنيه  مليار   1.3( دوالر  مليار   1.7 اأرب��اح��ه  تبلغ 
اإطالق �شركة HNA عام 1993، ثم تو�شعت املجموعة فيما بعد 

لت�شمل التمويل والفنادق واخلدمات اللوج�شتية.

وفاة غو��س حاول �إنقاذ فتية �لكهف 
الوعي  فقد  اأن  بعد  التايالندية  البحرية  يف  �شابق  غوا�س  تويف   
ومدربهم  القدم  لكرة  فريق  اأ�شبال  من   12 اإنقاذ  حماولة  خالل 
بعد اأن حو�شروا داخل كهف اأغرقته مياه االأمطار منذ 13 يوما.

مع  اإن��ق��اذ  خطة  لو�شع  ال�شلطات  ت��واج��ه  التي  ال�شغوط  وزادت 
اجلوية  االأر�شاد  وتوقعات  الكهف  يف  االأك�شجني  م�شتويات  نق�س 
بهطول امل��زي��د م��ن االأم��ط��ار ال��غ��زي��رة. وق��ال قائد وح��دة القوات 
بونان  �شامارن  ويدعى  الوحدة  اأف��راد  اأح��د  اإن  اخلا�شة  البحرية 
وعمره 38 عاما تويف الليلة املا�شية اأثناء عمله حتت املاء املتجمع 
رمبا  ط��ري��ق  على  اأك�شجني  ا���ش��ط��وان��ات  و���ش��ع  على  الكهف  داخ���ل 
ميكن اإخراج املجموعة املحا�شرة منه. واأ�شاف االأمرال اأرباكورن 
يوكونكايو لل�شحفيني "مل تذهب حياته �شدى. �شنوا�شل العمل". 
وكان �شامارن يعمل مع زميل له ملحاولة و�شع ا�شطوانات اأك�شجني 
على  الوعي  �شامارن  فقد  عودتهما  واأث��ن��اء  الكهف.  من  قطاع  يف 
القوات  الكهف. وقالت وحدة  1.5 كيلومر من مدخل  بعد نحو 
البحرية اخلا�شة يف بيان "بعد اأن اأنهى مهمته عاد اأدراجه غو�شا، 
املياه  لكن يف منت�شف الطريق عرث عليه رفيقه فاقدا للوعي يف 

وحاول اإنعا�شه لكنه ف�شل يف اإنقاذ حياته".

عجوز يفاجئ �ل�سرطة ب�سيارة �أ�سلحة
اخلا�س  العفو  قانون  من  اال�شتفادة  بغية  ال�شرطة  ملركز  توجه 
للمتابعة  عر�شة  نف�شه  وج��د  لكنه  قانونية،  غر  اأ�شلحة  بحيازة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة. ق�����ش��ة م��ت��ق��اع��د اأمل����اين مي��ل��ك اأ���ش��ل��ح��ة ت��ع��ود للحرب 
عاماً   88 العمر  م��ن  يبلغ  متقاعد  رج��ل  ق�شد  الثانية.  العاملية 
مركزاً لل�شرطة يف مدينة كو�شفيلد، الواقعة بوالية �شمال الراين 
مرافقته  ال�شرطة  عنا�شر  اأح��د  م��ن  وطلب  االأمل��ان��ي��ة،  و�شتفاليا 
كان  املتقاعد  ب�شيارة  االأمتعة  ف�شندوق  املفاجاأة.  لتكون  لل�شيارة 
اأربع  ب��ني  االأ�شلحة  ه��ذه  وتنوعت  باالأ�شلحة.  اآخ���ره  ع��ن  مم��ل��وءاً 
اإىل كمية كبرة من  باالإ�شافة  ور�شا�شني،  و�شتة م�شد�شات  بنادق 
الذخرة وحوايل اأربع كيلوغرامات من املتفجرات، ح�شبما اأفادت 
به ال�شرطة املحلية. الدافع وراء توجه هذا املتقاعد ملركز ال�شرطة، 
قانون  م��ن  اال�شتفادة  يف  رغبته  ه��و  التحقيق،  خ��الل  ات�شح  كما 
من  كل  اإع��ف��اء  يتم  خالله  من  وال��ذي  باالأ�شلحة،  اخلا�س  العفو 
�شلم اأ�شلحته غر القانونية ملركز ال�شرطة، من املتابعة الق�شائية، 
لكن يبدو اأن املتقاعد مل يكن مطلعا ب�شكل جيد على هذا القانون، 
فاالأ�شلحة التي كان ميلكها تعود للحرب العاملية الثانية، وقانون 

العفو ال ي�شمل تلك االأ�شلحة. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

معجزة طبية تنقذ ر�سيعة 
جنح اأطباء اأمركيون يف متكني طفلة ر�شيعة �شماء من ال�شمع من خالل عملية كانت اأ�شبه مبعجزة طبية، االأمر 

الذي �شكل ده�شة كبرة لوالديها، خ�شو�شها اأمها التي مل تتمالك نف�شها واأجه�شت بالكباء.
وكانت اآنا اإ�شلر وزوجها قد عرفا منذ البداية اأن ابنتهما اأيال البالغة من العمر �شنة واحدة تعاين من ال�شمم، واأن 
غر�س قوقعة يف اأذنها ميكن اأن ي�شاعدها على ا�شتعادة �شمعها، لكن اإي�شلر مل تكن متاأكدة من اأن طفلتها �شت�شتجيب 
اأذنها الأول مرة وا�شتجابت ملن حولها يف  ال�شوت  املا�شي، حني اخرق  ال�شهر  للتجربة. وفاجاأت الطفلة اجلميع 

اإحدى املراكز الطبية يف والية تك�شا�س بالواليات املتحدة ليتاأكد جناح العملية.
وبدت الطفلة اأيال تهز راأ�شها وهي ت�شع يدها اليمنى قرب اأذنها، وانطلق ل�شانها وكاأنها جتيب على نداء من كان 

يحدثها يف الغرفة، االأمر الذي دفع والدتها للدخول يف نوبة بكاء �شديد.
وقال اإ�شلر، والدة الطفلة اأيال: "عندما �شاهدتها تتجاوب مع ال�شوت، غمرين �شعور باالمتنان هلل وجلميع الذين 

�شاركوا يف هذه رحلة العالج البنتي".
وتعد زراعة القوقعة عملية جراحية يتم مبوجبها غر�س جهاز اإلكروين داخل االأذن الداخلية مل�شاعدة من يعانون 

من ال�شمم اأو �شعف يف ال�شمع على ال�شمع بو�شوح.
القوقعة، وذلك يف مركز طبي لالأطفال، وقد مت  املا�شي لعملية جراحية لزراعة  اأيال يف مايو  وخ�شعت الطفلة 

ت�شغيل اجلهاز ال�شعر املا�شي.
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ظنت �أنها حامل بتو�أمني ُت�سدم بحقيقة مرة
�شدق من قال: اإن احلقيقة ال تكون كما تظهر عليه، بل اإن ما خفي اأعظم«؛ 
فقد اأُ�شيبت امراأة تبلغ من العمر »39 عاًما« من ماغويندانا بالفلبني بورم 
عمالق يف عنق الرحم امتد لبطنها ب�شورة فريدة من نوعها، فجعلها تبدو 
كال�شيدات احلوامل، واعتقد كل املحيطني بها من جرانها واأفراد عائلتها 

واأ�شدقائها حتى هي نف�شها باأنها حامل بتواأمني.
ب�شدمة  الفلبينية  االأم  اأُ�شيبت  الربيطانية،  »ديلي ميل«  ووفًقا ل�شحيفة 
�شديدة موجعة للغاية بعدما اكت�شفت اأنها تعاين من ورم �شرطاين �شخم 
اغتال حلم  كما  بطنها،  انتفاخ كبر يف  اإىل  وتطور  ال��رح��م!  عنق  ا يف  ج��دًّ
االإعالم  لو�شائل  فيليبي  ال�شيدة  وق��ال��ت  ل��الأب��د.  اأط��ف��ال  ب��اإجن��اب  عمرها 
املحلية: اأمتنى لو كنت حاماًل؛ فهذا �شيكون �شبًبا لالحتفال، لكنني كنت 
اأعاين من هذا املر�س لفرة طويلة، وغر قادرة على حتمل مبلغ 2000 

دوالر تكلفة اإزالة الورم الذي اأ�شابني فجاأة.

غرق �لقارب �ل�سياحي فمات 
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ارتفع عدد قتلى حادث غرق قارب �شياحي قبالة جزيرة بوكيت يف تايالند 
اإىل 27 قتيال ام�س اجلمعة، وال تزال اجلهود م�شتمرة للعثور على 29 ما 

زالوا مفقودين.
اأم��واج هائجة وعلى  اأم�س اخلمي�س وغرق و�شط  القارب فينيك�س  وانقلب 
اأف��راد الطاقم  93 �شائحا �شينيا و12 تايالنديا من  105 ركاب هم  متنه 

واملر�شدين ال�شياحيني.
اجلثث" داخل  م��ن  قليل  "عدد  على  ع��رثت  اإن��ه��ا  امللكية  البحرية  وق��ال��ت 

القارب الغارق.
اأن  واأ�شافت  الواقعة،  يف  حتقق  اإنها  بوكيت  يف  البحرية  ال�شرطة  وقالت 

القارب م�شجل ومل تكن حمولته زائدة.
وقال �شالح البحرية امللكية يف بيان يف وقت �شابق اإن القارب غرق على بعد 
حوايل �شبعة كيلومرات من ال�شاحل وغا�س اإىل عمق بني 38 و40 مرا 
تقريبا. وت�شهد تايالند حاليا مو�شم اأمطار يبداأ يف مايو اأيار وينتهي عادة 
على  وعوا�شف  قوية  ري��اح  ع��ادة هبوب  وي�شحبه  االأول  ت�شرين  اأكتوبر  يف 

املناطق ال�شاحلية.
تايالند  اإنها طالبت حكومة  بيان  بانكوك يف  ال�شينية يف  ال�شفارة  وقالت 

بجهود اإنقاذ �شاملة واأر�شلت فريقا اإىل بوكيت للم�شاعدة.
واأ�شافت اأن القن�شلية ال�شينية يف جنوب تايالند اأر�شلت بالفعل موظفني 

بها اإىل موقع احلادث واأنهم ي�شاعدون املواطنني ال�شينيني.

�سر�ب بنكهات 
متعددة ُينق�س �لوزن 
دفئاً،  اأكرث  الطق�س  ي�شبح  عندما 
ال�������ش���ع���ب عليك  م����ن  ي����ك����ون  ق����د 
وال�شواطئ  املنتزهات  عن  التخلي 
االأل����ع����اب  ����ش���ال���ة  اإىل  وال����ت����وج����ه 
التمارين  مل���م���ار����ش���ة  ال���ري���ا����ش���ي���ة 

وتخفي�س الوزن. 
وحل�������ش���ن احل������ظ ف���ق���د ُط�������رح يف 
االأ�شواق الربيطانية موؤخراً منتج 
ب�شكل  ال��وزن  اإنقا�س  على  ي�شاعد 
املنتج  ه��ذا  ويتمثل  وف��ع��ال.  �شريع 
يف ع��ب��وة م���ن امل���ي���اه ال��ت��ي حتتوي 

على كمية من الربوتني. 
الطبيعي  ال�����ش��راب  ه���ذا  وي��ح��ت��وي 
الذي  ال��ل��ن،  ب��روت��ني م�شل  ع��ل��ى 
الربوتني  م��ن  ن�شبة  اأع��ل��ى  ي��وف��ر 
وطاقتك  �شحتك  ع��ل��ى  للحفاظ 

طوال النهار. 
وم����ن امل���ع���روف ب����اأن م�����ش��ل اللن 
ي���ح���ت���وي ع���ل���ى ك��م��ي��ة ك���ب���رة من 
بناء  ع���ل���ى  وي�������ش���اع���د  ال�����ربوت�����ني، 
الع�شالت وحتطيم دهون اجل�شم، 
اإ�شافة اإىل كونه م�شاداً لالأك�شدة 
يف  بفعالية  وي�شاهم  والفرو�شات 

تعزيز مناعة اجل�شم. 
وق������د اأظ�����ه�����رت ال�����درا������ش�����ات ب����اأن 
ا���ش��ت��ب��دال امل�������ش���ادر االأخ������رى من 
ال�شعرات احلرارية بربوتني م�شل 
اللن، جنباً اإىل جنب مع ممار�شة 
ال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���ش��ي��ة مي��ك��ن اأن 
ي�شاعد على فقدان حوايل 4 كيلو 

غرامات �شهرياً. 
وياأتي منتج ماء الربوتني اجلديد 
الكريب  نكهة  منها  ن��ك��ه��ات  ب��ع��دة 
ف�������روت، وال����ت����وت ال�������ربي، وج����وز 
ال��ه��ن��د، وامل���ان���غ���و، وف����ق م���ا نقلت 
�شحيفة ديلي �شتار الربيطانية.  

مر�د يلدرمي وزوجته 
ينويان �لإجناب 

عن  ال��رك��ي   "gecce" م��وق��ع  ك�شف 
ت�شريح للممثل الركي  مراد يلدرمي  
خالل تواجده يف احد املتاجر التجارية 
ب��رف��ق��ة ب��زوج��ت��ه م��ل��ك��ة ج��م��ال املغرب 
اإمي��ان الباين، اع��رب م��راد من خالله 
واأنهما ال  اإجن���اب طفل،  ارادت��ه��م��ا  ع��ن 
بالقول  معّلقا  اخلطوة،  هذه  يوؤّجالن 
: ن��ري��د اإجن����اب ط��ف��ل ول��ك��ن ك��ل �شيء 

ق�شمة ون�شيب.
واث������ار ه����ذا ال��ت�����ش��ري��ح ج����دال كبرا 
ب��ني اجل��م��ه��ور، ال��ذي��ن ا���ش��اروا اىل ان 
من  تعيقها  م�شكلة  من  تعاين  الباين 

االإجناب.
اجلدير ذك��ره ان م��راد يلدرمي ا�شتهر 
م�شل�شل  خ��الل  من  العربي  العامل  يف 

وجزاء". "ع�شق  "عا�شي" وم�شل�شل 

�أم تبيع �أطفالها!
االأمركية  تك�شا�س  والي��ة  وال��دة من  على  القب�س  األقي 

بتهمة بيع اأطفالها ال�شغار.
وبح�شب KRIS-TV، فقد مّت اعتقال اإزمرالدا غارزا، 
ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 29 ع��ام��اً، ع��ل��ى ي��د م�����ش��وؤويل اإدارة 
ال�شالمة العامة يف تك�شا�س يوم ام�س اجلمعة بعدما ُزعم 

اأنها باعت ابنها البالغ من العمر 7 �شنوات اإىل رجلني.
اأي�شاً يف �شدد  اإزمرالدا  باالإ�شافة اىل ذلك، فقد كانت 
3 �شنوات. وقد  بيع طفلتني تبلغان من العمر �شنتني و 
ال�شالمة  اإدارة  نّفذ �شباط  مّتت عملية االعتقال بعدما 

العامة اأمًرا بتفتي�س يتعّلق بق�شية خمدرات.
اإ�شارة اىل اأن االأم حمتجزة االآن يف �شجن مقاطعة نوي�شيز 

مقابل كفالة مالية بقيمة 100 األف دوالر.
على رجل  اأي�شاً  القب�س  اأُلقي  فقد  ذل��ك،  اىل  باالإ�شافة 
وام��راأة خالل عملية التفتي�س، اإال اأنه من غر الوا�شح 
ما اإذا كانا متورطني يف ق�شية املخدرات اأو بيع االأطفال.

عرث على منجم ذهب بحديقة �ملنزل!
تفاجاأ مالك اأحد املنازل يف مدينة بري�شبان االأ�شرالية 
مب��ن��ج��م ذه���ب يف ح��دي��ق��ت��ه اخل��ل��ف��ي��ة، ح�����ش��ب م��ا ذكرته 
اأنطوين  وا���ش��رى  الربيطانية.  ميل"  "ديلي  �شحيفة 
دول����ني امل��ن��زل ق��ب��ل 3 ���ش��ن��وات، ل��ك��ن��ه مل ي��ك��ن ع��ل��ى علم 
قليلة  اأي���ام  قبل  لكنه  حديقته.  يف  ذه��ب  منجم  بتواجد 

فقط اكت�شف م�شاحة االأر�س البالغة 16.5 هكتار.
اأمتار،   6 اأنه كان بعمق  وبعد فح�س املنجم، مت اكت�شاف 
مع تواجد باب حديدي، لكنه مل ي�شاأ اقتحامه ملعرفة ما 
العقار  بيع  مت  املا�شي،  االأ�شبوع  وخ��الل  داخله.  يتواجد 
1.35 مليون دوالر، وهو نف�س ال�شعر الذي دفعه  مببلغ 

دولني حني ا�شراه الأول مرة.

�أ�سمن طفل ينجح يف �إنقا�س وزنه
 14( ج��ني  ال��ه��ن��دي ميهر  الطفل  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
العامل )237  وزنا يف  االأطفال  اأثقل  باأنه  عاما( يو�شف 
اإنقا�س وزنه، وا�شتطاع  اأنه متكن موؤخرا من  اإال  كلغم(، 

للمرة االأوىل منذ �شنوات امل�شي يف ال�شارع.
اأن خ�شع يف  65 كلغم من وزن��ه، بعد  وفقد ميهر جني 
وه��ي عملية  امل��ع��دي��ة،  امل��ج��ازة  املا�شي جل��راح��ة  دي�شمرب 
اأكرب،  واأخ���رى  �شغرة،  عليا  حقيبة  اإىل  امل��ع��دة  تق�شيم 
احلجم  خف�س  بغر�س  الدقيقة  االأم��ع��اء  ترتيب  الإع��ادة 
الوظيفي للمعدة، وكان جني قد متكن قبل العملية من 

خف�س وزنه حتى 197 كلغم.
ولد ميهر طفال عاديا، ولكن، كان لديه �شغف باملاأكوالت 
وزنه،  زي��ادة  يف  ت�شببت  التي  الغازية  وامل�شروبات  املقلية 
الطفل  اأم  وكانت  كلغم.   80 �شنوات   8 �شن  يف  بلغ  حيث 
ت�شك يف مر�س ابنها يف �شن 5 �شنوات، واأكد لها االأطباء 
اأنه يعاين من ال�شمنة، لكنهم مل يتمكنوا من م�شاعدته 
ك�شله  يف  ت�شببت  اأقرا�شا  باإعطائه  واكتفوا  �شنه،  ل�شغر 
وعجزه عن احلركة، وفقا لوالدته. ومل تتوقف االأم عن 
اإطعام ابنها يف ال�شرير جميع املاأكوالت التي كان ميهر 
الرقم  وليحطم  كلغم   237 اإىل  وزن���ه  لي�شل  يرغبها، 
م�شجال  ك��ان  وال���ذي  ال��ع��امل،  يف  طفل  الأ�شمن  القيا�شي 

با�شم االإندوني�شي اآريا برمانا )230 كلغم(. روند� رو�سي على خ�سبة �مل�سرح بعد �أن �أ�سبحت �أول �مر�أة يتم تكرميها يف قاعة UFC Hall of Fame مب�سرح بريل يف ل�ص فيغا�ص. )� ف ب(

كيف تتعامل مع �حلروق 
�ل�سم�سية لالأطفال؟ 

قال الدكتور هرمان جوزيف كال 
ال�شيف  يف  امل��رت��ف��ع��ة  احل����رارة  اإن 
بحروق  باالإ�شابة  االأط��ف��ال  تهدد 
يف  الت�شرف  كيفية  وعن  �شم�شية. 
هذه احلالة، اأو�شح طبيب االأطفال 
االأوىل تتمثل  اأن اخلطوة  االأمل��اين 
يف اإبعاد الطفل عن اأ�شعة ال�شم�س، 
املتاعب  تخفيف  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ث��م 
والد�س  الباردة  الكمادات  بوا�شطة 

الفاتر واجلل املثبط لاللتهابات.
واأ�شاف كال اأن احلروق ال�شم�شية 
ال�شديدة ت�شتلزم ا�شت�شارة الطبيب 
فوراً، وتتمثل اأعرا�شها يف احلمى، 

وظهور البثور، و�شد اجللد.
وحل���م���اي���ة ال���ط���ف���ل م����ن احل�����روق 
بتطبيق  ك���ال  ي��ن�����ش��ح  ال�����ش��م�����ش��ي��ة، 
ذي  ال�شم�س  اأ�شعة  م��ن  واق  ك��رمي 
ال�شم�س  اأ�شعة  من  حماية  ُمعامل 
و�شع   ،20 م����ن  اأع����ل����ى   )SPF(
ك��م��ي��ات ك��ب��رة م��ن��ه ع��ل��ى املناطق 
املك�شوفة على اأ�شعة ال�شم�س ب�شفة 
واالأقدام  واالأذن،  ك��االأن��ف،  خا�شة 
ارتداء  اأي�شاً  واالأكتاف. ومن املهم 

غطاء للراأ�س.
اأن  ينبغي  ذل���ك،  اإىل  وب��االإ���ش��اف��ة 
ي�شرب الطفل خالل ف�شل ال�شيف 
خا�شة  ال�شوائل،  من  وفرة  كمية 
امل��خ��ف��ف��ة و�شاي  وال��ع�����ش��ائ��ر  امل����اء 
االإكثار  م��ع  املحلى،  غ��ر  ال��ف��واك��ه 
خا�شة  والفواكه،  اخل�شروات  من 
ب��امل��اء كاخليار  ال��غ��ن��ي��ة  االأ���ش��ن��اف 

والبطيخ.
على  االإب���ق���اء  ينبغي  ع���ام  وب�����ش��ك��ل 
الطفل يف الظل معظم الوقت قدر 
ال�شم�س  اأ�شعة  وجتنيبه  االإم��ك��ان 

بني 11 �شباحاً و6 م�شاًء. 

�سالمة �لب�سر تدعم �ل�سحة �لعقلية 
قد  الب�شر  اأن �شعف  اأمريكية جديدة  درا�شة  ذك��رت   

ي�شرع وترة تدهور االإدراك لدى كبار ال�شن.
كلية  م��ن  البحث  ف��ري��ق  ق��ائ��دة  ت�شينج  دي���ان  وق��ال��ت 
الطب بجامعة ميامي ميلر اإن هذه النتائج تظهر اأن 
اإجراءات ت�شحيح االإب�شار مثل اقتناء نظارة جديدة 
قد  العني  عد�شة  اإع��ت��ام  لعالج  جل��راح��ة  اخل�شوع  اأو 
االإدراكية  الوظائف  على  احل��ف��اظ  يف  اأث��ر  لها  يكون 

لدى كبار ال�شن.
وقالت يف مقابلة عرب الهاتف "االهتمام بالب�شر مهم 

من اأجل احلفاظ على �شالمة الذهن".
وك��ت��ب ف��ري��ق ال��درا���ش��ة يف دوري����ة )ط���ب ال��ع��ي��ون( اأن 
كبار  ل��دى  �شائعان  االإدراك  وت��راج��ع  الب�شر  �شعف 
ال�شن ويرتبطان ببع�شهما البع�س لكن م�شاألة تاأثر 

الب�شر على االإدراك والعك�س مل تكن وا�شحة.
ولدرا�شة االأمر فح�س فريق ت�شينج 2520 بالغا على 
الب�شر واالإدراك  اأع��وام وفح�شوا حالة  مدى ثمانية 
تدهور  ك��ان  ال��درا���ش��ة  ف��رة  وط���وال  �شنويا.  لديهم 

قراءة  ع��ل��ى  ال��ق��درة  ع���دم  يعني  امل��ت��و���ش��ط  يف  الب�شر 
العالمات على اأحد �شطور مقيا�س قوة االإب�شار.

هم  الب�شر  ب�شعف  اإ�شابة  االأك���رث  االأ�شخا�س  وك��ان 
بني  �شلة  وربطت  االإدراك.  اختبارات  يف  اأداء  االأ���ش��واأ 
واالإدراك  ال�شابقة  الفحو�شات  يف  الب�شر  ق��وة  م��دى 
يف الفحو�شات التالية. وبينما كانت هناك �شلة بني 
االإدراك الذهني يف اأحد الفحو�شات وقوة االإب�شار يف 
االختبار التايل اإال اأن تاأثر قوة االإب�شار على القدرات 

الذهنية يف وقت الحق كانت اأكرث و�شوحا.
اآلية  ال��رغ��م م��ن ع��دم و���ش��وح  اإن على  وق��ال��ت ت�شينج 
العالقة بني قوة االإب�شار واالإدراك متاما لكن تدهور 
اأن�شطة حتتاج  النا�س للعزوف عن  االإب�شار قد يدفع 
التفاعل مع  اأو  املتقاطعة  الكلمات  ملجهود ذهني مثل 

االآخرين.
دوري  لفح�س  البالغني  خ�شوع  ب�����ش��رورة  واأو���ش��ت 
على  الب�شر  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  اأع���را����س  اأي  وع���الج  للعني 

الفور.

بريانكا �سوبر� تخطف 
�لأنظار يف �سو�رع نيويورك

طفت املمثلة الهندية  بريانكا �شوبرا  االأنظار اأثناء جتّولها يف �شوارع  نيويورك ، 
باإطاللة مثرة واأنيقة جذبت اإليها عد�شات الكامرا، وهذه لي�شت املّرة االأوىل 

التي ت�شرق فيها االأنظار اإليها يف اإطالالت خمتلفة.
تنزل  ال��ذي  الفندق  من  خروجها  اأثناء  بريانكا  الباباراتزي   ور�شدت  عد�شات 
اأنيقة بف�شتان كاجوال باللون  االأحمر ، م�شتخدمة ماكياجاً هادئاً،  فيه، وبدت 

واختارت ت�شريحة ال�شعر املال�س املن�شدل على جانب واحد من كتفيها.
اأعلنت منذ مّدة  اأن  اأن �شوبرا تركز عليها االأنظار اأكرث، خ�شو�شاً بعد  يذكر 

عن خطبتها من املغني االأمركي نيك جونز.


