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الإمارات ترحب مببادرة الرئي�س 
الأفغاين ب�شاأن متديد الهدنة مع طالبان 

•• اأبوظبي -وام:

�أ���ش��رف غنى بتمديد  ب��اإع��ان �لرئي�س �لأف��غ��اين  رحبت دول��ة �لإم���ار�ت 
فرتة وقف �إطاق �لنار مع حركة "طالبان".

وذكر بيان �شادر عن وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل �م�س �أن �لإمار�ت 
�لذي  غني  �أ���ش��رف  �لأف��غ��ان��ى  �لرئي�س  �إع���ان  ت��دع��م  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
�لنار مع طالبان  �إطاق  "�ل�شبت" بتمديد وقف  �أم�س �لول  �شدر يوم 
و�قرت�حه ببدء حمادثات �شام. و�أ�شاف �لبيان �أن وقف �إطاق �لنار مع 
طالبان ميثل خطوة �أ�شا�شية على �شبيل تثبيت دعائم �لأمن و�ل�شتقر�ر 
يف جمهورية �فغان�شتان �لإ�شامية .. م�شيد� مببادرة �لرئي�س �لأفغاين 
ملفاو�شات  �لطريق  ميهد  �أن  �شاأنه  من  �شجاع  ق��ر�ر  بانها  �إياها  و��شفا 
مبادر�ت  تثمن  �لإم���ار�ت  �أن  �إىل  �لبيان  و�أ���ش��ار  �لطرفني.  بني  �ل�شام 
�لرئي�س �لأفغاين �مل�شتمرة لدعم �حللول �ل�شيا�شية و�حلو�ر بني �لفغان 
م�شاحلة  �يل  للو�شول  و�ل�شروري  �ل�شحيح  �ملنهج  وه��و  �لعنف  ونبذ 

وطنية �شاملة تقي �أفغان�شتان و�شعبها �لعنف و�لإٍرهاب و�ل�شر�ع.

حتدي حممد بن را�شد ل�شتيطان الف�شاء ميول 36 بحثا علميا
•• دبي-وام:

�أعلن حتدي حممد بن ر��شد ل�شتيطان �لف�شاء - �لذي �أطلقه مركز 
 - للم�شتقبل  دبي  ملوؤ�ش�شة  �لتابع  �مل�شتقبل  ر��شد لأبحاث  بن  حممد 
36 بحثا علميا لتمويلها. �شارك يف �لتحدي - �لذي نظمه  �ختيار 
�لر�ئدة عامليا  �لعلمية  "جو�نا" من�شة �لأبحاث  �ملركز بالتعاون مع 
- فرق عمل �أكرث من 200 جامعة من 55 دولة حول �لعامل قدمت 
�أ�شحاب �لأبحاث �ل� 36 �لتي مت  و�شيح�شل  بحثيا  مقرتحا   260
�ختيارها على متويل لبدء �لعمل يف تنفيذ �أبحاثهم.           )�لتفا�شيل 
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تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة 
الهالل يبداأ توزيع امل�شاعدات الإن�شانية والغذائية 

العاجلة على اأهايل املناطق املحررة يف احلديدة
•• احلديدة -وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  لتوجيهات �شاحب  تنفيذ� 
�لدولة "حفظه �هلل" وبدعم من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومتابعة �شمو 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�س  �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�لإمار�تي  �لأحمر  �لهال  ب��د�أت هيئة   .. �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهال  هيئة 
�أهايل  على  �لعاجلة  و�لغذ�ئية  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  ت��وزي��ع  �لول  �أم�����س 

�ملناطق �ملحررة يف �حلديدة.                                      )�لتفا�شيل �س3(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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كا�س �لعامل.. رهان بوتني

قدم واجب العزاء اإىل ذوي �شهداء الوطن الأبرار

حممد بن زايد: ت�شحيات �شهدائنا جت�شد اأ�شالة اأبناء الإمارات 
وقيمهم النبيلة التي توارثوها عن اآبائهم واأجدادهم  

•• راأ�س اخليمة- الفجرية- العني-وام: 

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ق��دم 
�لعز�ء  و�ج��ب  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�إىل ذوي و�أ�شر �شهد�ء �لوطن �لبو��شل ..�ل�شهيد خليفة �شيف �شعيد 

�خلاطري و�ل�شهيد عبيد حمد�ن �شعيد �لعبدويل و�ل�شهيد خمي�س 
�حل�شاين،  ر����ش��د  حممد  علي  و�ل�شهيد  �ل��زي��ودي  خمي�س  ع��ب��د�هلل 
�لأمل"  "�إعادة  عملية  يف  و�جبهم  تاأديتهم  �أثناء  ��شت�شهدو�  �لذين 
�شمن قو�ت �لتحالف �لعربي �لذي تقوده �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
�ل�شقيقة يف �ل�������ي�������م�������ن.                                                 )�لتفا�شيل 

حممد بن ز�يد خال تقدميه و�جب �لعز�ء �ىل �أ�شرة �ل�شهيد عبد�هلل خمي�س �لزيودي  )و�م(

هذ� �لرجل يهدد عر�س �مل�شت�شارة
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غارات التحالف حت�شد ع�شرات القتلى يف �شفوف احلوثيني

املقاومة اليمنية حتا�شر املتمردين داخل مطار احلديدة
كاأ�س العامل 2018 باللغة الرو�شية:

عندما يجعل بوتني من الريا�شة اأداة �شيا�شية طّيعة!

بني  للمناورات  و�شيك  تعليق 
اجلنوبية وك��وري��ا  اأم��ري��ك��ا 

•• �سول-رويرتز:

لاأنباء  ي��ون��ه��اب  وك���ال���ة  ق���ال���ت 
�جلنوبية  كوريا  �إن  �لأح��د  �م�س 
تعتزمان  �مل���ت���ح���دة  و�ل�����ولي�����ات 
ع�شكرية  م��ن��اور�ت  تعليق  �إع��ان 
�شريطة  �لأ����ش���ب���وع  ه����ذ�  ك����رى 
كوريا  ت����ف  مل  �إذ�  ����ش��ت��ئ��ن��اف��ه��ا 
�ل�شاح  ن��زع  بتعهدها  �ل�شمالية 

�لنووي.
م�شدر  ع����ن  �ل����وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
ب��ح��ك��وم��ة ك���وري���ا �جل��ن��وب��ي��ة مل 
تك�شف عن ��شمه قوله �إن �لتعليق 
�شيوؤثر على �لأرجح على �ملناور�ت 
دون  فح�شب  �ل��ك��رى  �مل�شرتكة 
�لتاأثري على �لتدريبات �لع�شكرية 

�لروتينية.

اإ�شرائيل تقر قانونًا يخفي جرائم جنودها 
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

�نز�ل  على  ين�س  ق��ان��ون  م�شروع  على  �أم�����س  �ل�شر�ئيلية  �حلكومة  و�ف��ق��ت 
م�شاهد  �و  �شور�  يلتقط  �شخ�س  �ي  بحق  �شنو�ت   10 حتى  �ل�شجن  عقوبة 

جلنود بهدف �مل�شا�س بامن �لدولة! بح�شب وز�رة �لعدل.
وم�شروع �لقانون �لذي �قرتحه حزب "��شر�ئيل بيتنا" �ملت�شدد برئا�شة وزير 
�جلي�س �فيغدور ليرمان ين�س على �ل�شجن خم�س �شنو�ت "بحق �ل�شخا�س 
�ثباط  ب��ه��دف  �ث��ن��اء �خل��دم��ة  ��شرطة جل��ن��ود  �و ي�شجلون  ي�����ش��ورون  �ل��ذي��ن 
عزمية �جلنود و�ملدنيني �ل�شر�ئيليني. لكن هذه �لعقوبة ميكن م�شاعفتها 

يف حالت ترمي فيها هذه �ل�شور و�لت�شجيات �ىل �مل�شا�س بامن �لدولة!.
هذه  ين�شرون  �ل��ذي��ن  �ل�شخا�س  بحق  ت�شدر  �ن  ميكن  نف�شها  و�لعقوبات 

�لوثائق يف �لعام �و على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.
ف���ان م��ن��ظ��م��ات حم��ل��ي��ة غ��ري ح��ك��وم��ي��ة مناه�شة  �ل��ن�����س  بح�شب م��ق��رتح��ي 
�ل�شر�ئيلية مت�شي  �ل�شلع  مقاطعة  بحملة  ل�شر�ئيل وجمموعات مرتبطة 
ميكن  عما  �ل�شر  ب��ف��ارغ  وتنتظر  �ل�شر�ئيليني  �جل��ن��ود  جانب  �ىل  �ي��ام��ا 

ت�شجيله بطريقة غري عادلة لا�شر�ر بهم.
وقالت ك�شينيا �شفيتلوفا �لنائبة يف �ملعار�شة من حزب )�لحتاد( على تويرت 

)�ذ� ت�شرف �شخ�س ب�شكل �شحيح فا حاجة لن يخفي �ي �شيء(.

•• الفجر – خرية ال�سيباين

حت��ت�����ش��ن رو����ش���ي���ا ه����ذه �لي�����ام، 
كاأ�س  �ل���ت���اري���خ،  يف  م����رة  ولأول 
�ل��ع��امل ل��ك��رة �ل��ق��دم، و�ح���د من 
�أكرث �لأحد�ث �لريا�شية �شعبية 
بالن�شبة  م�����ش��اب��ق��ة،  �ل���ع���امل.  يف 
يتجاوز  ب����وت����ني،  ل����ف����ادمي����ري 
رهانها بو�شوح، �إطار �لريا�شة. 

���ش��ن��و�ت م��ن �لألعاب  �أرب����ع  ب��ع��د 
�لأوملبية �ل�شتوية �ملكلفة جد�ً يف 
�شوت�شي، بذلت �ل�شلطة �لرو�شية 
ل��ي��ك��ون كاأ�س  ك���ل م���ا يف و���ش��ع��ه��ا 
�لعامل هذ� فر�شة �أخرى لإظهار 
�شيكلف  وه��ك��ذ�  رو���ش��ي��ا.  عظمة 
 10 ي��ق��ارب  م��ا  �مل�شابقة  تنظيم 
ل��ل��دول��ة، وه��و مبلغ  ي���ورو  مليار 

قيا�شي.
ملاذ� تر�هن رو�شيا على �لريا�شة 
ب������ه������ذ� �حل��������ج��������م؟ ب������اح������ث يف 
جامعة  يف  �ل�شيا�شية  �جلغر�فيا 

نانتري، لوكا�س �أوبني* يخ�ش�س 
من  للحوكمة  �أط��روح��ت��ه  حالًيا 
ويف  رو���ش��ي��ا.  يف  �لريا�شة  خ��ال 
م����ا ي���ل���ي �حل�������و�ر �ل������ذي �أج������ر�ه 
ملجلة  ب��ي��ارد  �شيبا�شتيان  م��ع��ه 
لونوفال �وب�شرفاتور �لفرن�شية:

نظمت  ���ش��ن��و�ت،  خم�س  *خ���ال 

�مل�شابقات  م���ن  �ل��ع��دي��د  رو���ش��ي��ا 
�لريا�شية �لعاملية، منها �لألعاب 
�لعامل  ك���اأ����س  و�لآن  �ل�����ش��ت��وي��ة، 
حتتلها  مكانة  �ي  �ل��ق��دم،  ل��ك��رة 
فادميري  �شيا�شة  يف  �ل��ري��ا���ش��ة 

بوتني؟
)�لتفا�شيل �س12(

•• اليمن-وكاالت:

مقتل  �لأح���د،  �م�س  �ليمن،  يف  وطبية  ع�شكرية  م�شادر  �أك��دت 
و�إ�شابة �لع�شر�ت من ميلي�شيات �حلوثي �لإير�نية يف مو�جهات 
مع قو�ت �ملقاومة �ليمنية �مل�شرتكة وغار�ت ملقاتات �لتحالف 
�ل��ع��رب��ي يف حم��ي��ط م��ط��ار �حل���دي���دة وب��د�خ��ل��ه، خ���ال �ل�24 

�ل�شاعة �ملا�شية.
م��ع��رك��ة مطار  �مل�����ش��رتك��ة يف  �ليمنية  �مل��ق��اوم��ة  ق���و�ت  وت��ع��ت��م��د 
�حلديدة، ��شرت�تيجية قائمة على ح�شار �ملتمردين �ملتمركزين 
�لتي  �لإم��د�د  �ملطار من عدة جهات، وقطع طرق  د�خ��ل  حاليا 

ميكن �أن تطيل �أمد �ل�شتباكات.
�ل�شرقية  �لغربية و�جلنوبية وجزء من �جلهة  وباتت �جلهتان 
من مطار �حلديدة حتت �شيطرة �ملقاومة �مل�شرتكة، وذلك حتت 
غطاء جوي من طائر�ت حتالف دعم �ل�شرعية يف �ليمن، فيما 

للبقاء،  منهم  �أخ���رية  حم��اول��ة  يف  ب��اجت��اه��ه  يتح�شنون  �ل���ذي 
وعرقلة تقدم قو�ت �ملقاومة �ليمنية.

على  و�حلوثيني  �مل�شرتكة  �لقو�ت  بني  �ل�شتباكات  وتتو��شل 
�ملمتد جلولة �ملطاحن، و�شط �شماع  �لطريق �جلنوبي للمطار 
دوي �أ�شو�ت �ملدفعية و�لق�شف وقذ�ئف �لهاون مع تقدم �لقو�ت 

�مل�شرتكة باجتاه دو�ر �ملطاحن.
د�خل  مبان  يف  �حلوثيني  حت�شن  �إىل  ميد�نية  م�شاد  وت�شري 
مروحيات  ت��ر�ق��ب  فيما  �ل�شمالية،  �جلهة  م��ن  خا�شة  �مل��ط��ار، 
ملعرفة  وخ��ارج��ه  �مل��ط��ار  د�خ���ل  �مليلي�شيات  حت��رك��ات  �ل��ت��ح��ال��ف 

�أماكن متركزهم.
ويوؤكد خر�ء ع�شكريون �أن �حل�شار �ملطبق على �حلوثيني من 
جانب �ملقاومة وقو�ت �لتحالف �شيدفعهم لا�شت�شام، خا�شة 
يف ظل �نقطاع كل طرق �لإمد�د من �شنعاء وغريها من مناطق 

ي�شيطرون عليها.

ي�شبه  ما  �ملقاومة �شنعت  قو�ت  �أن  �إىل  ت�شري م�شادر ع�شكرية 
�ملتمردين. "�لكما�شة" حول 

وت��ت��ج��ه ق����و�ت �مل��ق��اوم��ة ن��ح��و �ل��ط��ري��ق ب���ني م��ط��ار �حلديدة 
�ملتمردة  للميلي�شيات  بالن�شبة  �لأهم  �لبحري  �ملنفذ  ومينائها، 
ب���اأي معونات  ف��ر���س لإم����د�د �حل��وث��ي��ني  �أي  �ل��ي��م��ن، لقطع  يف 

ع�شكرية.
�أجل  م��ن  للمقاومة  حثيثة  م�شاع  و�شط  �لتكتيك  ه��ذ�  وي��اأت��ي 
�ل�شيطرة على مطار وميناء �حلديدة، �أهم من�شاأتني يف �ملدينة، 

علما �أن �مل�شافة بينهما تبلغ نحو 10 كيلومرت�ت.
ومن جهة �أخرى، تق�شف طائر�ت حتالف دعم �ل�شرعية �أهد�فا 
عليهم  �حل�����ش��ار  �إح��ك��ام  على  عملت  كما  �مل��ط��ار،  د�خ���ل  حوثية 
بق�شف �لطريق �لو��شل �إىل �لكيلو 16، بهدف قطع �لطريق 
�لو��شل بني �حلديدة من جهة، و�شنعاء وتعز من جهة �أخرى.

ومل يعد �أمام �مليلي�شيات �حلوثية �إل �ملحور �ل�شمايل للمطار، 

معارك حول مواقع نفطية مهمة يف ليبيا

الك�شف عن م�شنع مفخخات للقاعدة يف درنة
•• بنغازي-وكاالت:

�أظهرت �شور فيديو م�شنعاً للمفخخات مبدينة درنة 
�لليبية، بعد طرد م�شلحي ما ي�شمى تنظيم "جمل�س 

�شورى �ملجاهدين" �لتابع لتنظيم �لقاعدة منها.
على  �مل��ك��ان،  ه��ذ�  يف  �لليبي  �لوطني  �جلي�س  وق�شى 
درن���ة، وكان  �لإره��اب��ي يف  �لتنظيم  �أه��م معاقل  �أح��د 
ف�شاد�  فيها  ع��اث  �أ�شلحة  لت�شنيع  م�شتخدما  �ملقر 

باملدينة على مد�ر �شنو�ت.
�ل�شري  �ل�����ش��ج��ن  ه����ذ�  م��ع��ت��م��ة يف  زن����ازي����ن وغ�����رف 
مار�شها  �لتي  �لتعذيب  �أدو�ت  فيها  تظهر  للتنظيم، 
�لإرهابيون �شد �ملدنيني �لليبيني يف �مل�شنع، قبل �أن 

يتمكن �جلي�س �لليبي من طرد �مل�شلحني منه.
�ىل ذل���ك، �ع��ل��ن��ت �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل��ل��ق��و�ت �مل�شلحة 
�لليبية بقيادة �مل�شري خليفة حفرت �م�س عن "هجوم 
�ملو�قع  م���ن  �مل��ن��اف�����ش��ة  �مل��ج��م��وع��ات  ل��ط��رد  كبري" 

�لنفطية يف �شمال �شرق �لباد.
وكانت هذه �ملجموعات �مل�شلحة هاجمت ر��س لنوف 
و�ل�شدرة يف قلب "�لهال �لنفطي" لليبيا على بعد 
���ش��رق ط��ر�ب��ل�����س، و�ل��ت��ي �شبق �ن  650 كلم  ح���و�ىل 

 2016 يف  مماثلة  عنف  �عمال  ج��ر�ء  من  ت�شررت 
و2017.

م�شطفى  للنفط  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  رئي�س  وح���ذر 
توقف  ��شتمر  ما  وطنية" �ذ�  "كارثة  من  �هلل  �شنع 

�ل�شادر�ت �ملطبق منذ هذ� �لهجوم.
وقال �لعميد �حمد �مل�شماري، �لناطق �لر�شمي با�شم 
"�طلقنا  �لليبية"  �مل�شلحة  "للقو�ت  �لعامة  �لقيادة 
�لنفطي م�شاَند  �لهال  للجي�س على  هجوما كبري� 
مبقاتات �شاح �جلو... لطرد ميلي�شيات )�بر�هيم( 

�جل�شر�ن وحلفائه".
ك��ان يقود حر�س  �ل��ذي  ود�ئما ما حت��دى �جل�شر�ن 
�ل���ه���ال �لنفطي،  �مل��ك��ل��ف��ة �م���ن  �ل��ن��ف��ط��ي��ة  �مل��ن�����ش��اآت 
خمتلف �ل�شلطات �لليبية يف طر�بل�س �و يف �ل�شرق. 
هذه  م��ن  �لنفط  ���ش��ادر�ت  عرقلة  م��ن  �ي�شا  ومتكن 
�ملنطقة طو�ل �شنتني قبل �ن تطرده �لقو�ت �مل�شلحة 

�لليبية يف �يلول/�شبتمر 2016.
حتالف  ت�شكيل  فيديو  �شريط  يف  �خلمي�س  و�ع��ل��ن 

ل�شتعادة �ل�شيطرة على هذه �ملو�قع �لنفطية.
وقال �لهال �لحمر �لليبي �نه ت�شلم 28 جثة، لكنه 

مل يو�شح �ىل �ي فريق تنتمي.

ب�شبب ترامب واأ�شياء اأخرى:
عودة قوى املحور اىل القارة العجوز!

•• الفجر - فريدريك كولر – ترجمة خرية ال�سيباين

ميكن  �لقي�شرية،  و�ل�����ولدة  �ل�شعب  �مل��خ��ا���س  م��ن  �أ���ش��ه��ر  ث��اث��ة  ب��ع��د 
لائتاف �لأملاين �أن يتذّرر �ليوم �لثنني، ولن يكون �شريكه �ل�شرت�كي 
�لأقلي )�حلزب �ل�شرت�كي �لدميقر�طي( هو �مل�شوؤول عن ذلك، ولكن 
�لحتاد �مل�شيحي �لجتماعي �لبافاري، �ل�شقيق �لأ�شغر �ملتمرد لاحتاد 
�مل�شيحي �لدميقر�طي �ملحافظ. ويف �لنهاية، �شتتم �ز�حة �أجنيا مريكل 

لي�س على يد �لي�شار، و�منا من جانب �ليمني �لبافاري �ملت�شدد. 
)�لتفا�شيل �س11(

تفجريات  بثاين  قتيال    14
اأف��غ��ن�����ش��ت��ان يف  ال���ه���دن���ة 

•• كابول-وكاالت:

�شرق  يف  �نتحاري  تفجري  �أ�شفر 
�ف��غ��ان�����ش��ت��ان، �م�����س �لأح������د، عن 
�لأق���ل  ع��ل��ى  �شخ�شا   14 م��ق��ت��ل 
هجوم  ث����اين  يف   ،45 و�إ����ش���اب���ة 
ت�����ش��ه��ده �مل��ن��ط��ق��ة خ���ال يومني 
غ��ري م�شبوقة بني  يف ظ��ل هدنة 

�حلكومة وطالبان.
�ل��ت��ف��ج��ري، خ�����ارج مكتب  ووق�����ع 
حم��اف��ظ ولي����ة ن��ن��غ��ره��ار، وفق 
ب��ا���ش��م��ه، و�أك����د م�شدر  �مل��ت��ح��دث 
�لتفجري  وق�����وع  �أف����غ����اين  �أم���ن���ي 
بح�شب  وذل��ك  �لقتلى،  وح�شيلة 

وكالة رويرتز.
لتنظيم  ينتمي  �ن��ت��ح��اري  وك���ان 
د�ع�س فجر نف�شه بنف�س �لولية 
يف ح�شد ي�شم عنا�شر من طالبان 
�لأم�����ن وم��دن��ي��ني كانو�  وق�����و�ت 
م�شبوق  غ���ري  ب��وق��ف  ي��ح��ت��ف��ل��ون 
�أفغان�شتان،  يف  �ل���ن���ار  لإط�����اق 
�ل�����ش��ب��ت، مم���ا �أ���ش��ف��ر ع���ن مقتل 

�أكرث من 30 �شخ�شا.

تطرد  الدميقراطية   �شوريا 
احل�شكة يف  بلدة  من  داع�س 

 •• بريوت-اأ ف ب:
�أعلنت قو�ت �شوريا �لدميوقر�طية 
"ق�شد"  باإ�شم  �إخت�شار�ً  �ملعروفة 
�ل�شيطرة على بلدة �لد�شي�شة قرب 
حم��اف��ظ��ة �حل�����ش��ك��ة و�ل���ت���ي كانت 
د�ع�س  تنظيم  ل�شيطرة  تخ�شع 
�لإرهابي موؤكدة �ن مقاتليها باتو� 
كيلومرت�ت  ث��اث��ة  م�شافة  ع��ل��ى 

من �حلدود مع �لعر�ق.
وكتبت قو�ت �شوريا �لدميوقر�طية 
على موقعها �للكرتوين "متكنت 
�لدميقر�طية  �����ش����وري����ا  ق�������و�ت 
من  �لد�شي�شة  ب��ل��دة  حت��ري��ر  م��ن 

�إرهابيي" تنظيم د�ع�س.
"باتو�  م��ق��ات��ل��ي��ه��ا  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
�حلدود  م��ن  كلم   3 م�شافة  على 

�ل�شورية �لعر�قية".
و�أو������ش�����ح م���دي���ر �مل���ر����ش���د ر�م����ي 
كانت  �لد�شي�شة  �أن  �لرحمن  عبد 
د�ع�س  لتنظيم  �أ�شا�شيا"  "معقا 

يف حمافظة �حل�شكة.
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اأخبـار الإمـارات

»الهالل الأحمر« ينظم رحلة ترفيهية لالأيتام يف اأبني مبنا�شبة العيد
•• اأبني-وام: 

نظمت هيئة �لهال �لأحمر �لإمار�تي رحلة ترفيهية على كورني�س �ل�شهيد 
�شاملني مبديرية زجنبار يف حمافظة �أبني ملئات �لأطفال �لأيتام وذلك بهدف 

�إدخال �لفرحة و�ل�شرور �إىل قلوبهم يف عيد �لفطر �ل�شعيد.
ووزع �لفريق �لتطوعي �لتابع للهيئة يف حمافظة �أبني �لهد�يا على �لأطفال 
�لذين مار�شو� خمتلف �لألعاب وق�شو� �أجمل �لأوقات خال �لرحلة �لتي 
�أوجاعهم  وتخفيف  عليهم  �ل�����ش��رور  �إدخ����ال  على  �حل��ر���س  �إط���ار  يف  ت��اأت��ي 

ومعاناتهم يف هذه �ملنا�شبة.
عن  �ملحافظة  يف  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية  �ملنظمات  من�شق  هيثم  خالد  و�أع���رب 
�شكره وتقديره لدولة �لإم��ار�ت وذر�عها �لإن�شاين يف �ليمن هيئة �لهال 
�ملقدم  �ل�شخي  و�لدعم  بها  تقوم  �لتي  �لكبرية  باجلهود  م�شيد�  �لأحمر.. 
لأب��ن��اء �ل��ي��م��ن �ل���ذي ي��ن��م ع��ن ع��م��ق �ل��ع��اق��ات �ل��ت��ي جت��م��ع ب��ني �لبلدين 
وتقديرهم  �شكرهم  عن  �لأه��ايل  عر  جهتهم  من  �ل�شقيقني.  و�ل�شعبني 
�لأطفال  �لتي مكنت  �لكرمية  �للفتة  �لإمار�تي على هذه  �لحمر  للهال 

من عي�س �أجو�ء �لفرحة يف �لعيد.

قدم واجب العزاء اإىل ذوي �شهداء الوطن الأبرار

حممد بن زايد: ت�شحيات �شهدائنا جت�شد اأ�شالة اأبناء الإمارات وقيمهم النبيلة التي توارثوها عن اآبائهم واأجدادهم
•• راأ�س اخليمة- الفجرية- العني-وام: 

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�شهد�ء  و�أ�شر  ذوي  �إىل  �لعز�ء  و�ج��ب  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
عبيد  و�ل�شهيد  �خل��اط��ري  �شعيد  �شيف  خليفة  ..�ل�شهيد  �لبو��شل  �لوطن 
حمد�ن �شعيد �لعبدويل و�ل�شهيد خمي�س عبد�هلل خمي�س �لزيودي و�ل�شهيد 
يف  و�جبهم  تاأديتهم  �أث��ن��اء  ��شت�شهدو�  �لذين  �حل�شاين،  ر��شد  حممد  علي 
�ململكة  ت��ق��وده  �ل���ذي  �لعربي  �لتحالف  ق���و�ت  �شمن  �لأم���ل«  »�إع����ادة  عملية 

�لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة يف �ليمن.
�ل�شهد�ء يف مناطق �حلمر�نية  ع��ز�ء  زيارته جمال�س  ��� خال  �شموه  وتقدم 
تعازيه  بخال�س   ��� �لعني  مدينة  يف  غافة  و�أم  �لفجرية  ودب��ا  �خليمة  ب��ر�أ���س 
وم��و����ش��ات��ه �إىل ذوي ���ش��ه��د�ء �ل��وط��ن �لأب�����ر�ر ..���ش��ائ��ا �مل���وىل ع��ز وج���ل �أن 
منازل  وينزلهم  جناته  ف�شيح  وي�شكنهم  ومغفرته  رحمته  بو��شع  يتغمدهم 
�شرف  نيل  يف  �شبقوهم  �لذين  �إخو�نهم  مع  و�لأب���ر�ر  و�ل�شديقني  �ل�شهد�ء 

�ل�شهادة �لعظيم ويلهم �أهلهم وذويهم �ل�شر و�ل�شلو�ن.
و�أدى و�جب �لعز�ء �ىل جانب �شموه �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
�آل  �لرئا�شة و�ل�شيخ خليفة بن طحنون  �شوؤون  �ل��وزر�ء وزير  رئي�س جمل�س 

نهيان مدير مكتب �شوؤون �أ�شر �ل�شهد�ء بديو�ن ويل عهد �أبوظبي.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان عن فخر و�عتز�ز دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة قيادة و�شعبا باأبنائها �ل�شهد�ء �لأبر�ر �لذين قدمو� 

�شور�ً عظيمة للت�شحية و�لفد�ء و�لبذل .
.ووجه حتية �إجال و�إكبار �إىل مو�قفهم �لبطولية �مل�شرفة يف ميادين �لعز 

و�لكر�مة.
و�أمتهم  و�أهلهم  وطنهم  جت��اه  �شهد�ئنا  ومو�قف  ت�شحيات  �إن  �شموه  وق��ال 
�آبائهم  ع��ن  ت��و�رث��وه��ا  �لتي  �لنبيلة  وقيمهم  �لإم����ار�ت  �أب��ن��اء  �أ�شالة  جت�شد 
و�أجد�دهم و�ملت����اأ�شلة بال�����عطاء و�ل������ولء و�لنت�����ماء له������ذه �لأر�س �لطيبة 

.
يف  �مل�شي  على  و����ش��ر�ر�  وق��وة  عزما  تزيدنا  ت�شحياتهم  �أن  �شموه  .م�شيفا 
منعطفا  �أبنائها  بت�شحيات  �لم��ار�ت  وقفة  ..و�شتظل  و�لن�شر  �لعز  طريق 
تاريخيا تتناقلها �لأجيال وت�شتلهم منها معاين �لوفاء و�ل�شجاعة و�لإقد�م.

�شهد�ء  ذوي  �أ���ش��ر  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وح��ي��ا 
وجنود �لإمار�ت �لذين يقفون يف جبهة �لوطن �لد�خلية �شفا و�حد� ميدون 
�لت�شحية  قيم  نفو�شهم  يف  ويعلون  و�ل�شمود  و�لإ���ش��ر�ر  بالعزمية  �أبناءهم 

لأجل �لوطن.

الإمارات تطلع اأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي لدى الدولة على تطورات عملية حترير احلديدة من �شيطرة احلوثيني
•• اأبوظبي- وام:

�أط��ل��ع م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أن����ور حم��م��د ق��رق��ا���س وزي����ر �ل���دول���ة لل�شوؤون 
على  �لدولة  لدى  �ملعتمدين  �لدبلوما�شي  �ل�شلك  �أع�شاء   .. �خلارجية 
تطور�ت �لعملية �لتي تقوم بها قو�ت �لتحالف �لعربي و�لقو�ت �ليمنية 
�مل�شرتكة حاليا لتحرير مدينة �حلديدة ومينائها من �شيطرة �مللي�شيات 

�حلوثية.
للعملية  و�لإن�شانية  و�لع�شكرية  �ل�شيا�شية  �لتطور�ت  على  تعليقه  ويف 
�لعربي قد عمدت  �لتحالف  ق��و�ت  �أن  �إىل  �أن��ور قرقا�س  �أ�شار معايل   ..
لتباع نهج مدرو�س وم�شوؤول حلماية �ملدنيني و�شمان تدفق �مل�شاعد�ت 

�لإن�شانية.
�خلا�س  �مل��ب��ع��وث  مل�����ش��اع��دة  ه��دف��ت  �لعملية  ه���ذه  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أو����ش���ح 

لاأمني �لعام لاأمم �ملتحدة مارتني غريفيث يف مهمته �ل�شعبة لإقناع 
عملية  وت�شهيل  �حل��دي��دة  م��ن  �مل�����ش��روط  غ��ري  بالن�شحاب  �حل��وث��ي��ني 
ت�شليمها للحكومية �ل�شرعية �ليمنية، مو�شحا �أن �لعمليات �لع�شكرية 
و�لإن�شانية تاأتي بعد ثاثة �أعو�م من �جلمود مل يتمكن خالها �ملبعوث 

�لأممي �ل�شابق �� لاأ�شف �� من �إعادة �حلوثيني �إىل طاولة �ملفاو�شات.
�شيطر  ل��ط��امل��ا  �إذ  م��ه��م��ا،  حت���ول  �شتثمل  �حل���دي���دة  �أن  »ن��ع��ت��ق��د  وق����ال: 

�حلوثيون على �حلديدة، �شيو��شلون عرقلة �أي عملية �شيا�شية«.
تاأثر  ع��دم  ل�شمان  ��شتثنائية  �إج�����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  يتم  �أن���ه  معاليه  و�أك���د 
د�خل  �لقنا�شة  بن�شر  يقوم  و�ل���ذي  �ل��ع��دو،  م��ع  �لتعامل  عند  �ملدنيني 
�لأحياء و�لقرى، كما يقوم با�شتخد�م �لألغام ب�شورة ع�شو�ئية يف �إطار 

حملته �لعنيفة للتم�شك بال�شلطة.
يقوم  ب�شكل طبيعي حيث  �لعمل  يو��شل  ميناء �حلديدة  �أن  �إىل  و�أ�شار 

يف  و�لإم����د�د�ت  �لب�شائع  من  �شحناتها  ب��اإف��ر�غ  حاليا  �ل�شفن  من  ع��دد 
�مليناء. ويف غ�شون ذلك، تعمل دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة وبعناية 
حمتمل  ت��اأث��ري  لأي  �لإن�شانية  �ل�شتجابة  يف  كبرية  زي���ادة  على  فائقة 
�شفن  ع�شر  ه��ن��اك  �حل���ايل،  �ل��وق��ت  يف  �أن���ه  معاليه  وذك���ر  �ل�شكان.  على 
حمملة بالأغذية و�ملو�د �لطبية قريبة �أو يف طريقها للحديدة، كما �أن 
هناك عدد� من �لقو�فل تتجه �شمال من عدن عن طريق �لر لتعزيز 
�لإمد�د�ت، م�شري� �إىل �إبقاء �لطريق من �حلديدة �إىل �شنعاء مفتوحا 

ل�شتخد�مه كممر لاإخاء �لآمن للميلي�شيات �حلوثية.
�ملدنيني  �حل��دي��دة  حمافظة  �شكان  �أن  �إىل  قرقا�س  �أن���ور  معايل  ولفت 
�حتال،  كقوة  �حلوثيني  �إىل  ينظرون  �نهم  �إذ  ي��ت��ح��ررو�  �أن  ي��ري��دون 
بل  �إي��ر�ن  من  يحكمهم متطرفون مدعومون  �أن  يريدون  ل  �أنهم  كما 
�لتحالف  وق��و�ت  �شكان �حلديدة  �أن  �أح��ر�ر�، موؤكد�  يكونو�  �أن  يريدون 

تق�شري  �شاأنه  من  ذل��ك  لأن  �ملحافظة  حترير  على  م�شممون  �لعربي 
�أمد �حلرب. وتناول معاليه �أبرز �مل�شالح �لأمنية �ل�شرت�تيجية لدولة 
تت�شمن  و�لتي  �ليمن  يف  �ل��دويل  و�ملجتمع  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�لتهديد�ت  و�إنهاء  �لإي��ر�ين يف منطقة �خلليج �لعربي  �لنفوذ  مو�جهة 
بها  �إي��ر�ن  تزود  �لتي  �لبالي�شتية  �ل�شو�ريخ  ت�شكلها  �لتي  �ملقبولة  غري 
�حلوثيني، ودحر تنظيم �لقاعدة يف �جلزيرة �لعربية وحماية خطوط 

�ملاحة �لدولية.
بالت�شوية  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لتز�م  و�أك��د يف ختام حديثه 
�لأمم  برعاية  �ليمني  �لوطني  �حل��و�ر  خمرجات  على  بناء  �ل�شيا�شية 
�ملتحدة ووفقا للقر�ر�ت �لدولية ذ�ت �ل�شلة و�لتي تدعمها دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، م�شدد� على �أن �لإمار�ت لي�س لها م�شلحة يف �لتدخل 

يف خمرجات �لعملية �ل�شيا�شية و�لتي يجب �أن يحددها �ليمنيون.
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تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة 

» الهالل« يبداأ توزيع امل�شاعدات الإن�شانية والغذائية العاجلة على اأهايل املناطق املحررة يف احلديدة

�لأوف������ي������اء حت������رر �ل���ي���م���ن���ي���ني من 
�مل�شاعد�ت  ح�شار �حلوثيني وتقدم 
للتخفيف  �ل�������ش���روري���ة  �لإغ���اث���ي���ة 
�شببتها  �لتي  �لظروف  ق�شوة  عنهم 
لإير�ن  �ملو�لية  �حل��وث��ي  ملي�شيات 
�ملناطق  ت��اأه��ي��ل  �إع����ادة  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�لتي يتم حتريرها و�لبنى �لتحتية 
وخ��ا���ش��ة �مل��ن�����ش��اآت �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة مثل 
وغريها  و�مل����د�ر�����س  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
�لطبيعية  �حل��ي��اة  دورة  ل���ش��ت��ع��ادة 
�لإم���ار�ت  م��ب��ادر�ت  �أن  �إىل  .. لفتا 
�لإن�����ش��ان��ي��ة و���ش��ع��ب��ه��ا �لأ���ش��ي��ل لها 
�أبناء  �أف�شل �لأثر يف �لتخفيف عن 
�ل��ي��م��ن وم�����ش��اع��دت��ه��م ع��ل��ى جتاوز 
ظ���روف���ه���م �ل�����ش��ع��ب��ة و ت���ق���دمي كل 

�أ�شكال �لدعم �ل�شخي لنجدتهم.
�ل��ع��و�ين ع�شو فريق  وق���ال ح���ارب 
�لهال �لأحمر �لإمار�تي بال�شاحل 
ب����د�أت  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إن  �ل��غ��رب��ي ل��ل��ي��م��ن 
�لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  بتوزيع  �أم�س 

�لإن���������ش����ان����ي����ة �ل����ع����اج����ل����ة لأه�������ايل 
باللفتة  باحلديدة  �ملحررة  �ملناطق 
�لإن�شانية �لكرمية لدولة �لإمار�ت 
وقيادتها �لر�شيدة يف جندة �أ�شقائها 
وتقديرهم  �شكرهم  .. معربني عن 
ل��ل��ه��ال �لأح���م���ر �لإم����ار�ت����ي على 
�أو�شاع  لتح�شني  �ل��دوؤوب��ة  �جل��ه��ود 

�ليمنيني .
�ل��ي��م��ن��ي لن  �ل�����ش��ع��ب  �أن  و�أ����ش���اف���و� 
�لإن�����ش��ان��ي��ة لدولة  �ل��وق��ف��ة  ي��ن�����ش��ى 
�لإم��ار�ت و�شعبها �لذي بني معدنه 
�ل�����ش��د�ئ��د ليوؤكد  �لأ���ش��ي��ل يف وق���ت 
مبنية  �لبلدين  ع��اق��ة  �أن  للعامل 
�أ�ش�س ر��شخة وحمبة وم�شري  على 
�شكرهم  ع����ن  م���ع���رب���ني  م�������ش���رتك 
مل�شاهم  �لكبري  وتقديرهم  �جلزيل 
�لإم��ار�ت��ي يف عودة  �لهال �لأحمر 
�ل�شعاب  على  و�لتغلب  �ل�شتقر�ر 
�لتي مير بها �أبناء �ل�شاحل �لغربي 
�لتحالف  �أن  م��وؤك��دي��ن   .. ل��ل��ي��م��ن 

وم�شتقبل �أجياله �شتبقى مثال حيا 
على �لدعم �ل�شادق و�لأخوي �لنابع 
و�شيا�شتها  �لإم�������ار�ت  �أ���ش��ال��ة  م���ن 
�ل��ث��اب��ت��ة ب��ق��ي��ادت��ه��ا �حل��ك��ي��م��ة وعلى 
ر�أ�شها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�ل���ذي  �ل���دع���م  »ح��ف��ظ��ه �هلل« ذل����ك 
دعم  وي�شتهدف  �حل���دود  ي��ع��رف  ل 
حمنتهم  يف  �ل��ي��م��ن��ي��ني  �مل���و�ط���ن���ني 
�ل���ظ���روف �ل�����ش��ع��ب��ة �لتي  ل��ت��ج��اوز 
�حلوثي  ميلي�شيات  �نقاب  �شببها 

�لغا�شم.
�إن  و�أ������ش�����اف حم���اف���ظ �حل�����دي�����دة 
عامة  لليمن  �لإمار�تية  �مل�شاعد�ت 
�لغربي خا�شة مل  �ل�شاحل  و�أه��ايل 
بقيادتها  ف���الإم���ار�ت  ي��وم��ا  تتوقف 
�لر�شيدة ومو�قفها �لإن�شانية كانت 
د�ئ��م��ا ت�����ش��ارع ل��ت��ق��دمي ك��ل م��ا يلزم 

مل�شاعدة �ل�شعب �ليمني.
برجالها  �لإم����ار�ت  �أن  �إىل  م�شري� 

جر�ء �لو�شع �ملعي�شي �ملرتدي وذلك 
�لذي  �لإن�شاين  للو�جب  ��شت�شعار� 
تلتزم به �لإمار�ت بالوقوف بجانب 
�لأ�شقاء يف �لظروف �ل�شعبة. وعر 
�ملحررة يف �حلديدة  �ملناطق  �أه��ايل 
بو�شول  �ل�����ش��دي��دة  ف��رح��ت��ه��م  ع���ن 
و�لغذ�ئية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت 
بال�شكر  م��ت��وج��ه��ني  ل��ه��م  �ل��ع��اج��ل��ة 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  �إىل  و�ل���ع���رف���ان 
لدولة �لإمار�ت على تقدمي �لدعم 
�ل�����ش��خ��ي و�حل���ر����س �مل�����ش��ت��م��ر على 
تدخر  مل  و�لتي  عنهم  �ملعاناة  رف��ع 
و�مل�شاعدة  �ل��ع��ون  ت��ق��دمي  ج��ه��د� يف 
�حلديدة  يف  �ملحررة  �ملناطق  لأبناء 
�لذين كانو� يعانون �أو�شاع �إن�شانية 
�لأحمر  �لهال  تدخل  حتى  �شعبة 
�لإم��ار�ت��ي وق��دم كافة �أن��و�ع �لدعم 
�ل����ذي ���ش��اه��م يف ع����ودة �حل��ي��اة �إىل 

طبيعتها .
وو������ش�����ف�����و� ت�����ق�����دمي �مل���������ش����اع����د�ت 

�ملناطق  �أه�������ايل  ع���ل���ى  و�لإغ����اث����ي����ة 
�ملحررة يف �حلديدة بهدف حت�شني 
�حل����ي����اة �مل��ع��ي�����ش��ي��ة ل���اأ����ش���ق���اء يف 
مو�جهة  على  وم�شاعدتهم  �ليمن 
�لتحديات �لكبرية و�حلد من وطاأة 
�جل�شر  �أن  �إىل  م�شري�   .. معاناتهم 
�لإغ���اث���ي �لإم����ار�ت����ي ���ش��ي�����ش��اه��م يف 
جتاوز �ملو�طنني �ليمنيني �لظروف 
ح�شار  ف���ر����ش���ه���ا  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ع��ب��ة 
وممار�شتها  �حل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 

�لإرهابية .
�لهال  �أن  �إىل  �ل����ع����و�ين  ول���ف���ت 
يو�كب عمليات  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر 
�لتحرير يف �ل�شاحل �لغربي لليمن 
�لإن�شانية  �مل�������ش���اع���د�ت  ب���ت���ق���دمي 
�مل�شروعات  وت��ن��ف��ي��ذ  و�ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 
�شالح  يف  ت�����ش��ب  �ل���ت���ي  �ل��ت��ن��م��وي��ة 
مبا�شر  ب�����ش��ك��ل  �ل��ي��م��ن��ي  �مل����و�ط����ن 
�لأ�شقاء  ح��ي��اة  حت�شني  وت�شتهدف 
�لذين يعانون �أو�شاع �إن�شانية �شعبة 

•• احلديدة -وام:

�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
وبدعم  �هلل«  »حفظه  �لدولة  رئي�س 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ن 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  وم��ت��اب��ع��ة 
ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل���اك���م يف 
منطقة �لظفرة رئي�س هيئة �لهال 
ب����د�أت هيئة  �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي .. 
�أم�س  �ل��ه��ال �لأح���م���ر �لإم����ار�ت����ي 
�لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  توزيع  �لأول 
و�ل���غ���ذ�ئ���ي���ة �ل��ع��اج��ل��ة ع��ل��ى �أه����ايل 

�ملناطق �ملحررة يف �حلديدة.
�لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  ت��وزي��ع  وج��اء 
�ملناطق  �أه�������ايل  ع���ل���ى  و�ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 
�ملحررة �لتابعة للحديدة للتخفيف 
�ل�شعب  �أب����ن����اء  م���ع���ان���اة  م���ن وط������اأة 
على  وم�شاعدتهم  �ل�شقيق  �ليمني 
جتاوز �ملرحلة �ل�شعبة �لتي ميرون 
بها يف وقت تعاين فيه معظم �لأ�شر 
جر�ء  �قت�شادية  معوقات  �ليمنية 
مليلي�شيات  �لإره���اب���ي���ة  �مل��م��ار���ش��ات 
و�لأو�شاع  لإي��ر�ن  �ملو�لية  �حلوثي 

�لإن�شانية و�لقت�شادية �لقا�شية.
�لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  توزيع  وياأتي 
و�لغذ�ئية بالتز�من مع عيد �لفطر 
و�إ�شعاد  �ل��ف��رح��ة  لإدخ����ال  �ل�شعيد 
�لأو�شاع  وحت�شني  �ليمني  �ل�شعب 
�ملحررة  �ملناطق  كافة  يف  �لإن�شانية 
معي�شي  مب�شتوى  لتنعم  باحلديدة 
م��ن��ا���ش��ب �أ����ش���وة ب��امل��ن��اط��ق �ل��ت��ي مت 
يف  �حلوثيني  قب�شة  من  حتريرها 

�ل�شاحل �لغربي لليمن.
طاهر  علي  �حل�شن  �لدكتور  وق��ال 
حمافظ �حلديدة يف ت�شريح لوكالة 
�أن��ب��اء �لإم���ار�ت »و�م« خ��ال توزيع 
�مل�شاعد�ت �لإن�شانية و�لإغاثية على 
�ملحررة يف �حلديدة  �ملناطق  �أه��ايل 
�لتاريخية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل��و�ق��ف  �إن 
و�شرعيته  و�شعبه  لليمن  �لد�عمة 

ي�شاهم  �ل�����ش��رع��ي��ة  ل��دع��م  �ل��ع��رب��ي 
�إىل  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ع������ودة �حل����ي����اة  يف 
من  حت��ري��ره��ا  ب��ع��د  �ليمنية  �مل����دن 

ميلي�شيات �حلوثي.
لتقدمي  �متنانهم  ع��ن  �أع��رب��و�  كما 
�لتي  �لعاجلة  �لإغاثية  �مل�شاعد�ت 
ت���اأت���ي �����ش���ت���م���ر�ر� ل��ن��ه��ج �لإم�������ار�ت 
و�لتنموي  و�لإغ�����اث�����ي  �لإن�������ش���اين 
�أبناء  �إ���ش��ع��اد  وت�شتهدف  �ليمن  يف 
�ل��غ��رب��ي. و�شريت  �ل�����ش��اح��ل  و�أ����ش���ر 
ه��ي��ئ��ة �ل��ه��ال �لأح���م���ر �لإم���ار�ت���ي 
ي�شمل  لليمن  عاجا  �إغاثيا  ج�شر� 
�إم��ار�ت��ي��ة حمملة  ب��و�خ��ر   10 على 
مب�شاعد�ت ت�شمل 35 �لف طن من 
بالإ�شافة  �ملتنوعة  �لغذ�ئية  �مل��و�د 
رحات   7 ي�شمل  ج��وي  ج�شر  �إىل 
تنقل 14 �ألف طرد غذ�ئي لل�شعب 
يجري  ك��م��ا   .. �ل�����ش��ق��ي��ق  �ل��ي��م��ن��ي 
ت�شيري عدد 100 قافلة م�شاعد�ت 
ي�شار  �مل��ح��ل��ي.  �ليمني  �ل�����ش��وق  م��ن 
�إىل �أن دولة �لإمار�ت تويل �هتماما 
�ل�شعب  �لإن�����ش��اين  بالو�شع  خا�شا 
�لفرتة  خ��ال  و�أ���ش��ه��م��ت  �ليمن  يف 
مايو  �إىل   2015 �أب�����ري�����ل  م�����ن 
 3.77 ع��ل��ى  ي���زي���د  مب���ا   2018
مليار دولر �أمريكي مت تخ�شي�شها 
ت�شمل  �ل��ت��ي  �مل�شتد�مة  للم�شاريع 
و�ملر�فق  و�لأم��ن  و�لتعليم  �ل�شحة 
و�لإعمار  �لتحتية  و�لبنية  �لعامة 
مليون   13.8 ع���ن  �مل��ع��ان��اة  ل��رف��ع 
�إىل  مليون طفل   5.3 منهم  ميني 
جانب تقدمي �لإمار�ت مبلغ 500 
�لأمم  ل��دع��م خ��ط��ط  م��ل��ي��ون دولر 
�لإن�شانية  ل��ا���ش��ت��ج��اب��ة  �مل���ت���ح���دة 
عن  ف�����ش��ا   2018 ل���ع���ام  ل��ل��ي��م��ن 
ت���ق���دمي م��ب��ل��غ �إ�����ش����ايف ق������دره 70 
تاأهيل  �إع�����ادة  ل��دع��م  دولر  م��ل��ي��ون 
�أن�شاأت  ك��م��ا   .. و�مل����ط����ار�ت  �مل���و�ن���ئ 
�مل�شاعد�ت  لتن�شيق  مكتبا  �لإم��ار�ت 
ر�فد�ً  ليكون  �ليمن  يف  �لإن�شانية 
�لعاملة  �لدولية  �ملنظمات  ملجهود 
ب�شكل عاجل  �مليد�ن لا�شتجابة  يف 

لحتياجات �ملت�شررين.

»الهالل الأحمر« يعايد اأطفال مركز الأورام ال�شرطانية يف املكال
•• املكال-وام:

�لأح����م����ر  �ل�����ه�����ال  م�����ن  وف������د  ز�ر 
مركز  �لأول  �أم���������س  �لإم�������ار�ت�������ي 
 « م�شت�شفى  يف  �ل�شرطانية  �لأور�م 
تفقد  �ملكا  �شيناء« يف مديرية  �بن 
خ��ال��ه��ا �أح������و�ل �مل��ر���ش��ى يف �إط����ار 
�حلر�س على �إدخال �ل�شرور عليهم 
يف  ومعاناتهم  �أوج��اع��ه��م  وتخفيف 
�لوفد  وق��دم  �ل�شعيد.  �لفطر  عيد 
�شملت جميع  �لتي  �لزيارة  - خال 
�لعينية  �لهد�يا   - �مل�شت�شفى  �أق�شام 
لاأطفال �لذين مل تت�شن لهم فر�شة 
عائاتهم  م��ع  �ملنا�شبة  ه��ذه  ق�شاء 
على  �لب��ت�����ش��ام��ة  ر���ش��م  يف  م�شاهمة 
وجوههم ومقا�شمتهم فرحة �لعيد. 
وفد  ق�����دم   .. ت�����رمي  م���دي���ري���ة  ويف 
�لهد�يا  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �لهال 
�حلد�ئق  يف  ل���اأط���ف���ال  و�لأل����ع����اب 
عيد  ف��رح��ة  مل�شاركتهم  و�مل��ن��ت��زه��ات 

معاناتهم  وتخفيف  �ل�شعيد  �لفطر 
�ل�������ش���رور ع��ل��ي��ه��م يف هذه  و�إدخ�������ال 
�لنيادي  �أح���م���د  و�أك������د  �مل��ن��ا���ش��ب��ة. 

يف يوم �لعيد و�لأطفال يف �حلد�ئق 
�حلما�شة  �إىل  منوها   .. و�ملتنزهات 
�لتي �أظهرها �أع�شاء �لفريق خال 

�أع��رب �ملر�شى وذووه��م عن  جهتهم 
�شكرهم وتقديرهم لدولة �لإمار�ت 
�لر�شيدة  وقيادتها  �ملتحدة  �لعربية 

ح�شرموت  يف  �لهيئة  فريق  رئي�س 
�أهمية �لزيارة خا�شة �أنها حتمل يف 
طياتها �لبت�شامة و�لأمل للمر�شى 

حر�شهم  يف  �نعك�شت  و�لتي  �لزيارة 
على  و�لب�شمة  �لفرحة  �إدخ���ال  على 
من  وذوي��ه��م.  و�مل��ر���ش��ى  �ملحتاجني 

وقوفهم  ع��ل��ى  �ل�����ش��ق��ي��ق  و���ش��ع��ب��ه��ا 
ودعمه  �ليمني  �ل�شعب  ج��ان��ب  �إىل 

وتلم�س �حتياجاتهم.

»حتدي حممد بن را�شد ل�شتيطان الف�شاء« ميول 36 بحثا علميا
•• دبي-وام:

�أطلقه  �ل��ذي   - �لف�شاء«  ل�شتيطان  ر��شد  بن  حممد  »حت��دي  �أعلن 
مركز حممد بن ر��شد لأبحاث �مل�شتقبل �لتابع ملوؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل 

- �ختيار 36 بحثا علميا لتمويلها.
بالتعاون مع »جو�نا« من�شة  �ملركز  �لذي نظمه  �لتحدي -  �شارك يف 
200 جامعة  �أكرث من  �لر�ئدة عامليا - فرق عمل  �لعلمية  �لأبحاث 
و�شيح�شل  بحثيا  260 مقرتحا  �لعامل قدمت  دول��ة حول   55 من 
�لعمل  لبدء  �ختيارها على متويل  �لتي مت   36 �ل�  �لأبحاث  �أ�شحاب 
يف تنفيذ �أبحاثهم. و�شتحظى �لأبحاث �لتي مل يتم �ختيارها بفر�شة 
جو�نب  على  للوقوف  متخ�ش�شة  تقييم  جلنة  قبل  م��ن  للمر�جعة 
فر�شة  �أ�شحابها  ومنح  �ملنا�شب  �لدعم  وتقدمي  و�لتطوير  �لتح�شني 

لتطبيق �أبحاثهم على �أر�س �لو�قع.
ويهدف �لتحدي �لعاملي �إىل توفري من�شة لدعم �لأبحاث �ملتخ�ش�شة 
مبا يعزز وي�شرع توليد �أفكار و�بتكار حلول تدعم تاأ�شي�س جمتمعات 

متكاملة �شاحلة حلياة �لإن�شان يف �لف�شاء.
�أن  للم�شتقبل  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  بلهول  خلفان  و�أك��د 
�لنتائج �لتي حققها حتدي حممد بن ر��شد ل�شتيطان �لف�شاء عك�شت 
علوم  يف  �لعامل  ح��ول  �جلامعات  طلبة  من  �مل�شتقبلي  �جليل  �هتمام 

�لف�شاء وما تنطوي عليه �لأبحاث يف هذ� �ملجال من �إمكانات وفر�س. 
�لعلماء  وت�شجيع  ودع��م  �لعلمي  �لبحث  بيئة  �إن تطوير  بلهول  وق��ال 
�أ�شا�شيا يف حياة  ت�شكل موؤثر�  و�لخ��رت�ع  �لتجربة  ليو��شلو� م�شرية 
�لإن�شان و�أد�ة تغيري مهمة وم�شاهما فاعا يف بناء جمتمعات معرفية 
و�لتجارب  و�ل��در����ش��ات  �لبحوث  نتائج  توظيف  خ��ال  م��ن  م��زده��رة 
�لعلمية وتطبيقها على �أر�س �لو�قع .. مو�شحا �أن �ملركز يهدف �إىل 
تعزيز دعم �قت�شاد �ملعرفة من خال دعم م�شاريع وطنية كرى مثل 

مدينة �ملريخ يف دولة �لإمار�ت وبرنامج » �ملريخ 2117«.
ومن بني �مل�شاريع �ل� 36 �لتي مت �ختيارها عدد� من �لنماذج �لبحثية 
�مل�شتد�م: حتليل  �لف�شائي  »�ل�شتيطان  م�شروع  �ملتميزة من �شمنها 
�ل�شتقر�ر لقنو�ت �حلمم �لركانية« �لذي قدمته جامعة بوردو �لتي 
ت�شم مركز �أبحاث عامة ذ� �شهرة عاملية يعمل على تطوير �لكت�شافات 

يف �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لهند�شة و�لريا�شيات.
وتركز فكرة �لبحث على �ملرونة و�ل�شتد�مة يف بيئة متعددة �ملخاطر 
وتاأثري�ت  �ملجرية  �لكونية  و�لأ���ش��ع��ة  �حل���ر�رة  درج���ات  تقلبات  مثل 
�لنيازك و�ملج�شمات �ل�شم�شية وكيفية تطويع �لتكنولوجيا يف مو�جهة 

هذه �لتحديات.
و�عتمد �لبحث على �لكت�شاف �لأخري لبعثة وكالة �لف�شاء �لأمريكية 
»نا�شا« �لتي ر�شمت خريطة لدقة جاذبية �لقمر، وتو�شلت �إىل وجود 

�شبكة م��ن �لأن��اب��ي��ب �جل��وف��ي��ة �ل��ك��ب��رية �ل��ف��ارغ��ة يف ت��دف��ق��ات �حلمم 
�كت�شاف  ويوفر  �لكيلومرت�ت  ع�شر�ت  منها  كل  ط��ول  يبلغ  �لقمرية 
هذه �لأنابيب فر�شة حلماية ل�شكان �لأر�س من �لتغري�ت يف درجات 

�حلر�رة و�لإ�شعاع وتاأثري�ت �لنيازك.
�أم���ا �مل�����ش��روع �ل��ث��اين ف��ج��اء ب��ع��ن��و�ن »�ل��ف��ط��ر يف ك��وك��ب �مل��ري��خ: نظام 
يف  �ل��ر�ئ��دة  روجت��رز  جامعة  وقدمته  �لب�شرية«  �حلياة  لدعم  فرعي 
دعم  نظام  تطوير  يف  فكرته  وتتمثل  �لأمريكية  نيوجري�شي  ولي��ة 
�ل�شتجابة  خال  من  �ملريخ  كوكب  يف  �ملتكاملة  �لبيولوجية  للحياة 
د�خل  �ملغذية  �مل��و�د  �لفعالة من  �ل�شتفادة  رئي�شيني هما..  لتحديني 
�لكتلة �حليوية غري �لقابلة للذوبان وغريها من �ملو�د �لتي تبقى من 
�شالح  �جل��ودة  عايل  بروتني  �إنتاج  وكيفية  لاأغذية  �لنباتي  �لإنتاج 
لا�شتهاك �لب�شري وتتمثل �ملخرجات �لرئي�شية للم�شروع يف تطوير 
خمطط لنظام فرعي متنام للحياة �لفطرية ودر��شة نظرية لت�شميم 

وتكامل هذ� �لنظام �لفرعي.
�أما �لبحث �لثالث فتناول مو�شوع »�ملياه �لرمادية �لقائمة على �أنظمة 
�ليروبونيك« وقدمه فريق من جامعة وروكاو للعلوم و�لتكنولوجيا 
�لرمادية  �ملياه  ��شتخد�م  �إمكانية  �لتحقق من  �إىل  وه��دف  بولند�  يف 
ب�شكل مبا�شر لري وزر�عة �لنباتات خارج كوكب �لأر�س وتتمثل �آلية 
�ملعاجلة  غ��ري  �ل�شطناعية  �ل��رم��ادي��ة  �مل��ي��اه  خلط  يف  �مل�����ش��روع  عمل 

�ختبار�ت على  �إجر�ء  وبعدها  �شائلة  كاأ�شمدة  و��شتخد�مها  باملغذيات 
�ملياه �لرمادية �ل�شطناعية ومن ثم على �ملياه �لرمادية �حلقيقية.

�أما �لبحث �لر�بع بعنو�ن »�حرت�ق �ملو�د �لكيميائية �لأ�شلية لكوكب 
�ملتحدة  �ململكة  ليفربول يف  �لكوكبي« فقدمته جامعة  للتنقل  �ملريخ 
وتتمثل �لفكرة يف ��شتخد�م جزيئات �ملغني�شيوم �ملعدنية د�خل غرفة 
�ل�شغط  بيئة خمرية حتاكي  �لكربون يف  �أك�شيد  ثاين  بهو�ء  مليئة 
�جلوي لكوكب �ملريخ و�إ�شاءة ج�شيم و�حد فقط وح�شاب �لوقت �لازم 
باملج�شمات  �مل�شتعلة  �ملج�شمات  وت��اأث��ر  �جل�شيمات  جميع  لح���رت�ق 
�ملجاورة �لتي مل ت�شتعل بعد وت�شجيل �لعو�مل �لتي ت�شهم يف عملية 
�لحرت�ق بناء على ن�شبة �لوقود ودرجة �حلر�رة �لإ�شعاعية و�لتريد 
وغريها من �لعو�مل و�شي�شهم هذ� �لبحث �إىل تعزيز كفاءة �لحرت�ق 
يف كوكب �ملريخ و�شحن �لوقود من �لأر�س �إىل �ملريخ وبالتايل تعزيز 

�ل�شتد�مة يف كوكب �لأر�س.
وتناولت �لفكرة �لبحثية �خلام�شة مو�شوع »مو�قع �لإنز�ل �لب�شرية 
�ملعهد  من  فريق  وقدمها  �لعلوم«  وع��ودة  �ل�شامة  �مل���و�رد  للمريخ: 
وقد  باإيطاليا  بادوفا  يف  �لفلكي  �ملر�شد   - �لفلكية  للفيزياء  �لوطني 
نتج عن هذ� �لبحث �قرت�ح مطور قدمته جامعة كارولينا �جلنوبية 
�لب�شرية  �حلياة  دع��م  م��و�رد  تنتج  بيونيك  �شم�شية  خلية  »�أول  ح��ول 

با�شتخد�م ثاين �أك�شيد �لكربون و�أ�شعة �ل�شم�س« .
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

�لعربية  �لم�������ار�ت  دول����ة  ���ش��ارك��ت 
�ل��ب��ح��ري �لعاملي  �مل��ت��ح��دة يف �ل��ي��وم 
ن���ق���ل بحري  ����ش���ع���ار »�إرث�����ن�����ا  حت����ت 
مدينة  يف  �أف�����ش��ل«  ل�شحن  �أف�����ش��ل 
�لفرتة من  �شت�شيت�شني ببولند� يف 
و�ل���ذي  �جل�����اري  ي��ون��ي��و   15-13
�لبحري  �لق��ت�����ش��اد  وز�رة  نظمته 
بولند�  يف  �ل���د�خ���ل���ي���ة  و�مل�����اح�����ة 
�لبحرية  �مل��ن��ظ��م��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

�لدولية.
وتر�أ�س وفد �لدولة معايل �لدكتور 
ع���ب���د�هلل ب��احل��ي��ف �ل��ن��ع��ي��م��ي وزير 
ورئي�س  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
�لحت���ادي���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �د�رة  جم��ل�����س 

للمو��شات �لرية و�لبحرية.
عبد�هلل  �ل���دك���ت���ور  م���ع���ايل  وق������ال 
�لإم�������ار�ت  م�����ش��ارك��ة  �إن  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
يف �مل��وؤمت��ر �ل��ب��ح��ري �ل���دويل تاأتي 
لتكري�س �ملكانة �ملرموقة للدولة يف 
قطاع �لنقل �لبحري ويف �إطار تاأكيد 
دور �لدولة باعتبارها ع�شو� فاعا 
يف �مل�شاركة يف فعاليات �ملنظمة بعد 
جمل�س  بع�شوية  �ل��ف��وز  حتقيقها 
�شهر  خ��ال  »ب«  �لفئة  يف  �ملنظمة 
�ملوؤمتر  وناق�س   .2017 دي�شمر 
�ملتعلقة  �مل���و����ش���وع���ات  م����ن  ع�������دد�ً 
بقطاع �لنقل �لبحري من �أبرزها يف 
جمال تطوير �لنقل �لبحري �لذكي 

و كيف �شتوؤثر هذه �لتطور�ت علي 
دور  ت��رى  و�أي��ن  �لبحرية  �ل�شناعة 
�مل��ن��ظ��م��ة �ل��ب��ح��ري��ة �ل��دول��ي��ة كلما 
حيث  تقنيا  �أذك��ى  �ل�شفن  �أ�شبحت 
من  م��ت��ز�ي��د�  ع�شر�  حاليا  نعي�س 
و�نرتنت  �ل��رق��م��ي��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

�لأ�شياء و�لذكاء �ل�شطناعي.
و��شاف �أن �لأمم �ملتحدة تهتم بهذه 
ويرتبط  �لر�بعة  �ل�شناعية  �لثورة 
�لدولية  �ل��ب��ح��ري��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  ع��م��ل 
بهذة �ملتغري�ت و�نها تو��شل �لنظر 
�ل�شطح  �شفن  مثل  مو�شوعات  يف 
��شرت�تيجية  و�أن  �ل��ق��ي��ادة  ذ�ت���ي���ة 

د�ئما  ت�����ش��ع��ى  �ل��ب��ح��ري��ة  �مل��ن��ظ��م��ة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذ وذل�����ك ح�شب  ل��ت��ح�����ش��ني 
��شرت�تيجية  م���ن  �لأول  �ل���ه���دف 
خ���ال  م�����ن   2023  2018-
�ل�شتفادة من �لتطور �لتكنولوجي 
�حل��دي��ث��ة يف  �لتقنيات  ه���ذه  ودم���ج 
�لطار �لتنظيمي و�للو�ئح �ملرتبطة 
وكذلك  �ل��ب��ح��ري  �ل��ن��ق��ل  ب�شناعة 
وحماية  و�لأم��ن  �ل�شامة  ل�شمان 
جلنة  قامت  حيث  �لبحرية  �لبيئة 
�ل�شامة �لبحرية �لتابعة للمنظمة 
�لبحرية موؤخر� يف �لنظر يف كيفية 
ب�شفن  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �لأم������ور  م��ع��اجل��ة 

جميع  م��ن  �ل��ق��ي��ادة  ذ�ت��ي��ة  �ل�شطح 
�ملنظمة  ب�شكوك  �ملعنية  �ل��ن��و�ح��ي 
و�لأمن  �لبحرية  �ل�شامة  ب��اأم��ور 
�لبيئة  ع��ل��ي  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �ل��ب��ح��ري 
بتحديد  ق���ام���ت  ح���ي���ث  �ل���ب���ح���ري���ة 
�لنطاق �لتنظيمي وتعريف �ل�شفن 
درجات  تتفاوت  �لتي  �لقيادة  ذ�تية 
�لب�شري  �لتدخل  دون  بها  �لتجكم 
مل�شتويات  و��شح  مفهوم  و�شع  ومت 

�لتحكم بها.
و�كد �مل�شاركون باملوؤمتر بالتو�شية 
ع��ل��ي ت��ط��ب��ي��ق ه����ذه �ل��ت��ق��ن��ي��ة علي 
�لتحول  مر�حل  خال  من  �ل�شفن 

�ملقرتحة  �ل��ت��ح��ك��م  م�����ش��ت��وي��ات  يف 
وعلى �ن يتم حتليل جميع �جلو�نب 
�لفنية و�لت�شغيلية و�لقانونية عند 
ك���ل م��رح��ل��ة ل��ت��ق��ي��ي��م �لث������ار قبل 

�لتقدم للمرحلة �لتي تليها.
عبد�هلل  �ل����دك����ت����ور  م���ع���ايل  و�ك������د 
ب�شرورة  �مل��وؤمت��ر  خ���ال  �لنعيمي 
تخ�ش�شات  ت��غ��ي��ري  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز 
مبا  �مل�شتقبلي  �ل��ب��ح��ري  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لتكنولوجيا  مع  وي��ت��و�ءم  يتنا�شب 
..بالإ�شافة �ىل �شرورة  �مل�شتقبلية 
�ن يتم تهيئة �لبنى �لتحتية ب�شورة 
�مل����و�ن����ئ جاهزة  ل��ت��ك��ون  م��ت��ك��ام��ل��ة 

ل�شتقبال �ل�شفن �لذكية على مثال 
�لتجربة �ملطبقة بالطري�ن �ملدين.

و�شع  ���ش��رورة  على  معاليه  و���ش��دد 
تكامل  ل�شمان  �ل��ازم��ة  �خل��ط��ط 
�لنامية  �ل�����دول  ب���ني  م���ا  �ل���ق���در�ت 
�لفارق  لتقليل  �مل��ت��ط��ورة  و�ل����دول 
�ملوؤمتر  وناق�س  بينهم.  �لقت�شادي 
�ل�شحن  �أي�����ش��ا  �ل�����دويل  �ل��ب��ح��ري 
�لغاز�ت  �نبعاثات  �لأخ�شر خلف�س 
�ل��دف��ي��ئ��ة ح��ي��ث ي��ع��د �إجن�����از� مهما 
ب���ال���ن�������ش���ب���ة ل��ل��م��ن��ظ��م��ة و�ل����ت����ز�م����ا 
و�����ش���ح���ا ل��ل��ت��خ��ل�����س �ل���ك���ام���ل من 
�ن��ب��ع��اث��ات �ل����غ����از�ت �ل��دف��ي��ئ��ة من 

�يل  �مل����نظمة  تتطلع  حيث  �ل�شفن 
�لقادمة  و�لإج�����ر�ء�ت  �ل�����خطو�ت 
هي  وم��ا  �ل�شرت�تيجية  تنفيذ  يف 
�لرئي�شية  و�ل���ف���ر����س  �ل��ت��ح��دي��ات 
بالنظر �ىل �لثورة يف قطاع �لطاقة 
لل�شفن  �لتكنولوجية  و�ل��ت��ط��ور�ت 
�شرعة  مثل  �لت�شغيلية  و�ل��ت��د�ب��ري 
�ل�����ش��ف��ن و�ل���ف���ر����س �ل���ق���ادم���ة من 
�ل�شرت�تيجية  ه��ذه  تطبيق  ج��ر�ء 
�لتقدم  �لفر�س هي  �أه��م  �ح��د  و�ن 
وتعزيز  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم����ال  يف 
�لبحث و�لتطوير و�إيج�����اد وو�ش�����ع 
�ل�شفن  لتمكني  تق����نية  م�����عايري 

ب��د�ئ��ل نظيفة  �أن���و�ع  ��شتخد�م  م��ن 
للوقود وبالتايل �شيعمل علي دعن 
�لدولية  �ل��ب��ح��ري��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  روؤي����ة 
�لبحري  �ل��ن��ق��ل  ���ش��ام��ة  لتحقيق 
حميطات  يف  وف���اع���ل���ي���ت���ه  و�أم�����ن�����ه 
ن��ظ��ي��ف��ة. و�أو����ش���ى �مل�����ش��ارك��ون باأن 
ت����ق����وم جل������ان وجم����م����وع����ات عمل 
�جتماعاتها  يف  �ل��ب��ح��ري��ة  �ملنظمة 
�لقادمة با�شتعر��س جميع �لتد�بري 
در��شة  م��ع  �ق��رت�ح��ه��ا  �شيتم  �ل��ت��ي 
و�لجتماعية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لث����ار 
و�ل��ب��ي��ئ��ة �مل��رتت��ب��ة م��ن خ���ال �طار 

�ل�شتد�مة.

الإمارات ت�شارك يف اليوم البحري العاملي ببولندا

الدولة  م�شتوى  على  ال�شّماء  الغدد  طب  جمال  يف  واأخ�شائيًا  طبيبًا   150

امل�شاركون يف املوؤمتر العلمي ال�شاد�س لل�شكري والغدد ال�شماء يدعون اإىل ال�شتفادة من املوؤمترات العلمية املتخ�ش�شة
•• دبي-الفجر:

�لعلمي  �ملوؤمتر  يف  �مل�شاركون  دعا 
�ل�شاد�س لل�شكري و�لغدد �ل�شّماء 
ل�����اإم�����ار�ت �ل�����ش��م��ال��ي��ة، و�ل����ذي 
يف  �لباطني  �لطب  ق�شم  ينظمه  
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ث��وم��ب��ي  م�شت�شفى 
جامعة �خلليج �لطبية �إىل �شرورة 
�لعلمية  �ملوؤمتر�ت  �ل�شتفادة من 
�ملتخ�ش�شة  يف حتديث �ملعلومات 
�ملمار�شة  و�����ش���ال���ي���ب  �ل���ط���ب���ي���ة 
و�لتثقيف مبا ينعك�س على جودة 
مل��ر���ش��ى �لغدد  �ل��ط��ب��ي��ة  �خل��دم��ة 
�ل�����ش��م و�ل�����ش��ك��ري و�ل���ت���ي ت�شعى  
�إليها جميع  �ملوؤ�ش�شات �لأكادميية 
�لطبية  و�لهيئات  �ل�شحة  ووز�رة 

ومقدمي �لرعاية �لطبية.
�لذي  �مل��وؤمت��ر  وت��ن��اول��ت جل�شات  
طبيباً   150 ن��ح��و  ف��ي��ه  ����ش���ارك 
�لغدد  ط��ب  جم��ال  يف  و�أخ�شائياً 
�ل�شّماء، من م�شت�شفيات ومر�كز 
�شحية  من �لقطاعني �حلكومي 
م�����د�ر يومني،  ع��ل��ى  و�خل����ا�����س  
�أح����دث م��ا ت��و���ش��ل �إل��ي��ه �ل��ع��ل��م يف 
مبا  �مل��خ��ت��ل��ف��ة،  �لطبية  �مل��ج��الت 
يف ذلك �ل�شكري، و�أمر��س �لغدة 
�لإجنابية،  و�ل�����ش��ح��ة  �ل��درق��ّي��ة، 
وغ��ريه��ا م��ن ����ش��ط��ر�ب��ات �لغدد 
جمموعة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل�����ش��ّم��اء، 

من �ملو��شيع �لهامة.
�لطبية  خليفة  مدينة  و��شتهلت 
بورقة  �جل���ل�������ش���ات  �ب���وظ���ب���ي  يف 
» �ل�شحة �لجنابية  عمل بعنو�ن 
�نقطاع  م��رح��ل��ة  ����ش��ط��ر�ب��ات   -
�ل�شريرية  �لأب��ح��اث  من  �لطمث 
�ىل �ملمار�شة �مليد�نية - ل�شت�شارية 
�ل��غ��دد �ل�����ش��م د ه���دى ع��ز �لدين 
�لنت�شاب  �شعف  عن   – وورقة 
م�شاكل  ع����ن  ب���ع���ي���د�  �ل�����ذك�����وري 
�ل���ع���اق���ة �ل���زوج���ي���ة و�رت���ب���اط���ه 
مب����ر�����س �ل���������ش����ك����ري و�م�����ر�������س 
لا�شت�شاري   �ل��وع��ائ��ي��ة  �ل��ق��ل��ب 
�لذي  جلو  خليل  ماهر  �ل��دك��ت��ور 
�لتحري  �ىل �شرورة  �لنظر  لفت 
ع��و�م��ل �خل��ط��ورة لأمر��س  ع��ن 
ل���دى �ل���ش��خ��ا���س �لذين  �ل��ق��ل��ب 
�لنت�شاب  ���ش��ع��ف  م���ن  ي���ع���ان���ون 
وعدم �لكتفاء باملعاجلة �لدو�ئية 

ب��ه��ا حلياة  �لع���ت���ن���اء  ����ش���رورة  و 
و��شتعر�س  ���ش��ل��ي��م��ة.  ���ش��ح��ي��ة 
��شت�شاري  خ��ل��ي��ل  ع��ل��ي  �ل��دك��ت��ور 
مركز  يف  و�ل�شكري  �ل�شم  �لغدد 
�ل�����ش��ك��ري لم��ري��ال ك��ول��ج لندن 
�مر��س  حم����ور  يف  �ب���وظ���ب���ي  يف 
معاجلة  ��شاليب  �لدرقية  �ل��غ��دة 
�مل�شنفة  �لدرقية  �ور�م  ومتابعة 
بخطورة ب�شيطة دون �للجوء �ىل 
�حلالت  كل  يف  �جلر�حي  �لعاج 
�لر�وي  �شدير  �لدكتور  و�شلط   .
يف  �لور�م  ج���ر�ح���ة  ����ش��ت�����ش��اري 
�ل�شوء  دب���ي  يف  �ل���زه���ر�ء  م�شفى 
�جلر�حية  �ل����ت����د�خ����ات  ع���ل���ى  
�لدرقية  ج�����ار�ت  ف����رط  حل����الت 
�ملركز  م�شتلزمات  ��شتعر��س  مع 
�جلر�حي �لتخ�ش�شي للمعاجلة.

�لقي�شي  م�شطفي  �لدكتور  �م��ا   
لاأطفال  �ل�شم  �لغدد  ��شت�شاري 
دبي  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي يف  م���رك���زه  يف 
ف��ت��ح��دث ع��ن �آل��ي��ة  �ل��ت��ع��ام��ل مع 
�لور�ثي  �ل��درق��ي��ة  ق�شور  ح���الت 
ع���ل���ى ن����ط����اق م�����ر�ك�����ز �ل���رع���اي���ة 
دكتور  وناق�س  �لول��ي��ة   �ل�شحية 
�لغدد  ��شت�شاري  �ل��ب��دري  ظ��اف��ر 

�ملو��شيع  ج��ل�����ش��ات  ويف   . ف��ق��ط 
�لدكتور  ت��ن��اول  �ل��ه��ام��ة،  �لطبية 
�لغدد  �خت�شا�شي  �ل�شحار  ب�شار 
دبي  يف  زل��ي��خ��ة  م�شفى  يف  �ل�����ش��م 
��شتخد�مات هرمون �لنمو خال 
�لدكتور  �م���ا  �ل��ع��م��ري��ة،  �مل���ر�ح���ل 
�لغدد  ��شت�شاري  ده��ن��و�ل  دني�س 
���ش��ي يف  م  �ن  م�����ش��ف��ى  �ل�����ش��م يف 
�بوظبي فناق�س ��شطر�بات �لغدة 
ف����رتة �حلمل  �ث���ن���اء  �ل��ن��خ��ام��ي��ة 
للعاجات  �لم����ن  و�ل���ش��ت��خ��د�م 
�لدو�ئية.  وتطرق �لدكتور �شامل 
�ل�شم  �ل���غ���دد  ����ش��ت�����ش��اري  ب�����ش��ي��ة 
يف م���دي���ن���ة خ��ل��ي��ف��ة �ل���ط���ب���ي���ة يف 
�بوظبي �ىل �شو�بط ��شتخد�مات 
�لتو�شت�شتريون  �لذكورة  هرمون 
و كذلك  �ل��ع��اج��ي��ة  �حل����الت  يف 
�لع�شو�ئي  ����ش��ت��خ��د�م��ه  خ��ط��ورة 
يف م��رح��ل��ة  ب��ن��اء �لج�����ش��ام بينما 
عز�م  حممد  �ل��دك��ت��ور  ��شتعر�س 
قيا�شة ��شت�شاري �جلهاز �له�شمي 
�ملعوية  �ملجهرية  �لع�شويات   دور 
و�رتباطاتها  �حل��ي��وي  �لي�����س  يف 
ود�ء  �ل�شمنة  م��ع��دلت  ب��ان��ت�����ش��ار 
�لثاين  �ل���ن���م���ط  م����ن  �ل�������ش���ك���ري 

�ل�������ش���م يف م�������ش���ف���ى �وري������ان������ا يف 
�لمن  �لتعامل  كيفية   �ل�شارقة 
�لدرقية  �خ����ت����ال  ح�������الت  م����ع 
م������ا ق����ب����ل �ل���������ش����ري����ري ب����ح����دود 
�لفحو�شات �ملخرية يف �لحو�ل 
وكان  �حل��م��ل   و�ث��ن��اء  �لعتيادية 
ما ��شتجد من �لدوية �لعاجية 
لل�شمنة و مدى فاعليتها، حمور 
م�شاركة �لدكتور �شاح بو�شنينة 
�مل�شفى  �ل�شم يف  �لغدد  ��شت�شاري 

�جلامعي جلامعة �ل�شارقة .
 وحول عاقة �ل�شمنة بالإجناب، 
ف��ق��د �أف�����اد �ل���دك���ت���ور ���ش��ام��ي كنز 
مركز  يف  �ل�شم  �لغدد  ��شت�شاري 
ر����ش��د ل��ل�����ش��ك��ري يف ع��ج��م��ان باأن 
�لبحوث �أظهرت تاثريها �ل�شمنة 
�ل�شحة  ع��ل��ى  �ل��و����ش��ح  �ل�����ش��ل��ب��ي 
ح�شول  و�ح���ت���م���الت  �لإجن���اب���ي���ة 
�لعظام  ه�شا�شة  وك��ان��ت  �حل��م��ل. 
�جلل�شات  لإح�����دى  �آخ����ر  حم����ور� 
��شاليب  �����ش���ت���ع���ر�����س  مت  �ل���ت���ي 
قبل  م��ن  فيها  �حلديثة  �ملعاجلة 
�لدكتور قيد�ر �جللبي �خت�شا�شي 
وتناول  دب��ي  يف  �لطبي  �ل��ت��اأه��ي��ل 
�ل��دك��ت��ور حم��م��د ح��ن��ف��ي �شامة 

م�شفى  يف  �ل��روم��ات��زم  ��شت�شاري 
و�خت�شا�شيي  دب����ي  يف  ث��وم��ب��ي 
�ل��ب��اط��ن��ي يف �ملركز  �ل��ط��ب  ق�����ش��م 
جلامعة  �لأك�������ادمي�������ي  �ل����ط����ب����ي 
م�شار  و  منافع  �لطبية  �خلليج 
�له�شا�شة  ع����اج  �����ش���ت���خ���د�م���ات 
�لمد  طويلة  بالب�شفو�شفونات 

،وغريها من �أور�ق �لعمل. 
�ملخ�ش�شتني  �جل��ل�����ش��ت��ني  ويف 
ل�����د�ء �ل�����ش��ك��ري، �أل���ق���ى �لأط���ب���اء 
�ل�شوء  �مل�شاركون  و�لأخ�شائيون 
�أبرزها  مهمة،  ج��و�ن��ب  ع��دة  على 
�ل�شكري  ملر�شى  �ملثلى  �مل��ع��اجل��ة 
�لهيموغلوبني  ع������ن  ب����ع����ي����د�ً 
 Glycoslated( �مل��ت��ع�����ش��ل��ن 
 ،)hemoglobin AIc
وعاجات مر�شى �ل�شكري �شمن 
�ملر�حل �ملتعددة للق�شور �لكلوي، 
�خل����رف  ح���ال���ة  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
وعاقته  ع���ق���ل���ي  ك����ا�����ش����ط����ر�ب 
و�ل�شتخد�م  �ل�����ش��ك��ري؛  مب��ر���س 
�ل�شكر  وبد�ئل  للُمحّليات  �لآم��ن 
�ل�شطناعية؛ و�حلمل و�ل�شكري، 
�ل�شتعد�د  م���رح���ل���ة  م����ن  ب�������دء�ً 

للحمل، و�نتهاًء بالولدة �لآمنة.

اإدارة الرتخي�س يف �شرطة راأ�س اخليمة : 
جتديد رخ�س القيادة اإلكرتونيا نهاية يونيو

 •• راأ�س اخليمة- الفجر

�لآليات  ت��رخ��ي�����س  �إد�رة  �أع��ل��ن��ت 
�لعامة  ب���ال���ق���ي���ادة  و�ل�������ش���ائ���ق���ني 
ل�����ش��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ع��ن بدء 
رخ�س  جت����دي����د  ق�������ر�ر  ت���ف���ع���ي���ل 
�إلز�مي  ب�شكل  للجميع  �ل��ق��ي��ادة 
عر ��شتخد�م �لتطبيقات �لذكية 
ل���������وز�رة �ل���د�خ���ل���ي���ة م����ن خال 
لتدريب  ذك���ي���ة  م��ن�����ش��ة  ت���وف���ري 
�لعماء حول كيفية ��شتخد�مها 
و�لتعامل معها بكل ي�شر و�شهولة 

و�خت�شار�ً للوقت و�جلهد.
ويف �إطار ذلك ، قال �لعقيد عادل 
علي �لغي�س مدير �إد�رة ترخي�س 
ب�شرطة  و�ل�������ش���ائ���ق���ني  �لآل�����ي�����ات 
�لبدء  �شيتم  ب��اأن��ه  �خليمة  ر�أ����س 
-24 يف  �إلز�مياً  �لقر�ر  بتطبيق 

�ل�شائقني  جلميع  6-2018م 
، وذك��ر ب��اأن �شرطة ر�أ���س �خليمة 
�للو�ء  �شعادة  بتوجيهات ومتابعة 
�لقائد  �لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  علي 
م�شاعفة  جهود�ً  بذلت  قد  �لعام 
ع���دد من  �أك����ر  ت��وف��ري  �شبيل  يف 
لتحقيق  �ل��ن��ظ��ر  ف��ح�����س  م���ر�ك���ز 
ر�شا و�شعادة �لعماء ، بلغ عددها 
�لإمارة  بذلك  وتعد   ، �أماكن   6
�لأوىل على م�شتوى �لدولة تقوم 
�جلهات  م���ن  ع����دد  ب��ت��خ�����ش��ي�����س 

و�مل����ر�ك����ز ل��ه��ذ� �ل��غ��ر���س وه����ي : 
م�شت�شفى   ، ل���ل���ن���ظ���ار�ت  ج���اب���ر 
ر�أ�������س �خل��ي��م��ة ، م���رك���ز �ل����دويل 
 ، للنظار�ت  �شمري   ، �لتخ�ش�شي 
مركز باحل�شا لتدريب �ل�شائقني 
، بالإ�شافة �إىل توفري �خلدمة يف 
�لرخ�شة  �إر�شال  و�شيتم   ، �لإد�رة 
عر �شركات �لتو��شيل �إىل مكان 
تو�جد �لعميل خال وقت ق�شري 
، م�شيفاً باأن �شيتم ��شتثناء فئتي 
عن  �ل�شن  وكبار  �لهمم  �أ�شحاب 

�لقر�ر .
و�أفاد باأنه مت �إطاق هذه �ملبادرة 
�لد�خلية  وز�رة  مل��ب��ادر�ت  تنفيذ�ً 
و��شتكماًل جلهود �لإد�رة للت�شهيل 
�إىل  �حلاجة  دون  �ملتعاملني  على 
�لرجوع ملر�كز �خلدمة مما يوؤدي 
�إىل توفري �لوقت و�جلهد و�إجناز 
�أي  ويف  وق��ت  �أي  يف  معاماتهم 
�أف�������ش���ل خدمة  ل���ت���ق���دمي  م���ك���ان 
�ملمار�شات  �أف�شل  وف��ق  للعماء 
وتطبيقاً ملعايري �جلودة و�لكفاءة 
�حتياجاتهم  ت��ل��ب��ي  و�ل�����ش��ف��اف��ي��ة 
يتما�شى  ما  وه��ذ�   ، وطموحاتهم 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات  م��ع 
ووز�رة �لد�خلية �لتي ترتكز على 
رفاهية و�شعادة �ملجتمع بالإمار�ت 
ملو�كبة  ج��دي��دة  خريطة  وتر�شم 

�لتكنولوجيا.

ت�شمل على  �مل���ب���ادرة  ب���اأن  و�أ����ش���ار 
�ملطبوعات  م�����ن  ع������دد  ت�����وزي�����ع 
باللغة  و�لإر�����ش����ادي����ة  �ل��ت��وع��وي��ة 
و�لأوردو  و�لإجن��ل��ي��زي��ة  �لعربية 
ت���و����ش���ح �لإج�������������ر�ء�ت �ل����و�ج����ب 
عن  �ل��رخ�����ش��ة  لتجديد  �ت��ب��اع��ه��ا 
ط���ري���ق �ل���ب���و�ب���ة �لإل���ك���رتون���ي���ة 
�لذكية«  »�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ب���ال���وز�رة 
و�ملقيمني  �مل���و�ط���ن���ني  وت��ن��ا���ش��د 

باللتز�م �لتام بها.
�ل�شائقني  �ل���غ���ي�������س  ون����ا�����ش����د 
�للتز�م بالتعليمات �ل�شادرة من 
تطبيقها  على  و�حل��ر���س  �لإد�رة 
وت��ن��ف��ي��ذه��ا ، م���وؤك���د�ً ���ش��ع��ادت��ه �أن 
���ش��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ع��ل��ى ثقة 
ت��ام��ة ب��اجل��م��ه��ور وم���دى وعيهم 
وت����ع����اون����ه����م م���ع���ه���ا م�����ن خ����ال 
و�لتز�مهم  بالتوجيهات  تقيدهم 
�لتي  و�لقو�نني  بالقو�عد  �ملطلق 
معدلت  �أع��ل��ى  لتحقيق  فر�شت 

�لأمن و�لأمان يف �ملجتمع .
�لإد�رة  ت���ط���ل���ع���ات  �أن  م�����وؤك�����د�ً 
�ل�شامة  وت��������رية  ل�����ش����ت����م����ر�ر 
متكاملة  ب�شورة  تتحقق  و�لم��ن 
�مل�شرتك بني  �لتعاون  من خال 
من  �نطاقاً  و�ملجتمع  �ل�شرطة 
�أهمية تعزيز �خلدمات �ل�شرطية 
لتاأمني  و�ح���د  �آن  يف  و�ل��ت��وع��وي��ة 

�ل�شامة ل�شر�ئح �ملجتمع.
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حاكم الفجرية يوا�شل ا�شتقبال جموع املهنئني بعيد الفطر ال�شعيد
•• الفجرية -وام:

�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و����ش��ل 
حاكم �لفجرية �م�س- يف ق�شر �شموه بالرميلة - ��شتقبال جموع �ملهنئني بعيد 
ويل  �ل�شرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �ل�شعيد  �لفطر 

عهد �لفجرية. 
�لهاملي وزير  �لتهاين و�لتريكات من معايل نا�شر بن ثاين  فقد تقبل �شموه 

�ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني بهذه �ملنا�شبة. 
ووجهاء  �مل�شوؤولني  من   - �لعيد  مبنا�شبة   - و�لتريكات  �لتهاين  �شموه  وتقبل 
�لقبائل و�أعيان �لباد و�ملو�طنني و�ملقيمني و�أبناء �جلاليات �لعربية و�لإ�شامية 
و�لأجنبية �لذين متنو� ل�شموه موفور �ل�شحة و�لعافية ول�شعب �لإمار�ت بقيادة 
�هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
مزيد� من �لتقدم و�لرقي و�لزدهار و�أن يعيد �هلل هذه �ملنا�شبة �لإ�شامية على 

حكومة �لإمار�ت و�شعبها باليمن و�خلري و�لركات. 
�ل�شناعة  د�ئ��رة  رئي�س  �ل�شرقي  حممد  بن  �شالح  �ل�شيخ   .. �ل�شتقبالت  ح�شر 
�لفجرية  نادي  رئي�س  �ل�شرقي  بن حمد  مكتوم  و�ل�شيخ  �لفجرية  و�لقت�شاد يف 
�لريا�شي �لثقايف و�ل�شيخ �شيف بن حمد بن �شيف �ل�شرقي رئي�س هيئة �ملنطقة 
�حلرة بالفجرية و�ل�شيخ حممد بن حمد بن �شيف �ل�شرقي رئي�س د�ئرة �حلكومة 
�لإلكرتونية بالفجرية و�ل�شيخ عبد�هلل بن حمد بن �شيف �ل�شرقي رئي�س �لحتاد 
�لإمار�تي لبناء �لأج�شام و�لقوة �لبدنية و�ل�شيخ �أحمد بن حمد بن �شيف �ل�شرقي 
و�شعادة حممد �شعيد �ل�شنحاين مدير �لديو�ن �لأمريي و�شعادة �شامل �لزحمي 

مدير مكتب �شمو ويل �لعهد وعدد من �مل�شوؤولني. 

جمل�س �شاحية وا�شط يحتفل بالعيد مع الأطفال واأ�شرهم ويوؤكد اأنها منا�شبة للتعبري عن التودد والرتاحم والتكافل الجتماعي
••  ال�سارقة-الفجر:

 كعادتها يف كل عيد يف �إطار حر�شها على ن�شر �أجو�ء 
�لفرح وت�شليط �ل�شوء على تقاليد �لعيد �لأ�شيلة 
�شوؤون  ل��د�ئ��رة  �لتابع  و��شط  �شاحية  جمل�س  ق��ام 
با�شتقبال  �ل�شارقة  بحكومة  و�ل��ق��رى  �ل�شو�حي 
�مل��ب��ارك وتوزيع  �أي���ام عيد �لفطر  �لأط��ف��ال خ��ال 
و�شط  �لعيد  �أي���ام  طيلة  عليهم  و�لأل��ع��اب  �ل��ه��د�ي��ا 
�أ���ش��ره��م. وح��ر���س ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �حل�شان  ح�����ش��ور 
�ل�شارقة  مبدينة  و����ش��ط  �شاحية  جمل�س  رئي�س 
ير�فقه �أع�شاء جمل�س �ل�شاحية وعدد من �لأهايل 
عدد  وتنفيذ  بالعيد  وتهنئتهم  �لأطفال  با�شتقبال 
�أهمية  على  و�أك��دو�  �أ�شعدتهم  �لتي  �لفعاليات  من 
�لتاقي و�لتز�ور خال تلك �لأيام و�حلفاظ على 

�لأطفال  و��شتقبل  �لإمار�تية.  و�لتقاليد  �لعاد�ت 
بجانب �أ�شرهم  هذه �لفعالية بالرتحاب و�لتقدير 
�لفعاليات  بهذه  و�شعادتهم  تقديرهم  و�أعربو� عن 
و��شتقباله  و����ش��ط  �شاحية  جمل�س  نظمها  �ل��ت��ي 
�إطار حر�س جمل�س  �أيام �لعيد يف  لاأهايل طو�ل 
�ل�شاحية على �لعاء من تلك �ملنا�شبة باعتبارها  
و�لتكافل  و�ل��رت�ح��م  �ل��ت��ودد  عن  للتعبري  منا�شبة 
�لج��ت��م��اع��ي و�أ����ش���ار ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �حل�����ش��ان رئي�س 
فر�شة  �ل��ع��ي��د  �أن  �إىل  و�����ش���ط  ���ش��اح��ي��ة  جم��ل�����س 
�لحتفال  �جل  من  �ل�شاحية  جمل�س  يف  ننتظرها 
�ل�شعادة  ون�شر  �لأ�شر  �لأطفال  و��شتقبال  و�لتز�ور 
وتبادل �لتهاين و�إحياء مظاهر �لتز�و بني خمتلف 
بتوزيع  ق��ام��ت  �ل�����ش��اح��ي��ة  �أن  �إىل  ول��ف��ت  �لأ����ش���ر 

�لعيديات و�لألعاب على �لأطفال و�حل�شور .

�شرطة الفجرية توزع احللوى على ال�شائقني واجلمهور مبنا�شبة عيد الفطر ال�شعيد
•• الفجرية-الفجر:

قامت �لقيادة �لعامة ل�شرطة �لفجرية ممثلة يف ق�شم �لإعام و�لعاقات 
�إد�رة م��رك��ز ���ش��رط��ة دب���ا �ل��ف��ج��رية ف���رع �ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع 

�شائقي  على  �حللوى  بتوزيع  �ل�شامل  م�شايف  �شرطة  ومركز  �ملجتمعية 
ومرتادي  �لم���ارة  وم��د�خ��ل  �ل�شياحية  �لأم��اك��ن  يف  و�جلمهور  �ملركبات 
وذل��ك حر�شا   ، �ل�شعيد  �لفطر  �أي���ام عيد  �ل��ز�ئ��ري��ن خ��ال  م��ن  �لفنادق 
�ملنا�شبات  خمتلف  يف  �ملجتمع  �أف���ر�د  م�شاركة  على  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  م��ن 

�لجتماعية ، وبهدف مد مزيد� من ج�شور �لثقة و�لتو��شل و�لتعاون مع 
�جلمهور.

�لإعام  ق�شم  رئي�س  �حل�شاين  �ل�شو  حممد  �شعيد  �لدكتور  �ملقدم  و�أك��د 
و�لعاقات �لعامة بالإنابة حر�س �لقيادة �لعامة على �مل�شاركة �ملجتمعية 

و �لتو��شل مع كافة فئات �ملجتمع، و �أ�شار �إىل �أن مثل هذه �ملبادر�ت تاأتي 
و  �ل�شرت�تيجية  �أهد�فها  �أح��د  حتقيق  على  �لقيادة  حر�س  منطلق  من 
هي تعزيز ثقة �جلمهور بفعالية �خلدمات �ملقدمة، بالإ�شافة �إيل �دخال 

�لفرحة و �ل�شرور �إىل قلوب �جلميع بحلول عيد �لفطر �ل�شعيد.

حاكم الفجرية يقدم واجب العزاء لأ�شرتي �شهيدي الوطن الزيودي والعبدويل
•• دبا الفجرية-وام:

�لأعلى  �ملجل�س  �ل�شرقي ع�شو  �ل�شيخ حمد بن حممد  �ل�شمو  قدم �شاحب 

خمي�س  �لرقيب  �لوطن  �شهيدي  �أ�شرتي  �ىل  �لعز�ء  و�ج��ب  �لفجرية  حاكم 
عبد�هلل خمي�س �لزيودي و�لعريف �أول عبيد حمد�ن �شعيد حمد�ن �لعبدويل 
عملية  �إط��ار  يف  �ليمن  يف  �لوطني  �لو�جب  �أد�ئهما  �أثناء  ��شت�شهد�  �للذين 
�مل�شلحة  قو�تنا  فيها  ت�شارك  �لتي  �ل�شقيق  �ليمني  لل�شعب  �لأم���ل«  »�إع���ادة 

�لبا�شلة �شمن �لتحالف �لعربي بقيادة �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة.
و�أعرب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي خال زيارته خيمتي 
�لعز�ء يف منطقة �لعكامية مبدينة دبا �لفجرية عن خال�س تعازيه و�شادق 
مو��شاته لأ�شرتي وذوي �ل�شهيدين ..د�عياً �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمدهما 

و�أن  و�لأب�����ر�ر  و�ل�����ش��ه��د�ء  �ل�شديقني  م��ن��ازل  ينزلهما  و�أن  رحمته  ب��و����ش��ع 
ي�شكنهما ف�شيح جناته و�أن يلهم ذويهما �ل�شر و�ل�شلو�ن.

وقدم و�جب �لعز�ء �إىل جانب �شموه ..�شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد 
�ل�شرقي ويل عهد �لفجرية و�ل�شيخ �حمد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي وعدد 
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نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء لذوي ال�شهيد علي حممد را�شد احل�شاين
•• العني -وام:

�م�س  �لت�شامح �شباح  نهيان وزير  �آل  نهيان بن مبارك  �ل�شيخ  قدم معايل 
��شت�شهد  �ل��ذي  �حل�شاين  ر��شد  حممد  علي  �ل�شهيد  لأ�شرة  �لعز�ء  و�ج��ب 
�أثناء �أد�ئه �لو�جب �لوطني يف �ليمن يف �إطار عملية » �إعادة �لأمل« لل�شعب 
�ليمني �ل�شقيق �لتي ت�شارك فيها قو�تنا �مل�شلحة �لبا�شلة �شمن �لتحالف 

�لعربي بقيادة �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة.
�ل�شهيد  وذوي  لأ�شرة  مو��شاته  و�شادق  تعازيه  خال�س  عن  معاليه  وعر 
منازل  ينزله  و�أن  رحمته  ب��و����ش��ع  يتغمده  �أن  �ل��ق��دي��ر  �لعلي  �هلل  �شائا 
ذويه  يلهم  و�أن  جناته  ف�شيح  ي�شكنه  و�أن  و�لأب���ر�ر  و�ل�شهد�ء  �ل�شديقني 

�ل�شر و�ل�شلو�ن.

نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء لأ�شر �شهيدي الوطن الزيودي والعبدويل

نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء لأ�شرة �شهيد الوطن خليفة اخلاطري

•• دبا الفجرية -وام:

و�جب  �م�س  �لت�شامح  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  قدم 
�لعز�ء يف �شهيدي �لوطن �لرقيب خمي�س عبد�هلل خمي�س �لزيودي و�لعريف 
�أد�ئهما  �أثناء  ��شت�شهد�  �للذين  �لعبدويل  حمد�ن  �شعيد  حمد�ن  عبيد  �أول 

�ليمني  لل�شعب  �لأم���ل«  »�إع���ادة  �إط��ار عملية  �ليمن يف  �لوطني يف  �ل��و�ج��ب 
�لعربي  �لتحالف  �لبا�شلة �شمن  �مل�شلحة  قو�تنا  فيها  ت�شارك  �لتي  �ل�شقيق 

بقيادة �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة.
و�أعرب معاليه - خال زيارته خليمتي �لعز�ء يف منطقة �لعكامية مبدينة 
دبا �لفجرية - عن خال�س تعازيه و�شادق مو��شاته لأ�شر وذوي �ل�شهيدين 

.. د�عيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمدهما بو��شع رحمته و�أن ينزلهما منازل 
�ل�شديقني و�ل�شهد�ء و�لأبر�ر و�أن ي�شكنهما ف�شيح جناته و�أن يلهم ذويهما 
�ل�شر و�ل�شلو�ن. ر�فق معاليه - خال تقدمي �لعز�ء - �ل�شيخ حممد بن 
نهيان بن مبارك �آل نهيان و�شعادة حممد حاجي �خلوري �ملدير �لعام ملوؤ�ش�شة 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان لاأعمال �لإن�شانية

•• راأ�س اخليمة -وام:

قدم معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح �م�س و�جب 
�لعز�ء يف �شهيد �لوطن �ملازم �أول بحري خليفة �شيف �شعيد �خلاطري 
�لذي ��شت�شهد �أثناء �أد�ئه �لو�جب �لوطني يف �ليمن يف �إطار عملية » �إعادة 

�لأمل« �لتي ت�شارك فيها قو�تنا �مل�شلحة �لبا�شلة �شمن �لتحالف �لعربي 
بقيادة �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة.

و�أعرب معاليه - خال زيارته خليمة �لعز�ء يف منطقة �حلمر�نية بر�أ�س 
�ل�شهيد  وذوي  لأ�شرة  مو��شاته  و�شادق  تعازيه  خ�����ال�س  عن   - �خليمة 
منازل  وي��ن��زل��ه  رحمته  ب��و����ش��ع  يتغمده  �أن  �ل��ق��دي��ر  �لعلي  �هلل  د�ع��ي��ا   ..

�ل�شديقني و�ل�شهد�ء و�لأبر�ر وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم ذويه �ل�شر 
و�ل�شلو�ن.

ر�فق معاليه - خال تقدمي �لعز�ء - �ل�شيخ حممد بن نهيان بن مبارك 
�لعام ملوؤ�ش�شة خليفة بن  �آل نهيان و�شعادة حممد حاجي �خلوري �ملدير 

ز�يد �آل نهيان لاأعمال �لإن�شانية.

 العالقات الإماراتية - الإثيوبية.. 
فر�س واعدة ونقالت نوعية

•• اأبوظبي - وام:

�أكدت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تعمل على 
�ل�شيا�شية  �مل��ج��الت  خمتلف  ويف  �لعامل  دول  كل  مع  عاقاتها  تعزيز 
يخدم  مب��ا  وذل��ك  و�لأم��ن��ي��ة  و�لدبلوما�شية  و�لتجارية  و�لقت�شادية 
و�لدويل  �لإقليمي  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  �لأم���ن  ويحقق  �لوطنية  م�شاحلها 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ر�أ�شها  وعلى  �لر�شيدة،  �لقيادة  وتبذل 
“حفظه �هلل” جهود� متو��شلة من  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�لإمار�ت  تكون عاقات  �أن  ذلك وهي حتر�س كل �حلر�س على  �أج��ل 
�خلارجية عاقات بناءة وفعالة مبا يعود بالنفع على �لقت�شاد �لوطني 
وي�شهم يف حتقيق �لأهد�ف �لتي ت�شعى لها �لدولة وفق روؤيتها 2021 

باأن تكون يف م�شاف �لدول �ملتقدمة. 
وحتت عنو�ن “ �لعاقات �لإمار�تية - �لإثيوبية.. فر�س و�عدة ونقات 
متز�يدة  �أهمية  و��شح  ب�شكل  ت��ويل  �لإم���ار�ت  �أن  �أ�شافت   .. “ نوعية 
لتطوير عاقاتها �لثنائية مع �لدول �لأفريقية وتنظر �لإمار�ت بعني 
خمتلف  مع  و�لقت�شادية  �ل�شتثمارية  عاقاتها  تفعيل  �إىل  �لهتمام 
م�شتد�مة  جتارية  عاقات  بناء  نحو  وتتجه  �لأفريقية؛  �ل��ق��ارة  دول 

معها، و�ل�شتثمار يف تاأ�شي�س م�شاريع خمتلفة. 
و�لبحوث  للدر��شات  �لإم���ار�ت  “ مركز  �ل�شادرة عن  �لن�شرة  و�أ���ش��ارت 
�ل�شرت�تيجية” .. �إىل �أن �لدولة حتتل �ملرتبة �لثانية عامليا، يف حجم 
�ل�شتثمار�ت يف قارة �أفريقيا، و�شلت خال عام 2016 �إىل 11 مليار 
�لتجارية معها، وخا�شة  دولر، وهناك فر�س و�عدة لزيادة �لعاقات 
�أوروب��ي��ة و�أمريكية منها، وت��و�ف��ر فر�س  �أم���و�ل  يف ظل خ��روج روؤو����س 
��شتثمارية كثرية فيها، ير�فقه حالة من �ل�شتقر�ر و�لتطور ت�شهدها 
�إم��ار�ت��ي��ا على توطيد  ه��ن��اك حر�شا  �أن  �إىل  �إف��ري��ق��ي��ا.. لف��ت��ة  �أ���ش��و�ق 
و�لقت�شادية  �ل�شتثمارية  ول�شيما  �أف��ري��ق��ي��ا،  م��ع  �ل��ت��ع��اون  ع��اق��ات 
و�لتنموية؛ حيث تقدم دولة �لإمار�ت �مل�شاعد�ت �لإن�شانية و�لتنموية 
يف �لعديد من مناطق �لنز�ع يف �أفريقيا، �لتز�ما مب�شوؤوليتها جتاه دعم 
�لأجندة �لدولية للتنمية �مل�شتد�مة 2030، يف �أفريقيا وبناء �شر�كات 

جديدة، هدفها �إثر�ء وتعزيز جودة حياة �ل�شعوب هناك. 
�لإم��ار�ت بعاقات  �لتي تتمتع معها  �أهم �لدول �لأفريقية  �أن  وذكرت 
يف  عالية  م�شتويات  �إىل  بها  و�لرت���ق���اء  تعزيزها  على  وتعمل  طيبة 
�لإطار  هذ�  ويف  �لفيدر�لية..  �إثيوبيا  جمهورية  هي  �ملجالت  خمتلف 
�آل نهيان ويل عهد  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  تاأتي زي��ارة �شاحب 
من  �أول  �إثيوبيا،  �إىل  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�أم�س، حيث عقد �شموه جل�شة حمادثات ر�شمية مع معايل �لدكتور �أبي 
�أحمد رئي�س وزر�ء �إثيوبيا، تناولت تعزيز عاقات �ل�شد�قة و�لتعاون 
�لق�شايا  وجممل  �ل�شديقني  �لبلدين  بني  �ل�شرت�تيجية  و�ل�شر�كة 

�لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك. 
و�أو�شحت �أن هذه �لزيارة تنطوي على �أهمية كبرية فهي �أول ذ�ت بعد 
��شرت�تيجي بامتياز، فاإثيوبيا دولة مهمة يف منطقة �لقرن �لأفريقي 
ودور  و��شحة  �أهمية جيو�شيا�شية  ولها  وتتمتع مبوقع جغر�يف مميز، 
�لإفريقي..  �لحت��اد  �لقارة وحتت�شن مقر  م�شتوى  ب��ارز على  �شيا�شي 
�قت�شادي  منو  معدلت  ذ�ت  فهي  �قت�شاديا؛  و�ع��د  بلد  �إثيوبيا  ثانيا، 
�أبرز  من  ذلك  ب�شبب  وهي  كبرية؛  ��شتثمارية  فر�س  وفيها  مرتفعة؛ 
�لتجارية  عاقاتها  لتطوير  �لإم���ار�ت  ت�شعى  �لتي  �لإفريقية  �ل��دول 

و�ل�شتثمارية معها. 
و�أ�شارت �إىل �أن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �أكد عمق 
�لعاقات �لتي جتمع بني دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، وجمهورية 
�إىل  �لعاقات  ه��ذه  دف��ع  على  �مل�شرتك  و�حل��ر���س  �ل�شديقة،  �إثيوبيا 
�لأمام يف �ملجالت كافة.. كما �أكد �شموه �أن دولة �لإمار�ت تويل �أهمية 
كبرية لتعزيز عاقاتها �لقت�شادية مع �إثيوبيا، خا�شة يف ظل �لبيئة 
�لذي ت�شهده،  �لكبري  �ل�شتثمارية �جلاذبة فيها و�لتطور �لقت�شادي 
يف  �لإمار�تية  �ل�شتثمار�ت  حجم  يف  �ملت�شارع  �لنمو  �إىل  �شموه  م�شري� 

�إثيوبيا و�مل�شتقبل �لو�عد لهذه �ل�شتثمار�ت. 
و�أ�شافت �أن دولة �لإم��ار�ت كثفت خال �لفرتة �لأخ��رية من زيار�تها 
قام  فقد  خا�س،  ب�شكل  �إثيوبيا  و�إىل  عام  ب�شكل  �لأفريقية  �لقارة  �إىل 
�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
قبل �أ�شهر قليلة بزيارة �إثيوبيا �شمن جولة �إفريقية وقد مهدت تلك 
“�أر�س  حكومة  م��ن  وك��ل  �لعاملية  دب��ي  م��و�ن��ئ  �شركة  لتوقيع  �ل��زي��ارة 
�إثيوبيا  مبوجبه  �أ�شبحت  �تفاقا  دبي  يف  �إثيوبيا  �ل�شومال” وحكومة 
�شريكا يف ميناء بربرة بن�شبة %19، بينما حتتفظ مو�نئ دبي بح�شة 
�أر�س �ل�شومال بح�شة 30%،  يف  �ملو�نئ  وهيئة  �مل�شروع،  يف   51%
�لتجاري  �إىل توجه دول��ة �لإم���ار�ت نحو رفع وت��رية تبادلها  ما ي�شري 

مع �إثيوبيا. 
وقالت �أخبار �ل�شاعة يف ختام مقالها �لفتتاحي .. �إنه كما تهدف �لزيارة 
�إىل تعزيز �لعاقات �لثنائية بني �لبلدين؛ فاإنها تخدم �أهد�فا �شيا�شية 
تبذل  بينما  �شعبة،  �إقليمية  ظ��روف  ظل  يف  تاأتي  حيث  �أو���ش��ع،  مهمة 
و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  �ملحافظة على  �أج��ل  �لإم���ار�ت جهود� م�شهودة من 
يف �ملنطقة، وهي ترى �أن تعزيز �لتعاون �لثنائي ي�شهم �أي�شا يف جهود 

حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة و�لأمن و�ل�شتقر�ر يف �لقارة �لأفريقية. 

اأخبار ال�شاعة :

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/3718 
�ملنذر /�ل�شويب للعقار�ت - ذ م م     

�ملنذر �ليه /و�حة �لرمي للنقل �لري - موؤ�ش�شة فردية    
بح�شب  مدفوعة  �لغري  �ملتاأخر�ت  قيمة  ب�شد�د  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
عقد �ليجار لوجود فرتة بدون ��شتحقاق حيث �ن عقد �ليجار �نتهي 
�شد�د  ب��دون  جديدة  مل��دة  نف�شه  تلقاء  من  وج��دد   2018/4/26 بتاريخ 
و�ل �لخاء  �لإع��ان  ن�شر هذ�  تاريخ  يوما من  ومبهلة مدتها )30( 
ل��دى مركز ف�س  �ملتبعة  �لج���ر�ء�ت  وذل��ك ح�شب  �مل��اأج��ور  وت�شليمنا  

�ملنازعات �ليجارية. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/3715 

�ملنذر / �ل�شويب للعقار�ت - ذ م م     
�ملنذر �ليهم /1- �ركي ��س خلدمات تنظيف �ملباين �س ذ م م 

2- �شوري�س كومار جادري جاني�س - هندي �جلن�شية    
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ملتاأخر�ت �لغري مدفوعة بح�شب عقد 
�ليجار لوجود فرتة بدون ��شتحقاق ب�شبب رجوع �شيك �ليجار بتاريخ 
�لإعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  يوما من   )30( ، ومبهلة مدتها  م   2018/5/10
و�ل �لخاء وت�شليمنا  �ملاأجور وذلك ح�شب �لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز 

ف�س �ملنازعات �ليجارية. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/3716 

�ملنذر / �ل�شويب للعقار�ت - ذ م م     
�ملنذر �ليهم /  1- �شبات للتجارة �لعامة - �س ذ م م 

2- �ديب �حمد يو�شف - �ثيوبي �جلن�شية    
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليهم ب�شد�د قيمة �ملتاأخر�ت �لغري مدفوعة بح�شب عقد 
بتاريخ  �لي��ج��ار  ب�شبب رج��وع �شيك  ��شتحقاق  ب��دون  ف��رتة  �لي��ج��ار لوجود 
2018/2/10  م ، وجتديد عقد �ليجار تلقائيا  وبدون  �شد�د ومبهلة مدتها 
)30( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�ل �لخاء وت�شليمنا  �ملاأجور وذلك 

ح�شب �لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/3719 

�ملنذر / �ل�شويب للعقار�ت - ذ م م 
�ملنذر �ليه / �لقو�س �لبي�س للديكور �لد�خلي - �س ذ م م 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ملتاأخر�ت �لغري مدفوعة بح�شب 
عقد �ليجار لوجود فرتة بدون ��شتحقاق ب�شبب رجوع �شيك �ليجار 
بتاريخ 2018/4/15م ، ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�مل��اأج��ور وذل��ك ح�شب �لجر�ء�ت  �لإع���ان و�ل �لخ��اء وت�شليمنا  

�ملتبعة لدى مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

�شرطة عجمان تنفذ مبادرة »فرحة عيد«
•• عجمان-وام:

نفذت �لقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان مبادرة »فرحة عيد« �شمن جهودها لإبر�ز دور 
�ل�شرطة �ملجتمعي وتعزيز �مل�شاركة �ملجتمعية و�لتو��شل مع �أفر�د �ملجتمع و�لتعاطف 
�لعقابية  �ملوؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون  �ملجتمعية  �ل�شرطة  ق�شم  �مل��ب��ادرة  نفذ  �لأي��ت��ام.  م��ع 
و�لإ�شاحية و��شتهدفت �أبناء �لنزيات حيث ز�ر عدد من �ل�شباط من ق�شم �ل�شرطة 
و�ل�شرور  �لبهجة  لإدخ��ال  �لنزيات  �أبناء  على  »�لعيدية«  ووزع��و�  �ملوؤ�ش�شة  �ملجتمعية 
و�لإع��ام يف  �ملرورية  �لتوعية  . فيما وزع موظفو فرع  �أمهاتهم.  على قلوبهم وقلوب 
�إد�رة �ملرور و�ل�����دوريات �لع������يدية ع�����لى �لع������مال يف �لإد�رة مل������شاركتهم فرحة �ل������عيد 
و�إ�ش������هاما يف ت����ر�شيخ قيم �لتو��شل و�لإخاء �ملجتمعي. وقال �شعادة �لعقيد خالد حممد 
�لنعيمي نائب مدير عام �لعمليات �ل�شرطية يف �شرطة عجمان �إن �ل�ش�����رطة ج����زء من 

�ملجتمع وروؤيتها حتقيق �أمن و�شامة �ملجتمع و�مل�شوؤولية �ملجتمعية �إحدى قيمها .

حامد بن زايد يقدم واجب العزاء يف �شهداء الوطن الأربعة
•• اأبوظبي-وام:

قدم �شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي �م�س و�جب �لعز�ء يف �شهد�ء �لوطن �لأربعة 
�لذين �شطرو� ماحم بطولية �شمن �شفوف قو�تنا �مل�شلحة �لبا�شلة �لعاملة يف �إطار �لتحالف �لعربي �لذي تقوده 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة يف �ليمن لإعادة �لأمل و�ل�شرعية و�حلق �إىل �أ�شحابه.
�أول خليفة �شيف �شعيد �خلاطري خال زيارة �شموه  فقد قدم �شموه و�جب �لعز�ء لأ�شرة �ل�شهيد �لبطل �ملازم 
�أول علي حممد ر��شد  �أ�شرة �ل�شهيد �لبطل وكيل  خيمة �لعز�ء يف منطقة �حلمر�نية باإمارة ر�أ�س �خليمة ..و�إىل 
�حل�شاين يف منطقة �لغافة مبدينة �لعني ..كما قدم �شموه و�جب �لعز�ء لأ�شرة �ل�شهيد �لبطل جندي �أول عبيد 
حمد�ن �شعيد حمد�ن �لعبدويل و�إىل �أ�شرة �ل�شهيد �لبطل �لرقيب خمي�س عبد�هلل خمي�س �لزيودي خال زيارته 

خيمتي �لعز�ء يف منطقة �لعكامية باإمارة �لفجرية.
وت�شحياتهم  �ل�شهد�ء  ببطولت  �عتز�زه  وعن  ومو��شاته  عز�ئه  �شادق  عن  وذويهم  �ل�شهد�ء  لأ�شر  �شموه  و�أع��رب 

�لغالية على قلوبنا جميعا ..ر�جيا �ملوىل عز وجل �أن يتغمدهم بو��شع رحمته.

اأحمد بن �شعود القا�شمي يقدم واجب العزاء لأ�شرتي �شهيدي الوطن الزيودي والعبدويل
•• دبا الفجرية -وام:

�م�س و�جب  للبرتول  ر�أ���س �خليمة  رئي�س هيئة  �لقا�شمي  �شعود بن �شقر  بن  �أحمد  �ل�شيخ  قدم 
�أول عبيد حمد�ن  و�لعريف  �لزيودي  �لرقيب خمي�س عبد�هلل خمي�س  �لوطن  �شهيدي  �لعز�ء يف 
�شعيد حمد�ن �لعبدويل �للذين ��شت�شهد� �أثناء �أد�ئهما �لو�جب �لوطني يف �ليمن يف �إطار عملية 
»�إعادة �لأمل« لل�شعب �ليمني �ل�شقيق �لتي ت�شارك فيها قو�تنا �مل�شلحة �لبا�شلة �شمن �لتحالف 

�لعربي بقيادة �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة.
�لعكامية  منطقة  يف  �ل��ع��ز�ء  خيمتي  زي��ارت��ه  خ��ال   - �لقا�شمي  �شعود  ب��ن  �حمد  �ل�شيخ  و�أع���رب 
مبدينة دبا �لفجرية - عن خال�س تعازيه و�شادق مو��شاته لأ�شرتي وذوي �ل�شهيدين ..د�عيا �هلل 
�لعلي �لقدير �أن يتغمدهما بو��شع رحمته و�أن ينزلهما منازل �ل�شديقني و�ل�شهد�ء و�لأبر�ر و�أن 

ي�شكنهما ف�شيح جناته و�أن يلهم ذويهما �ل�شر و�ل�شلو�ن.
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اأخبـار الإمـارات

اللواء املري: �شعادة املوظفني تقود اإىل �شعادة املجتمع 

�شرطة دبي تقدم ملنت�شبيها جمموعة كبرية من خدمات الرعاية الطبية وال�شحية

�لعمل  منظومة  �أن  لفتاً  �لطبية، 
�حلكومي يف �إمارة دبي تتيح لكافة 
�لعام  �ل��ق��ط��اع��ني  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
لتبادل  ك��ب��رية  ف��ر���س  و�خل���ا����س 
�خل����ر�ت و�ل��ت��ج��ارب مب��ا ي�شمن 
�لقيم  على  كبرية  عائد�ت  حتقيق 
�مل�شافة من �ل�شر�كات �حلكومية.

 
خدمات الرعاية 

م��ن ج��ان��ب��ه �أو����ش���ح �مل��ق��دم دكتور 
بدر بن قبا، �ملدير �لتنفيذي ملركز 
�لقيادة  �أن  �ل�شحي،  دب��ي  �شرطة 
وبتوجيهات  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة 
من �لقيادة �لر�شيدة تقوم بتقدمي 
من  ملنت�شبيها  �خل���دم���ات  �أف�����ش��ل 
و�أ�شرهم،  و�مل��دن��ي��ني  �لع�شكريني 
�أق�شى  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  و�ل�����ش��ع��ي 
درج���ات �ل��ر���ش��ا م��ن خ��ال �إ�شعاد 
�لرئي�شي  �ل��ه��دف  وه��و  �ملوظفني، 
للمركز �ل�شحي ب�شرطة دبي �لذي 
�ل��رع��اي��ة �ل�شحية  ي��ق��دم خ��دم��ات 
�لعالية  �جل������ودة  وذ�ت  �مل��ت��م��ي��زة 
ولذويهم  وعائاتهم  للموظفني 
و�لزوجات  و�لأم���ه���ات  �لآب����اء  م��ن 
و�لأب��ن��اء ، وذل���ك ع��ر فروعها يف 
�لرئي�شي  �ملبنى  وه��ي  دب��ي  �إم����ارة 
دبي،  �شرطة  و�أكادميية  �لقيادة  يف 
�لهيئات  لأم����ن  �ل��ع��ام��ة  و�لإد�رة 
و�مل��ن�����ش��اآت و�ل���ط���و�رئ، وك��ذل��ك يف 
و�لإ�شاحية،  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شات 

وعيادة �ملطار.

املركز ال�شحي
ي�شم  �ل�����ش��ح��ي  �مل���رك���ز  �أن  وذك�����ر 
ويقدم  وتخ�ش�شية،  عامة  عياد�ت 
ثانوية  و�أخ������رى  �أول���ي���ة  خ���دم���ات 
و�جللد  �لأ�شنان  تخ�ش�شات  مثل 
و�لأذن  و�لأن���ف  و�ل��ع��ي��ون  و�لقلب 
و�خلدمات  و�لن�شائية  و�حلنجرة 
عيادة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��وق��ائ��ي��ة، 
�لتدخني  ع��ن  و�لإق����اع  �ل�شكري 

تتما�شى  عاجية  خدمات  وتقدم 
مع روؤية �لقيادة.

و�أ���ش��اف��ت �أن �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ط��ب��ي��ة يف 
�لأ�شهر  خ��ال  تلقت  دب��ي  �شرطة 
�لثاثة �لوىل فقط من هذ� �لعام 
م��ن موظفي  ط��ل��ب   1156 ن��ح��و 
�لدولة،  خ��ارج  للعاج  دبي  �شرطة 
ومنها �شر�ء معد�ت و�أجهزة طبية، 
و�أخرى  مالية،  تعوي�شات  ومنها 
مو�شحة  �لعاج،  تكاليف  لتحمل 
�أن�����ه مت���ت �مل���و�ف���ق���ة ع��ل��ى �إر����ش���ال 
للعاج  بال�شرطان  م�شاباً   54
خ���ارج �ل��دول��ة، و37 ح��ال��ة تعاين 
و�لعظام،  �مل��ف��ا���ش��ل  ����ش��اب��ات  م��ن 
و5 ح�����الت ق��ل��ب و����ش���ر�ي���ني، و5 
ح�������الت �أم�����ر�������س ب���اط���ن���ي���ة، و4 
�أع�شاب، و6 حالت عيون،  حالت 
بال�شافة �ىل حالت �أخرى كالنف 
و�لذن و�حلنجرة و�أمر��س �لن�شاء 

و�لمر��س �لتنا�شلية.
�للجنة  �أن  ليلى  �لدكتورة  وذك��رت 
�إد�ري  �ل��ط��ب��ي��ة ت��ع��م��ل وف���ق ن��ظ��ام 
و�مل�شتفيدين من  �حلالت  ي�شنف 
دبي،  ب�شرطة  �لطبية  �خل��دم��ات 
�أنف�شهم  �مل��وظ��ف��ني  ك���ان���و�  ����ش���و�ء 
����ش��ت��ف��اد خال  �أ���ش��ره��م، ح��ي��ث  �أو 
 2018 �ل���ع���ام  م���ن  �لول  �ل���رب���ع 
نحو  �لطبية  �للجنة  ق���ر�ر�ت  م��ن 
و6  زوج�����ة،  و12  م��وظ��ف��ا،   39
�أب��اً، و25  �إبنة، و13  �أب��ن��اء، و14 
موظفني   5 �ىل  ب��ال���ش��اف��ة  �أم�����اً، 
متقاعدين.  و�أ�شارت �إىل �أن �للجنة 
يتطلب  �ل���ت���ي  �حل������الت  �أر����ش���ل���ت 
مر�كز  �ىل  �لدولة  خ��ارج  عاجها 
متخ�ش�شة يف 8 دول من خمتلف 
�ملتحدة  ك��ال��ولي��ات  �ل���ع���امل،  دول 
�ملتحدة،  و�مل���م���ل���ك���ة  �لم���ري���ك���ي���ة، 
و�شنغافورة،  و�إ���ش��ب��ان��ي��ا،  و�أمل��ان��ي��ا، 
وت���اي���ان���د، و�ل���ه���ن���د، م����وؤك����دة �أن 
�ل��ط��ب��ي��ة �ط��ل��ع��ت وقامت  �ل��ل��ج��ن��ة 
بدر��شة 149 حالة من �لمر��س 

يعمل �جلميع  بحيث  ج��د�،  كبرية 
�أج��ل حتقيق روؤي���ة �لقيادة يف  م��ن 
م�شري�ً  موظفيها،  �إ���ش��ع��اد  جم���ال 
دبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �أن  �ىل 
م��ه��ت��م ب��ه��ذ� �جل���ان���ب، وه���و د�عم 
و�لدماء �جلديدة،  للفكر �جلديد 
�للذين  �ل�شباب  ب��ق��در�ت  وم��وؤم��ن 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  فيهم  ����ش��ت��ث��م��رت 
طويلة،  ل�����ش��ن��و�ت  دب����ي  ل�����ش��رط��ة 
ك���ك���ف���اء�ت وطنية  �إل��ي��ه��ا  وع������ادو� 
�لطب  علوم  تخ�ش�شات  مبختلف 
وفروعه.  وذكر �أن �لقيادة �لعامة 
ل�شرطة دبي �إعتمدت مطلع �لعام 
�ل�شمان  ن��ظ��ام   2018 �حل����ايل 
�شمن   ملوظفيها  �جلديد  �ل�شحي 
مو�زنة تقدر بنحو 103 مايني 
���ش��ن��وي��اً، لفتاً  دره���م  �أل���ف  و300 
يدير  �ل�شحي  �ل�شمان  ق�شم  �أن 
هذ� �لنظام ويقي�س مدى فاعليته 
ويدقق عليه ب�شورة دورية، بحيث 
ي���ر�ق���ب ع��م��ل��ي��ة �ل�����ش��رف مل����زودي 
ملنظومة  وف��ق��اً  �لطبية  �خل��دم��ات 
بحيث  ت�����ش��م��ي��م��ه��ا  مت  م���ع���اي���ري 
مو��شفات  �أع����ل����ى  م����ع  ت��ت��ط��اب��ق 
�لوقت  يف  �لق�شم  ويعمل  �جل���ودة، 
�لر�هن على �أنظمة جديدة تعتمد 
على ن�شبة من �لذكاء �ل�شطناعي 
�لح�شائيات  ت���وف���ري  جم�����ال  يف 
و�لبيانات �للحظية ملتخذي �لقر�ر 
يف �ملركز �ل�شحي �أو على م�شتوى 
�إىل  بالإ�شافة  �ملوؤ�ش�شية،  �لقيادة 
ل���رف���ع �شقف  م��ن��ح �ل����ش���ت���ث���ن���اء�ت 
�ل�شحي  �ل��ت��اأم��ني  بطاقة  تغطية 
مل��وظ��ف��ي �ل�����ش��رط��ة و�أ���ش��ره��م بناء 
وبعد  معتمدة  طبية  تقارير  على 
�لطبي  �ل���ف���ري���ق  م����ن  در�����ش���ت���ه���ا 
دبي  �شرطة  م��رك��ز  يف  �ملتخ�ش�س 
�ل�شحي. و�أو�شح �أن نظام �ل�شمان 
ي�شمل  دب����ي  ���ش��رط��ة  يف  �ل�����ش��ح��ي 
رتبهم  مبختلف  �مل��وظ��ف��ني  ف��ئ��ات 
بال�شافة   ، �لوظيفية  ودرجاتهم 

وع��ي��اد�ت ط��ب �لأ���ش��رة، كما ي�شم 
ق�شماً للحالت �لعاجلة و�لإ�شعاف، 
�خلدمات  ت��ق��دمي  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ت�شمل  �ل���ت���ي  �مل��ن��زل��ي��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 

خدمات لكبار �ل�شن.
 و�أ���ش��ار �مل��ق��دم دك��ت��ور ب��در ب��ن قبا 
��شتحد�ث  م����وؤخ����ر�ً  مت  �أن�����ه  �إىل 
�ل�����ش��ح��ي بهدف  �ل�����ش��م��ان  ق�����ش��م 
�شرطة  ملنت�شبي  �ل�����ش��ع��ادة  حتقيق 
دب�����ي مم����ا ي��ن��ع��ك�����س ع���ل���ى ت����اأدي����ة 
�شعيا  وذل��ك  �لوظيفية  و�جباتهم 
�لأ�شعار  �أف�����ش��ل  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
�خلدمات  �أن  مو�شحاً  و�لعرو�س، 
ت�شمل  �ل�شرطة  ملوظفي  �ملقدمة 
ت�شتدعي  �ل��ت��ي  �حل�����الت  حت��وي��ل 
�إجر�ء جر�حات وعاج لاأمر��س 
د�خل  بامل�شت�شفيات  �مل�شتع�شية 
�أو خ���ارج���ه���ا، وذل����ك من  �ل���دول���ة 
�لتي  �لطبية  �لعاج  جلنة  خ��ال 
علي  �آل  ليلى  �ل��دك��ت��ورة  ترت�أ�شها 
�ل�شحي  �مل����رك����ز  م����ن  و�أع���������ش����اء 

ل�شرطة دبي. 

العالج خارج الدولة
علي،  �آل  ل��ي��ل��ى  �ل���دك���ت���ور  وق���ال���ت 
�أم���ر�����س ن�شاء  �أخ�����ش��ائ��ي  ط��ب��ي��ب 
يف  �ل���ع���اج  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  وولدة، 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي، ع�شو 
حلكومة  �ل��ع��ام��ة  �لطبية  �للجنة 
روؤية  �إن  ق��ال��ت  للع�شكريني،  دب��ي 
هي  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة 
�إ�شعاد موظفيها من خال توفري 
و�لت�شهيات  �خل�����دم�����ات  ك���اف���ة 
ت�شمن  �لتي  و�لعاجية  �لطبية 
�لكرمي  �ل��ع��ي�����س  ل��ه��م ولأ����ش���ره���م 
و�ل�������ش���ح���ة �جل����ي����دة، وذك�������رت �أن 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ط��ب��ي��ة يف ���ش��رط��ة دبي 
عاج  �أف�����ش��ل  ت��ق��دمي  �ىل  تتطلع 
و�لو�شول  دب���ي،  ���ش��رط��ة  مل��وظ��ف��ي 
و�ملر�كز  �مل�شت�شفيات  �أف�����ش��ل  �ىل 
�لعامل  يف  م���ك���ان  �أي  يف  �ل��ط��ب��ي��ة 

�مل�شتع�شية، و�تخذت حيالها كافة 
�لج������ر�ء�ت �مل��ط��ل��وب��ة وك���ان منها 
و  �لدولة،  خارج  عاج  طلب   54
16 طلب للتعوي�س �ملايل، وقامت 
بتحويل 9 حالت �ىل م�شت�شفيات 
�لدولة،  ومر�كز متخ�ش�شة د�خل 
�لتخ�ش�شي  ت������و�م  ك��م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
خليفة  وم�شت�شفى  �لعني،  مبدينة 
وذلك  بر�أ�س �خليمة،  �لتخ�ش�شي 
�لقيادة  نفقة  على  �ل��ع��اج  لتلقي 

�لعامة ل�شرطة دبي.

 امل�شاريع امل�شتقبلية
 وفيما يتعلق بامل�شاريع �مل�شتقبلية 
للجنة �لطبية ب�شرطة دبي، قالت 
�لدكتورة ليلى، �إن �للجنة �لطبية 
�لو�شول  ه�����دف  �أم���ام���ه���ا  ت�����ش��ع 
ولتحقيق  م���ع���ام���ل���ة،  ���ش��ف��ر  �ىل 
�للجنة  �إع���ت���م���دت  �ل����ه����دف  ه�����ذ� 
ب�شبكة  مرتبطا  �لكرتونيا  نظاما 
يعمل  �ل��دول��ة،  خ��ارج  �مل�شت�شفيات 
على �عتماد طلبات متديد �لعاج 
�لتعديل  مت  �أن���ه  وذك���رت  تلقائيا، 
�أي�����ش��ا ع��ل��ى ب��رن��ام��ج �لج������ر�ء�ت 
�لتحديث  ي�شمن  بحيث  �لد�ري���ة 
طلبات  ��شتقابل  ���ش��رع��ة  �جل��دي��د 
�مل���وظ���ف���ني ل���ل���ع���اج �����ش����و�ء د�خ����ل 

�لدولة �أو خارجها. 

نظام التاأمني ال�شحي 
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال �ل��دك��ت��ور حممد 
�ل�شحة  ط���ب  ����ش��ت�����ش��اري  �حل�����اج، 
�ل�شمان  ق�����ش��م  �لعامة، رئي�س 
�لعاج  جل���ن���ة  ع�����ش��و  �ل�������ش���ح���ي، 
دبي، �أن  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة 
ت��وج��ي��ه��ات ���ش��ع��ادة �ل��ل��و�ء عبد�هلل 
خ���ل���ي���ف���ة �مل���������ري، �ل����ق����ائ����د �ل���ع���ام 
�لهتمام  ب�������ش���اأن  دب�����ي،  ل�����ش��رط��ة 
�لطبية  �خل��دم��ات  �أف�شل  بتوفري 
�جلميع  و���ش��ع  �ل�شرطة،  ملوظفي 
م�شوؤولية  �أم��ام  �ل�شحي  �ملركز  يف 

�ىل �أ����ش���ره���م غ���ري �مل�����ش��م��ول��ني يف 
�أن���ظ���م���ة ت����اأم����ني ���ش��ح��ي �أخ������رى، 
وه����ذ� �ل��ن��ظ��ام م��ت��ف��رد ع���ن غريه 
من �لنظمة يف �لعديد من �ملز�يا 
�أ�شرة  ����ش��ت��ف��ادة  ب��اإم��ك��ان  �أن���ه  منها 
�ملوظف �ملتويف منه ملدة عام كامل، 
يتعامل  �لنظام  �أن  �إىل  بالإ�شافة 
م����ع �أ�����ش����ر ����ش���ه���د�ء �ل����و�ج����ب من 
منت�شبي �شرطة دبي بحيث يغطي 
و�لزوجة  �لب���ن���اء  ع���اج  ت��ك��ال��ي��ف 

و�لب و�لم مدى �حلياة.
ق�شم  �إن  �حل����اج  �ل���دك���ت���ور  وق����ال   
زيادة  ي�شتهدف  �ل�شحي  �ل�شمان 
�لطبية  �خل���دم���ات  م�����زودي  ع���دد 
يف ����ش���رط���ة دب�����ي مب����ا لي���ق���ل عن 
�ل�شهر،  يف  �شحية  من�شاآت   10
من  �أل��ف��ا   46 نحو  منه  وي�شتفيد 
 70 وميثلون  و�أ�شرهم،  �ملوظفني 

جن�شية خمتلفة. 

مراكز خا�شة 
�أن  �ل�����دك�����ت�����ور �حل��������اج  و�أو��������ش�������ح 
�ل���ت���ي تربط  �مل��ت��م��ي��زة  �ل�������ش���ر�ك���ة 
باخلدمات  مبزوديها  دب��ي  �شرطة 
 6 تخ�شي�س  �ىل  تطورت  �لطبية 
تقدمي  مل��ر�ك��ز  منها  م�شت�شفيات 
خ��دم��ة خ��ا���ش��ة مب��وظ��ف��ي �شرطة 
�لكندي  �مل�شت�شفى  وم��ن��ه��ا  دب����ي، 
وم�شت�شفى  ب���دب���ي،  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي 
�أمينة،  ومركز  �ل�شارقة،  ميدكري 
ديباج،  ومركز  زليخة،  وم�شت�شفى 
�أن �لهدف هو �لو�شول �ىل  ذ�ك��ر�ً 
مع  طبي  وم��رك��ز  م�شت�شفى   15

نهاية �لعام �حلايل 2018.
�ل�شحي  �ل��ت��اأم��ني  نظام  �أن  وذك��ر   
من  بالعديد  يتفرد  دب��ي  ب�شرطة 
خدمات  ت���ق���دمي  وم���ن���ه���ا،  �مل����ز�ي����ا 
خ���ا����ش���ة مل���وظ���ف���ي ����ش���رط���ة دب����ي، 
�أكر،  خ�شم  ن�شبة  على  �حل�شول 
�شحية  ب����اق����ات  ع���ل���ى  �حل�������ش���ول 
يتم  مت�شمنة لفحو�شات جمانية 

•• دبي-الفجر:

ك�شف �شعادة �للو�ء عبد �هلل خليفة 
دبي،  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري، 
عن �مل�شاريع �مل�شتقبلية �لتي يقوم 
ب��امل��رك��ز �ل�شحي  �ل��ط��ب��ي  �ل��ف��ري��ق 
ل�����ش��رط��ة دب����ي ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا خال 
و�ملتمثلة   ،2018 �حل���ايل  �ل��ع��ام 
وت����ط����وي����ر خ���دم���ات  يف حت����دي����ث 
تقدمها  �ل��ت��ي  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي لكافة 

منت�شبيها و�أ�شرهم.
�لر�مج  ك��اف��ة  �إن  �شعادته  وق���ال   
�ل���ت���ي ي��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا ف���ري���ق عمل 
�ملركز �ل�شحي ل�شرطة دبي تخدم 
�ل�شرت�تيجية  �لتوجهات  حتقيق 
للقيادة �لعامة �لتي ت�شعى لإ�شعاد 
�أن  منها  �إميانا  �لب�شرية  مو�ردها 
�شعادة  �ىل  تقود  �ملوظفني  �شعادة 
ي�شري  �ل��ع��م��ل  �أن  وذك����ر  �مل��ج��ت��م��ع، 
من  كبرية  جمموعة  تطوير  نحو 
خدمات �لرعاية �لطبية و�ل�شحية 
�لتي يح�شل عليها موظفو �شرطة 
�مل���رك���ز �ل�شحي  ����ش���و�ء م���ن  دب����ي، 
و�ملر�كز  �مل�شت�شفيات  كافة  من  �أو 
�ل��ط��ب��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة، 
�ل�شمان  ن���ظ���ام  ي��غ��ط��ي��ه��ا  و�ل���ت���ي 
و�أ�شار  لل�شرطة،  �ملعتمد  �ل�شحي 
�شعادته �إىل  �أن �لقائمني على هذ� 
�ل�شاأن يدركون �أهمية �لعمل �لذي 
يقومون به ومدى �رتباطه بروؤية 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دب��ي، رع��اه �هلل، موؤكد�ً على 
من  ق��دم��اً  دب��ي مت�شي  �شرطة  �أن 
يف  ت�شاهم  �لتي  ممار�شتها  خ��ال 
�لعربية  �لم����ار�ت  دول��ة  حتتل  �أن 
ري������ادي������ة على  م�����ر�ك�����ز  �مل����ت����ح����دة 
من  �ل��ع��دي��د  ويف  �ل��ع��امل  م�شتوى 
�ملوؤ�شر�ت �لتي تعك�س جودة �حلياة 
وم�������ش���ت���وى �مل��ع��ي�����ش��ة ف���ي���ه���ا، عر 
حت�شني بيئتها وبنيتها ومو�ردها.  
�لعمل يف  �أن  �مل��ري  �للو�ء  و�أ�شاف 
�لرعاية  خ��دم��ات  حت�شني  جم���ال 
�ل�����ش��ح��ي��ة مل��وظ��ف��ي ���ش��رط��ة دبي 
�شر�كات  ��شتثمار  مبد�أ  على  قائم 
م��ع �جل��ه��ات �حلكومية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
وغري �حلكومية �لفاعلة يف قطاع 
�ل�����ش��ح��ة ب���ال���دول���ة، وم��ن��ه��ا د�ئ���رة 
�ل�شحة بدبي و�شلطة مدينة دبي 

توزيعها على موظفي �شرطة دبي، 
�مل�شتمر  �لطبي  �ملجال  يف  �لتعاون 
كتدريب �لطباء و�لطقم �لطبية 
�لتن�شيق  �أن  م�����ش��ي��ف��اً  �مل�����ش��ان��دة، 
�ل�شمان  ق�شم  ب��ني  حاليا  �لقائم 
�ل�شحي و�للجنة �لطبية يف �شرطة 
دبي يعمل على تر�شيد ن�شبة كبرية 
من �ملورد �ملايل وتوظيفه بال�شورة 
بالفائدة على  ت��ع��ود  �ل��ت��ي  �لم��ث��ل 

�ملوؤ�ش�شة وموظفيها.

�شنويا  م�شتفيدا   720
وق���ال���ت �ل���دك���ت���ورة ع��ائ�����ش��ة �شامل 
�لطب  ق�����ش��م  رئ���ي�������س  �ل����زع����اب����ي، 
باملركز  �ملهنية  و�ل�شحة  �لوقائي 
ق�شم  �إن  دب����ي،  ل�����ش��رط��ة  �ل�����ش��ح��ي 
خدماته  ي���ق���دم  �ل���وق���ائ���ي  �ل���ط���ب 
ل���ك���اف���ة م��ن��ت�����ش��ب��ي ����ش���رط���ة دب���ي 
ب��ال���ش��اف��ة �ىل طاب  و�أ����ش���ره���م، 
�أك�����ادمي�����ي�����ة �ل���������ش����رط����ة، ون������زلء 
و�لعقابية،  �ل�شاحية  �ملوؤ�ش�شات 
�لتي يقوم  �لفحو�شات  �أن  وذك��رت 
باإجر�ء�ت  خا�شة  �لق�شم  ه��ذ�  بها 
للمتقدميني  و�ل��ق��ب��ول  �ل��ت��ع��ي��ني 
تقدم  حني  يف  �لتوظيف،  بطلبات 
خدماتها  �ملهنية  �ل�شحة  �شعبة 
و�أ�شرهم  دب����ي  ���ش��رط��ة  مل��وظ��ف��ي 
�أف�شل  �شحية  ح��ي��اة  ي�شمن  مب��ا 
ن���ظ���ام  �أن  م������وؤك������دة  ل���ل���ج���م���ي���ع، 
�ل��ف��ح��و���ش��ات �ل��ط��ب��ي��ة �مل��ع��ت��م��د يف 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى �لك�شف  ���ش��رط��ة دب���ي 
�ملبكر لاأمر��س ويعزز �لجر�ء�ت 
�خلطرية  �لمر��س  من  �لوقائية 
�لدكتورة  و�أ�شافت  و�مل�شتع�شية. 
�ل�شحة  ����ش���ع���ب���ة  �أن  �ل����زع����اب����ي 
من  �ل��ك��ث��ري  عليها  ط����ر�أت  �ملهنية 
�لقيادة  ل��روؤي��ة  وف��ق��ا  �لتحديثات 
�ملتمثلة يف  دب���ي  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
لل�شرطة،  �لد�خلي  �ملجتمع  �إ�شعاد 
�لكفاءة  م��ع��دلت  �أع��ل��ى  وحت��ق��ي��ق 
و�لفعالية، و�أ�شبحت هذه �ل�شعبة 
تقوم مبتابعة فحو�شات �ملوظفني 
ب���ح�������ش���ب ق�����ط�����اع�����ات وجم��������الت 
باقة  هنالك  تكون  بحيث  عملهم، 
م���ن �ل��ف��ح��و���ش��ات �ل����دوري����ة �لتي 
يجريها كل موظف بح�شب طبيعة 
مكتبية،  �أو  ميد�نية  �أكانت  عمله، 
�ل���رن���ام���ج  �أن  �إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
�ل�شحية  �لتغذية  �أنظمة  يت�شمن 
و�أخ�شائيني يقدمون �ل�شت�شار�ت 

�لنف�شية. 

•• دبي -وام:

هيئة  يف  �مل��دي��ري��ن  جمل�س  �عتمد 
تر�شية عقد  و�مل��و����ش��ات  �ل��ط��رق 
�شر�ء 900 مركبة جديدة ت�شاف 
ملوؤ�ش�شة  �لأجرة  مركبات  لأ�شطول 
مركبة   370 بينها  دب���ي  تاك�شي 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة تعمل  ���ش��دي��ق��ة  ه��ج��ي��ن��ة 

بالوقود و�لكهرباء. 
�ملدير  �لطاير  مطر  �شعادة  وق��ال 
�ملديرين  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س  �ل���ع���ام 
لهيئة �لطرق و�ملو��شات �إن �شر�ء 

�مل��رك��ب��ات �جل��دي��دة ي��اأت��ي يف �إطار 
و�ملو��شات  �ل��ط��رق  هيئة  ج��ه��ود 
مم��ث��ل��ة يف م��وؤ���ش�����ش��ة ت��اك�����ش��ي دبي 
مبركبات  �لنقل  بخدمة  لارتقاء 
�لأجرة يف �لإمارة وذلك بتخ�شي�س 
نوعها  من  وف��ري��دة  ممّيزة  خدمة 
�لأجرة  ب�شيار�ت  �لنقل  جم��ال  يف 
وحت�شني  �ملتنامي  �لطلب  لتلبية 
لتحقيق  و�شوًل  �خلدمة  م�شتوى 

�ل�شعادة للمتعاملني. 
�شر�ء  يت�شمن  �لعقد  �أن  و�أ���ش��اف 
تويوتا  ن����وع  م���ن  م��رك��ب��ة   142

�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  �ل����ور�ء ح��اك��م  جمل�س 
�لطاقة  ��شتخد�م  برت�شيد  �هلل” 
يف �لدولة نظر�ً لأهميتها بالن�شبة 
مبختلف  �لتنمية  ومل�شاريع  للب�شر 
م���ك���ون���ات���ه���ا ك���م���ا ي����اأت����ي يف �إط�����ار 
�ل�شاملة  ب��اخل��ط��ة  �لهيئة  �ل��ت��ز�م 
�لكربونية  �لن���ب���ع���اث���ات  ل��ت��ق��ل��ي��ل 
يف ق��ط��اع م��رك��ب��ات �لأج����رة بن�شبة 
�ملجل�س  ملتطلبات  وفقاً  باملائة   2
و�لتحول  دب��ي  يف  للطاقة  �لأع��ل��ى 

ونقطة جذب للم�شتثمرين ورجال 
�لعمال من خمتلف دول �لعامل. 

و�أ�شاف �أن كا من �شركة �لفطيم 
�لعربية  و�����ش����رك����ة  ل����ل���������ش����ي����ار�ت 
�ملاجد  جمعة  وموؤ�ش�شة  لل�شيار�ت 
بتوفري  �ل��ع��ق��د  ���ش��ت��ق��وم مب���وج���ب 
�لدعم و�لإ�شر�ف �لفني للموؤ�ش�شة 
�لتدريب  ت��وف��ري  م��ع  وق���ت  �أي  يف 
ملوظفي  �ل��ازم  و�لعملي  �لنظري 
على  دب��ي  تاك�شي  موؤ�ش�شة  وفنيي 
ت��وف��ره��ا وتقدمي  �ل��ت��ي  �مل��رك��ب��ات 
لإجر�ء  �ل�شيانة  دليل  من  ن�شخة 

تويوتا  م��رك��ب��ة  و193  ك���ام���ري 
ليكز�س  م���رك���ب���ة  و55  �إي����ن����وف����ا 
نوع  م���ن  ه��ج��ي��ن��ة  م��رك��ب��ة  و370 
ت��وي��وت��ا ك���ام���ري وم��رك��ب��ة و�ح���دة 
�لعقد  ي�شمل  ك��م��ا  ه��اي�����س  ت��وي��وت��ا 
ني�شان  ن��وع  من  مركبة   15 �شر�ء 
نوع  م���ن  م��رك��ب��ة  و123  �ل��ت��ي��م��ا 
و�حدة  ومركبة  �شوناتا  هيوند�ي 

 .H1
 370 ���ش��ر�ء  �أن  �ل��ط��اي��ر  و�أو����ش���ح 
للبيئة  ���ش��دي��ق��ة  ه��ج��ي��ن��ة  م��رك��ب��ة 
�شاحب  لتوجيهات  تنفيذ�ً  ي��اأت��ي 

�ملركبات و�ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني 
�ل���ت���ع���اون  �إط��������ار  ل���ل���م���وؤ����ش�������ش���ة يف 
�ل��ذي ي�شتمر لأك��رث من  �مل�شرتك 
لروؤية موؤ�ش�شة  دعم  يف  �شنة   23
يف  و�ملتمثلة  �جلديدة  دبي  تاك�شي 
نقل  خدمات  تقدمي  يف  “�لريادة 
�آمنة وموثوقة وذكية” خا�شة مع 
�لنقل  �ملتز�يد على و�شائل  �لطلب 
من قبل �جلمهور و�ل��ذي ين�شجم 
و�لنمو  �ل���ع���م���ر�ين  �ل���ت���ط���ور  م���ع 
�ل�����ش��ك��اين �ل����ذي ت�����ش��ه��ده �لم����ارة 
هاما  �قت�شاديا  مركز�  باعتبارها 

وكذلك  �لأخ�����ش��ر  �لقت�شاد  نحو 
�ل�شرت�تيجية  ل��ل��غ��اي��ة  حت��ق��ي��ق��ا 
�لبيئية  و�ل���ش��ت��د�م��ة  “�ل�شامة 

ودعم �لقت�شاد �لأخ�شر”. 
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال �ل��دك��ت��ور يو�شف 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  علي  �آل 
تاك�شي  موؤ�ش�شة  �إن  دب���ي  تاك�شي 
دب�������ي ت�������ش���ع���ى ����ش���م���ن غ���اي���ات���ه���ا 
ت�شغيل  تقدمي  �إىل  �ل�شرت�تيجية 
متميز ي�شعد �لنا�س بحيث طرحت 
من  حم����دودة  مناق�شة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
خال عقد دعو�ت ر�شمية لوكالت 

-�لكهربائي  “�مليكانيكي  �لإ�شاح 
-�لهيكل” وكتيبات قطع �لغيار. 

طرق دبي تر�شي عقد �شراء 900 مركبة اأجرة لتاك�شي دبي

تطوير »�شارع ال�شهداء« يف راأ�س اخليمة يدخل املرحلة النهائية   
•• راأ�س اخليمة:- الفجر:

�ملر�حل  �آخ��ر  و�شاق لإجن��از  قدم  على  �ل�شتعد�د�ت  جتري 
�خليمة.   ر�أ����س  �م���ارة  يف  �ل�شهد�ء«  »���ش��ارع  تطوير  مل�شروع 
بر�  منفذ�  يعد  كونه  من  �أهميته  �ل�شهد�ء  �شارع  يكت�شب 
�ل�شيخ  �شارع  بني  وي�شل  بالفجرية،  �خليمة  ر�أ���س  يربط 
حممد ب��ن ز�ي���د وع���دد م��ن مناطق ر�أ����س �خل��ي��م��ة، وعلى 
�خلدمية  و�مل��ر�ف��ق  �مل�شاريع  م��ن  �لعديد  �أن�شئت  جانبيه 
�أحمد  �مل��ه��ن��د���س  وق���ال   . و�ل�شخمة  �ل��ه��ام��ة  و�ل�شياحية 
�حلمادي، مدير عام د�ئرة �خلدمات �لعامة يف ر�أ�س �خليمة 
:« عند �نتهاء �ملرحلة �لأخرية من م�شروع تطوير »�شارع 
�ملرورية  �مل�شاعب  �نتهاء  حلم  يتحقق  �حليوي  �ل�شهد�ء« 

�لتي جعلت منه �شارعا للموت فالطريق »�لأحادي« �شابقا 
يتحول �إىل طريق مزدوج، يف�شل بني �لجتاهني بالكامل، 
ع��ر م�����ش��ار م�شتقل ل��ك��ل �جت����اه، ب��اإ���ش��اف��ة م�����ش��ار ث���ان له 
يعزز م�شتويات  م��ا  و�إي��اب��ا،  ذه��اب��ا  �جت��اه��ني،  �إىل  وحتويله 
�لأم����ن و�ل�����ش��ام��ة ع��ل��ى �ل��ط��ري��ق، وي�����ش��اه��م يف �حل���د من 
�حلو�دث �لدموية و�خلطرة على �متد�ده فيما ��شتمل منذ 
�أع��و�م، على �شيانة �لطريق، �لذي   4 بد�يته، قبل حو�يل 
بع�شها  �خليمة،  ر�أ����س  مناطق  م��ن  ع��دد  ب��ني  �أي�شا  يربط 
ببع�س، و�إح��ال �جلزء �لقدمي، �ملمتد من دو�ر �لطويني 

يف �جتاه »�لفندق«.
ويرى م�شتخدمو �ل�شارع بان عملية �لتطوير كانت خطوة 
م�شرحا  منه  جعلت  �ل��ت��ي  �ل�شلبية،  �ل�����ش��ورة  ملحو  مهمة 

لكثري من �حلو�دث �ملروعة بل �لقاتلة ، نتيجة كونه يتكون 
و�إي��اب��ا، عاوة  ، ذهابا  �شابقا من م�شار و�ح��د ذو �جتاهني 
على كرثة عبور �ل�شاحنات و�ملركبات �لثقيلة منه، جنبا �إىل 

جنب مع �ل�شيار�ت �ل�شغرية .
بد�أ  �ل��ت��ي  �لأخ������رية،  �مل��رح��ل��ة  �أن  �حل���م���ادي  م.  وب��ح�����ش��ب 
 7 طولها  ،يبلغ  �لطريق  تطوير  م�شروع  من  فيها  �لعمل 
دو�ر  �إىل  و���ش��ول  �لطويني  دو�ر  م��ن  وت��ب��د�أ  ك��ي��ل��وم��رت�ت، 
�ل�شارع  �إح����ال  �ل��ت��ط��وي��ر  عملية  وت��ت�����ش��م��ن  �ل�����ش��اع��دي، 
�ل��ق��دمي، يف ح��ني ك��ان �مل�����ش��روع غطى على م���د�ر �لأع���و�م 
حتى  �ل�شاعدي  دو�ر  من  �ملمتدة  �مل�شافة  �ملا�شية  �ملر�حل 
�خليمة  ر�أ�����س  يف  �لتخ�ش�شي  خليفة  �ل�����ش��ي��خ  م�شت�شفى 

و�لفندق.
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طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 282623    بتاريخ: 2017/11/09
با�شم: هارتاند كون�شيومر برودكت�س �ل �ل �شي

�ملتحدة  �ل���ولي���ات   ، �إن��دي��ان��ا 46032   ، ك��ارم��ي��ل   ، ���ش��وي��ت 249   ، ب��ول��ي��ف��ارد  ت��ري����س  ك���اي  وع��ن��و�ن��ه: 14300 
�لأمريكية.   

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:30
حمليات طبيعية ، بد�ئل �ل�شكر.

و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن حرف S  باللغة �لإجنليزية على �شكل ورقة نبات بطريقة مميزة.
�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 282412    بتاريخ: 2017/11/06

با�شم: بنك �أبوظبي �لأول �س.م.ع
وعنو�نه: �س.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:16
، مو�د  ، �ملطبوعات  �أخ��رى  �مل��و�د وغ��ري و�ردة يف فئات  �مل�شنوعة من ه��ذه  �ملقوى و�ملنتجات  �ل��ورق و�ل��ورق 
جتليد �لكتب ، �ل�شور �لفوتوغر�فية ، �لقرطا�شية ، مو�د �لل�شق �مل�شتعملة يف �لقرطا�شية �أو لغايات منزلية 
، ومو�د �لفنانني ، فر��شي �لدهان �أو �لتلوين ، �لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثاث( ، مو�د �لتوجيه 
و�لتدري�س )عد� �لأجهزة( ، مو�د �لتغليف �لبا�شتيكية )غري �ل��و�ردة يف فئات �أخرى( ، حروف �لطباعة ، 

�لكلي�شيهات )�لر��شمات(.
و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن �لأحرف FAB على ميينهم �لرقم و�حد بخط وطريقة مميزة باللون 

�لأحمر ثم كلمة eTRADERPRO  وجميع �لكلمات باللغة �لإجنليزية باللون �لأزرق.
�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 282413    بتاريخ: 2017/11/06

با�شم: بنك �أبوظبي �لأول �س.م.ع
وعنو�نه: �س.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36
�ل�شوؤون و�خلدمات �مل�شرفية ، �خلدمات �مل�شرفية بالنرتنت ، �خلدمات �مل�شرفية بالهاتف ، �خلدمات �مل�شرفية بالهو�تف 
�ملتحركة ، �لأعمال �مل�شرفية ، �خلدمات �مل�شرفية �ملنزلية ، معلومات �لأعمال �مل�شرفية ، خدمات ت�شفية �لأعمال �ملالية ، 
��شتثمار روؤو�س �لأمو�ل ، �لتحقق من �ل�شيكات ، �ملقا�شة �ملالية ، غرف �ملقا�شة �ملالية ، �ل�شت�شار�ت �ملالية ،  مكاتب �لئتمان ، 
خدمات بطاقات �لئتمان ، �إ�شد�ر بطاقات �لئتمان ، خدمات بطاقات �لدين ، حفظ �لأ�شياء �لثمينة كوديعة ، �لتقييم �ملايل 
)�لتاأمني و�لأعمال �مل�شرفية و�لعقار�ت( ، �ل�شر�فة ، �ملعلومات �ملالية ، �لإد�رة �ملالية ، �لكفالت �ملالية ، �خلدمات �لتمويلية ، 
��شتثمار �لأمو�ل ، حتويل �لأمو�ل �لكرتونياً ، �ل�شمانات ، �شمان �شند�ت �لتاأمني �ل�شحي ، متويل �لبيع بالتق�شيط ، �إ�شد�ر 
بطاقات �شر�ء ذ�ت قيمة ، �إ�شد�ر �ل�شيكات �ل�شياحية ، متويل �ل�شر�ء و�لإيجار ، �لقرو�س ب�شمان ، �إبر�م �شند�ت �لتاأمني على 

�حلياة ، �لقرو�س �ملالية ، خدمات حفظ �لود�ئع ، بنوك �لتوفري ، �ل�شكوك �ل�شرعية.
و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن �لأحرف FAB على ميينهم �لرقم و�حد بخط وطريقة مميزة باللون �لأحمر ثم كلمة 

�لأزرق. باللون  �لإجنليزية  باللغة  �لكلمات  وجميع    eTRADERPRO
   �ل�شرت�طات:

بالريد  �إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعامات  لإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عرت��س على  فعلى من 
�مل�شجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم:284563    بتاريخ: 2017/12/14

باإ�شم:  ماجد �لفطيم �لعقارية )�س.ذ.م.م(
وعنو�نه : �س.ب. 60811 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41
�لرتفيه ، �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية ، معلومات عن �لرتفيه ، تنظيم �ملباريات �أو �ملناف�شات )للرتفيه( ، 

تنظيم �ملعار�س لاأغر��س �لثقافية ، تنظيم عرو�س �لأزياء للرتفيه.
 SUITE بخط وطريقة مميزة ثم كلمة Agent House و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمات 
بخط �شغريمميز و�لكلمات باللغة �لإجنليزية حتتهم كلمات �يجنت هاو�س بخط وطريقة مميزة ثم كلمة 

�شويت بخط �شغري مميز و�لكلمات باللغة �لعربية.
�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم:284574    بتاريخ: 2017/12/14

باإ�شم:  ماجد �لفطيم �لعقارية )�س.ذ.م.م(
وعنو�نه : �س.ب. 60811 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات ، �لإي��و�ء �ملوؤقت ، �ملقاهي ، �لكافترييات ، �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب ، 

�ملطاعم ، مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة ، مطاعم �خلدمة �لذ�تية.
ث��م كلمة  HOLLYWOOD بخط وط��ري��ق��ة مم��ي��زة  �ل��ع��ام��ة ع��ب��ارة ع��ن كلمة  �ل��ع��ام��ة:   و���ش��ف 
�لإجنليزية حتتهم كلمة هوليوود بخط وطريقة مميزة ثم  باللغة  و�لكلمات  SUITE بخط �شغريمميز 

كلمة �شويت بخط �شغري مميز و�لكلمات باللغة �لعربية.
   �ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم:284575    بتاريخ: 2017/12/14

باإ�شم:  ماجد �لفطيم �لعقارية )�س.ذ.م.م(
وعنو�نه : �س.ب. 60811 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41
�لرتفيه ، �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية ، معلومات عن �لرتفيه ، تنظيم �ملباريات �أو �ملناف�شات )للرتفيه( ، 

تنظيم �ملعار�س لاأغر��س �لثقافية ، تنظيم عرو�س �لأزياء للرتفيه.
 SUITE بخط وطريقة مميزة ثم كلمة SUPERHERO و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة 
بخط �شغريمميز و�لكلمات باللغة �لإجنليزية حتتهم كلمة �شوبرهريو بخط وطريقة مميزة ثم كلمة �شويت 

بخط �شغري مميز و�لكلمات باللغة �لعربية.
   �ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم:284576    بتاريخ: 2017/12/14

باإ�شم:  ماجد �لفطيم �لعقارية )�س.ذ.م.م(
وعنو�نه : �س.ب. 60811 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات ، �لإي��و�ء �ملوؤقت ، �ملقاهي ، �لكافترييات ، �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب ، 

�ملطاعم ، مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة ، مطاعم �خلدمة �لذ�تية.
 SUITE بخط وطريقة مميزة ثم كلمة SUPERHERO و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة 
بخط �شغريمميز و�لكلمات باللغة �لإجنليزية حتتهم كلمة �شوبرهريو بخط وطريقة مميزة ثم كلمة �شويت 

بخط �شغري مميز و�لكلمات باللغة �لعربية.
   �ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 114657

باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعامات  �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب 45005 ،  �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ:2010/03/16 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 100583 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :11
�ملياه  وتوريد  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتريد  و�لطهي  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  لاإنارة  �أجهزة 

و�لأغر��س �ل�شحية.
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/06/16 

وحتى تاريخ: 2028/06/16

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم:284564    بتاريخ: 2017/12/14

باإ�شم:  ماجد �لفطيم �لعقارية )�س.ذ.م.م(
وعنو�نه : �س.ب. 60811 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات ، �لإي��و�ء �ملوؤقت ، �ملقاهي ، �لكافترييات ، �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب ، 

�ملطاعم ، مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة ، مطاعم �خلدمة �لذ�تية.
 SUITE بخط وطريقة مميزة ثم كلمة Agent House و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمات 
بخط �شغريمميز و�لكلمات باللغة �لإجنليزية حتتهم كلمات �يجنت هاو�س بخط وطريقة مميزة ثم كلمة 

�شويت بخط �شغري مميز و�لكلمات باللغة �لعربية.
   �ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم:284566    بتاريخ: 2017/12/14

باإ�شم:  ماجد �لفطيم �لعقارية )�س.ذ.م.م(
وعنو�نه : �س.ب. 60811 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41
�لرتفيه ، �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية ، معلومات عن �لرتفيه ، تنظيم �ملباريات �أو �ملناف�شات )للرتفيه( ، 

تنظيم �ملعار�س لاأغر��س �لثقافية ، تنظيم عرو�س �لأزياء للرتفيه.
 و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة Bollywood بخط وطريقة مميزة ثم كلمة SUITE بخط 
�شغريمميز و�لكلمات باللغة �لإجنليزية حتتهم كلمة بوليوود بخط وطريقة مميزة ثم كلمة �شويت بخط 

�شغري مميز و�لكلمات باللغة �لعربية.
   �ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم:284570    بتاريخ: 2017/12/14

باإ�شم:  ماجد �لفطيم �لعقارية )�س.ذ.م.م(
وعنو�نه : �س.ب. 60811 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات ، �لإي��و�ء �ملوؤقت ، �ملقاهي ، �لكافترييات ، �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب ، 

�ملطاعم ، مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة ، مطاعم �خلدمة �لذ�تية.
 و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة Bollywood بخط وطريقة مميزة ثم كلمة SUITE بخط 
�شغريمميز و�لكلمات باللغة �لإجنليزية حتتهم كلمة بوليوود بخط وطريقة مميزة ثم كلمة �شويت بخط 

�شغري مميز و�لكلمات باللغة �لعربية.
   �ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم:284571    بتاريخ: 2017/12/14

باإ�شم:  ماجد �لفطيم �لعقارية )�س.ذ.م.م(
وعنو�نه : �س.ب. 60811 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41
�لرتفيه ، �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية ، معلومات عن �لرتفيه ، تنظيم �ملباريات �أو �ملناف�شات )للرتفيه( ، 

تنظيم �ملعار�س لاأغر��س �لثقافية ، تنظيم عرو�س �لأزياء للرتفيه.
ث��م كلمة  HOLLYWOOD بخط وط��ري��ق��ة مم��ي��زة  �ل��ع��ام��ة ع��ب��ارة ع��ن كلمة  �ل��ع��ام��ة:   و���ش��ف 
SUITE بخط �شغريمميز و�لكلمات باللغة �لإجنليزية حتتهم كلمة هوليوود بخط وطريقة مميزة ثم 

كلمة �شويت بخط �شغري مميز و�لكلمات باللغة �لعربية.
   �ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 114658

باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعامات  �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب 45005 ،  �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ:2010/03/16 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 100584 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :31
�ملنتجات �لزر�عية ومنتجات �لب�شاتني و�لغابات و�لغال غري �لو�ردة يف فئات �أخرى ، �حليو�نات 
�لغذ�ئية  �ملو�د   ، �لطبيعية  و�لزهور  و�لنباتات  �لبذور   ، �لطازجة  �لفو�كه و�خل�شرو�ت   ، �حلية 

�خلا�شة باحليو�نات ، �ل�شعري �ملنبت )�مللت(. 
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/06/16 

وحتى تاريخ: 2028/06/16

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 114659 

باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعامات  �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب 45005 ،  �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ:2010/06/30 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 105255 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :36
خدمات �لتاأمني ، �ل�شوؤون �لتمويلية ، �ل�شوؤون �ملالية ، �ل�شوؤون �لعقارية. 

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/06/16 
وحتى تاريخ: 2028/06/16

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 114660 

باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعامات  �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب 45005 ،  �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ:2010/05/20 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 103582 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :37
�إن�شاء �ملباين و�لإ�شاح ، خدمات �لرتكيب �أو �لتجميع. 

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/06/16 
وحتى تاريخ: 2028/06/16

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 114662 
باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعامات  �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م

وعنو�نه: �س.ب 45005 ،  �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ:2010/06/30 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 105257 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :39
�لنقل ، تغليف وتخزين �ل�شلع ، تنظيم �لرحات و�ل�شفر. 

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/06/16 
وحتى تاريخ: 2028/06/16

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 114679 

باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعامات  �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب 45005 ،  �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ:2010/06/30 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 105261 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :40
معاجلة �ملو�د. 

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/06/16 
وحتى تاريخ: 2028/06/16

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 114678 

باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعامات  �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب 45005 ،  �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ:2010/06/30 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 105260 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :41
�لتعليم و�لتهذيب ، �لتدريب ، �لرتفيه ، �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية. 

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/06/16 
وحتى تاريخ: 2028/06/16

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 114663 

باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعامات  �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب 45005 ،  �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ:2010/06/30 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 105258 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :42
�خلدمات �لعلمية و�لتقنية ، خدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة بها ، خدمات �لتحاليل و�لأبحاث 

�ل�شناعية ، خدمات ت�شميم وتطوير عتاد وبر�مج �حلا�شوب. 
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/06/16 

وحتى تاريخ: 2028/06/16

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 114664

باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعامات  �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب 45005 ،  �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ:2010/05/20 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 103581 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :35
خدمات �لدعاية و�لإعان ، �إد�رة وتوجيه �لأعمال ، تفعيل �لن�ش�اط �ملكتبي.

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/06/16 
وحتى تاريخ: 2028/06/16

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354
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لتزويد موظفيها ببطاقة »اإ�شعاد«

�شرطة دبي توقع مذكرة تعاون مع هيئة تنمية املجتمع

وعرو�س  �ل���ب���ن���اء،  وم�����ش��ت��ل��زم��ات 
�أخرى متفّرقة.

مركز القيادة وال�شيطرة 
��شطحب  �مل��ذك��رة،  توقيع  وع��ق��ب 
دبي  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  �شعادة 
جلفار  �ل��ك��رمي  عبد  �أح��م��د  �شعادة 
ملركز  زي������ارة  �مل����ر�ف����ق يف  و�ل����وف����د 
�أطلعو�  حيث  و�ل�شيطرة،  �لقيادة 
بها  يقوم  �لتي  �مل��ه��ام  طبيعة  على 
م��وظ��ف��ي �مل���رك���ز ل��ت��ح��ق��ي��ق �لأم���ن 
و�ل�شتجابة  ل��ل��ن��ا���س،  و�لأم��������ان 
للباغات �لطارئة يف وقت قيا�شي 
�لقيادة  ��شرت�تيجية  يحقق  مب��ا 
دب����ي يف جانب  ل�����ش��رط��ة  �ل���ع���ام���ة 

�شرعة �ل�شتجابة.
وق�������دم �ل���ع���م���ي���د ع���م���ر ع���ب���د �هلل 
نائب  �ل�����ش��ام�����ش��ي  �ل���ع���زي���ز  ع���ب���د 
للعمليات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر 
دبي،  �شرطة  يف  �لعمليات  ل�شوؤون 

•• دبي-الفجر:

وّقعت �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي، 
ت���ع���اون م���ع ه��ي��ئ��ة تنمية  م���ذك���رة 
بهدف  وذل�����ك  دب�����ي،  يف  �مل��ج��ت��م��ع 
ببطاقة  �ل��ه��ي��ئ��ة  م��وظ��ف��ي  ت��زوي��د 
»�إ�شعاد«، �لتي ت�شدرها �شرطة دبي 
لإ�شعاد موظفيها، وحت�شر وجتمع 
و�خل�شومات  �ل��ع��رو���س  ك��ل  فيها 
�لقطاعان  يقدمها  �ل��ت��ي  و�مل��ز�ي��ا 
�ل�����ع�����ام و�خل������ا�������س و�ل���������ش����رك����ات 

للموظفني.
ووق���ع �مل��ذك��رة ع��ن ط���رف �لقيادة 
�للو�ء  �شعادة  دبي  ل�شرطة  �لعامة 
عبد �هلل خليفة �ملري �لقائد �لعام 
ل�����ش��رط��ة دب�����ي، ف��ي��م��ا وق��ع��ه��ا عن 
�شعادة  �ملجتمع  تنمية  هيئة  طرف 
�ملدير  جلفار  �ل��ك��رمي  عبد  �أح��م��د 
�لعام، بح�شور �لعميد جمال �شامل 
�جلاف نائب مدير �لإد�رة �لعامة 
م�شعود  و�ملقدم  �لإد�ري���ة،  لل�شوؤون 
�حلماد نائب رئي�س جلنة �إ�شعاد يف 
�شرطة دبي، و�ل�شيد �شعيد �لطاير 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �لتخطيط 

هيئة  �لج��ت��م��اع��ي يف  و�ل��ت��ط��وي��ر 
بن  ث��اين  و�ل�شيد  �ملجتمع،  تنمية 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي للدعم  �مل���دي���ر  ج��ر���س 
علي  و�ل�شيد  �لهيئة  يف  �ملوؤ�ش�شي 
�شهدور، م�شت�شار �إعامي، و�ل�شيد 
�مل����و�رد  �إد�رة  م��دي��ر  ي��و���ش��ف  ع��م��ر 
�ل��ب�����ش��ري��ة و�ل�����ش��ي��دة م��ن��ال طاهر 
رئي�س �ل�شر�كات �ل�شرت�تيجية يف 

هيئة تنمية �ملجتمع.
�نطاقاً  �مل���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  وي���اأت���ي 
م���ن ح��ر���س �ل��ط��رف��ني ع��ل��ى دعم 
�ل���ت���ع���اون فيما  �أو������ش����ر  وت���ع���زي���ز 
تعزيز  على  �أي�شاً  وحر�شاً  بينهما 
عاقات �ل�شر�كة مبا يحقق �ملنفعة 
وما  �مل�شرتكة،  و�مل�شالح  �ملتبادلة 
للطرفني  �لعامة  �لأه��د�ف  يحقق 
يف  �لتنمية  م�شرية  على  وينعك�س 

�لإمارة دبي.

اأهداف املذكرة
وت��ت��ي��ح �مل��ذك��رة �ن�����ش��م��ام موظفي 
لرنامج  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  ه��ي��ئ��ة 
فيما  دب�����ي،  ���ش��رط��ة  »�إ�����ش����ع����اد« يف 
�شتزود �شرطة دبي موظفي �لهيئة 

و�ملبادر�ت،  و�حل��م��ات  �لتوعوية 
خا�شة  وخدمات  عرو�س  وتقدمي 
ومم����ي����زة مل���وظ���ف���ي ����ش���رط���ة دب���ي 
بالن�شر�ت  �لعامة  �لقيادة  وتزويد 
تدعم  �لتي  و�لكتيبات  و�ملل�شقات 

حتقيق �لأهد�ف �مل�شرتكة.

موقع اإ�شعاد
�أحمد عبد �لكرمي  و��شتمع �شعادة 

بال�شركات  و�إ�شعار  �إ�شعاد  ببطاقة 
ملنح موظفي  �لتجارية  و�ملوؤ�ش�شات 
�ل��ت��ي يح�شل  ذ�ت��ه��ا  �مل��ز�ي��ا  �لهيئة 

عليها موظفو �شرطة دبي.
�إىل تعزيز  �مل���ذك���رة  وت��ه��دف  ك��م��ا   
�إط����ار  يف  �ل���ب���ن���اءة  �ل�������ش���ر�ك���ة  دور 
�إي�������ج�������اد م��������ب��������ادر�ت وم���������ش����اري����ع 
�لطرفني،  ب��ني  خاقة  جمتمعية 
وت���ن�������س ع���ل���ى ق���ي���ام ����ش���رط���ة دبي 

�ملجتمع  تنمية  هيئة  ووف��د  جلفار 
�ملوقع  ح����ول  ُم��ف�����ش��ل  ����ش���رح  �إىل 
�إ�شعاد و�لذي  �لإلكرتوين لبطاقة 
�لطاع  م��ن  م�شتخدميه  مي��ك��ن 
ت�شمل  �ل���ت���ي  �خل�������ش���وم���ات  ع���ل���ى 
�ل�شّحة،  م��ن  �لقطاعات  خمتلف 
و�ل�شفر،  �ل�������ش���ي���اح���ة  �ل���ت���ع���ل���ي���م، 
�مل�شارف،  �ل��ري��ا���ش��ة،  �ل��ت��م��وي��ن، 
�ملطاعم  و�مل�����و�������ش�����ات،  �ل���ن���ق���ل 

�ملتوفرة  �ل�شرطية  �ملعرفة  بن�شر 
ع�����ر م����ن����اف����ذ حم��������ددة وت����زوي����د 
بالن�شر�ت  �مل��ج��ت��م��ع  تنمية  ه��ي��ئ��ة 
تدعم  �لتي  و�لكتيبات  و�ملل�شقات 
وتن�س  ك���م���ا  �أه����د�ف����ه����ا.  حت��ق��ي��ق 
�مل����ذك����رة ع��ل��ى دع����م ه��ي��ئ��ة تنمية 
للم�شاركة  دب��ي  ل�شرطة  �ملجتمع 
و�ملعار�س  �خل��ا���ش��ة  �مل��ن��ا���ش��ب��ات  يف 
�مل���ت���خ�������ش�������ش���ة ودع���������م �ل�����ر�م�����ج 

جتهيز�ت  ح��ول  �ل��وف��د  �إىل  �شرحاً 
�مل��رك��ز و�لإ���ش��اف��ات �حل��دي��ث��ة فيه 
�لتي  �لأب��ع��اد،  ثاثية  كاخلريطة 
تغطي جميع مناطق �لإمارة، ونظام 
�إد�رة ومر�قبة �لدوريات وتوزيعها 
على �أر�س �لو�قع مبا يحقق هدف 
�شرطة دبي يف �ل�شتجابة �ل�شريعة 
�ل�شتغاثة،  ون������د�ء�ت  ل��ل��ب��اغ��ات 
�لد�ئم  دبي  �شرطة  حر�س  موؤكد�ً 
على �ل�شتجابة �ل�شريع للباغات 
و�أط���ل���ع  وق������ت.  �أي  يف  و�مل����ك����امل����ات 
�ل��ع��م��ي��د �ل�����ش��ام�����ش��ي �ل���وف���د على 
نظام ��شتقبال �ملكاملات �لطارئة يف 
وخدمة  و�ل�شيطرة  �لقيادة  مركز 
�أمنك بلم�شة زر »SOS » �لهادفة 
لطلبات  �ل�شريعة  �ل�شتجابة  �إىل 
�لنجدة ب�شرعة و�لنتقال �إليها يف 
�أ�شرع وقت، كما ��شتمعو� �إىل �شرح 
ذوي  �إىل  �ملقدمة  �خل��دم��ات  ح��ول 

�لإعاقة و�ملر�شى. 
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رقم 2018/3714 
�ملنذر / �ل�شويب للعقار�ت - ذ م م     

�ملنذر �ليهم /  1- �ملتميزه لتوريد �لعماله
2- حممد فاروق عبد�لهادي �جلابي - م�شري �جلن�شية    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ملتاأخر�ت �لغري مدفوعة بح�شب عقد 
�ليجار لوجود فرتة بدون ��شتحقاق ب�شبب رجوع �شيك �ليجار بتاريخ 
�لإعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  يوما من   )30( ، ومبهلة مدتها  م   2018/4/25
و�ل �لخاء وت�شليمنا  �ملاأجور وذلك ح�شب �لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز 

ف�س �ملنازعات �ليجارية. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

م�شعود  �شاهد  �مل��دع��و/  فقد 
باك�شتان   ، ������ش����رف  حم���م���د 
رقم  ���ش��ف��ره  ج����و�ز  �جلن�شية 
 )C E 0 8 7 4 8 9 2 (
ي����ع����رث  مم����������ن  ي��������رج��������ى   -
بال�شفارة  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
مركز  �ق��رب  �و  �لباك�شتانية 

�شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د �مل��دع��و/ زك��ي��ه بوترى 
�ندوني�شيا   ، ر�م���اده���ان���ت���ى 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
)B5413052( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
�قرب  �و  �ندوني�شيا  ب�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
ف������ق������د �مل���������دع���������و/ حم���م���د 
�ن���دون���ي�������ش���ي���ا   ، ي�����و������ش�����ف  
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
)B5413054( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
�قرب  �و  �ندوني�شيا  ب�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
عارف  حممد  �مل��دع��و/  فقد 
�ن���دون���ي�������ش���ي���ا   ، رم�����������ش�����ان 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
)B5413053( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
�قرب  �و  �ندوني�شيا  ب�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر

م���ركز �ش���واب ي�طلق ح��ملة »#ع��ن_اأب« 
•• اأبوظبي -وام: 

�مل�شرتكة  �لأمريكية  �لإمار�تية  �ملبادرة   - �أطلق مركز« �شو�ب« 
ملكافحة دع��اي��ة »د�ع�����س« و�جل��م��اع��ات �لإره��اب��ي��ة �لأخ���رى عر 
�شبكة �لإنرتنت وتعزيز �لبد�ئل �لإيجابية عن �لتطرف - �م�س 
و�شم  ع��ر  �لجتماعي  للتو��شل  من�شاته  على  ج��دي��دة  حملة 
خم�شة باللغتني �لعربية و�لإجنليزية على  وت�شتمر  #عن_�أب 
من�شات »�شو�ب« يف خمتلف مو�قع �لتو��شل �لجتماعي »تويرت 
#عن_�أب  حملة  وتتز�من  ويوتيوب«.  و�ن�شتجر�م  وفي�شبوك 
من » �شو�ب » مع �لحتفال ب� »يوم �لأب« يف �لعديد من �لدول 
�لغربية يف 17 يونيو ويف �لعامل �لعربي يف 21 يونيو و�شرتكز 

�لقيم  ن�شر  يف  بها  يحتذى  كنماذج  �لآب���اء  �أهمية  على  �حلملة 
�لإيجابية للرحمة و�لت�شامح و �لعمل �لدوؤوب ومو��شيع �أخرى. 
وت�شلط �حلملة �ل�شوء على حياة و�أمثلة لاآباء غري �لعاديني 
يف  جمتمعاتهم  على  و�حل��ف��اظ  �أ�شرهم  حلماية  ح��ارب��و�  �لذين 
�أ�شكال �لقمع..  مو�جهة �ل�شر�ع و�لتطرف �لعنيف وغريه من 
�أهملو�  �آب����اء  ع��ن  ق�ش�شا حت��ذي��ري��ة   « »����ش���و�ب  ���ش��ي��ق��دم  ف��ي��م��ا 
�إرهابية.  جمموعات  �إىل  بالن�شمام  لهم  و�شمحو�  �أطفالهم 
و�شائل  على   « ���ش��و�ب   « مل��رك��ز   28 �ل���  �حلملة  ه��ي  #عن_�أب 
�أو لتقدمي  �لتو��شل �لجتماعي �شو�ء ملكافحة ر�شائل �لتطرف 

بد�ئل �إيجابية لاأيديولوجيات �لعنيفة �ملثرية لانق�شام.
و��شتهدفت حمات مركز �شو�ب �لأخرى �لتدمري �لذي مار�شه 

�ل�شابقة على تدمري  رك��زت حماته  وق��د  �لتطرف  و  �لإره���اب 
�لإرهاب للعائات و�ملجتمعات و�حل�شار�ت �لقدمية �إ�شافة �إىل 
عليه  �هلل  �شلى  حممد  �لر�شول  �أعمال  مثل  �إيجابية  مو��شيع 
و�شلم و�لإ�شهامات �ملهمة للمر�أة يف منع ومقاومة �لتطرف ويف 
 - �نطاقه  منذ  �شو�ب  مركز  وي�شعى  مبجتمعاتهن.  �لنهو�س 
�حلكومات  ت�شجيع  �إىل  ج��اه��د�   -  2015 �ل��ع��ام  م��ن  يوليو  يف 
للت�شدي للتطرف  بفاعلية  �مل�شاركة  و�لأف��ر�د على  و�ملجتمعات 
ع��ر �لإن���رتن���ت ك��م��ا وف���ر �مل��رك��ز خ���ال ه���ذه �ل��ف��رتة �لفر�شة 
�لعامل ممن يعار�شون  �لب�شر حول  لإ�شماع �شوت �ملايني من 
�لإرهابية ويدعمون جهود  �لأخ��رى  د�ع�س و�جلماعات  جماعة 

�ملركز يف �إظهار وح�شية �جلماعات وطبيعتهم �لإجر�مية.

حاكم عجمان يح�شر اأفراح النعيمي واليحيائي
•• عجمان -وام:

ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شر 
عجمان  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي 
�م�س حفل �ل�شتقبال �لذي �أقامه �ل�شيخ جمال 
بن نا�شر �لنعيمي مبنا�شبة زفاف جنله �ل�شيخ 
ع��ل��ي �إىل ك��رمي��ة ���ش��ع��ادة ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
�لإم����ار�ت  بقاعة  وذل���ك  �ليحيائي  خليفة  ب��ن 

لل�شيافة مبنطقة �جلرف يف مدينة عجمان.
�شموه  ج���ان���ب  �إىل  �ل���ش��ت��ق��ب��ال  ح��ف��ل  ح�����ش��ر 
..معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 
�لنعيمي  حميد  ب��ن  �أح��م��د  و�ل�شيخ  �لت�شامح 
ممثل �حلاكم لل�شوؤون �لإد�رية و�ملالية ومعايل 
�ل�شيخ �لدكتور ماجد بن �شعيد �لنعيمي رئي�س 

ديو�ن حاكم عجمان.
ك��م��ا ح�����ش��ر �حل��ف��ل �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د ب���ن ر��شد 
�لنعيمي  ع��ل��ي  ب��ن  �شلطان  و�ل�����ش��ي��خ  �لنعيمي 

و�شعادة  �لقا�شمي  ماجد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  و�ل�شيخ 
عبد�هلل �أمني �ل�شرفاء �مل�شت�شار يف ديو�ن حاكم 
�مل�شوؤولني  وك��ب��ار  �ل�شيوخ  م��ن  وع���دد  عجمان 
ووجهاء  و�أعيان  �لدبلوما�شي  �ل�شلك  و�أع�شاء 
�لباد و�أبناء �لقبائل وروؤ�شاء ومديري �لدو�ئر 
�حلكومية و�ملدعوين و�أقارب و�أهل �لعرو�شني.

و�ل�شيوخ  عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  وق��دم 
و�حل�شور �لتهاين و�لتريكات �إىل �آل �لنعيمي 
بهذه  وذوي���ه���م  و�ل��ع��رو���ش��ني  �ل��ي��ح��ي��ائ��ي  و�آل 
�ل�شعبية  �ل��ف��ن��ون  ف���رق  ق��دم��ت  فيما  �ملنا�شبة 

�لأهازيج و�لرق�شات �ملتنوعة.
و�أع����رب �أه���ل �ل��ع��رو���ش��ني و�حل�����ش��ور ع��ن بالغ 
���ش��ك��ره��م وت��ق��دي��ره��م ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و حاكم 
�أفر�حهم  م�شاركتهم  على  و�ملهنئني  عجمان 
�للتقاء  ع���ل���ى  ح���ر����ش���ه  ل�������ش���م���وه  م���ق���دري���ن 
�ملو�طنني  من  و�إخ��و�ن��ه  �أبنائه  مع  و�لتو��شل 

د�عني له بدو�م �ل�شحة وطول �لعمر.
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عربي ودويل
طالبان ت�شتنفر بعد هجوم جالل اأباد 

•• كابول-اأ ف ب:
�أمرت طالبان �م�س مقاتليها يف �فغان�شتان بتجنب جتمعات قو�ت �لأمن 
و�ملدنيني وذلك بعد يوم من مقتل 25 �شخ�شا يف هجوم �نتحاري بينهم 

�ع�شاء يف �حلركة كانو� يحتفلون بوقف غري م�شبوق لإطاق �لنار.
وطغى هجوم �ل�شبت �لذي وقع عند �أطر�ف مدينة جال �أباد يف ولية 
�ذ  ��شتثنائية  �عترت  �لتي  �لفطر  عيد  عطلة  على  �ل�شرقية،  ننغرهار 
و�ملدنيني  و�ل�شيا�شيني  �لأمن  تعانق خالها عنا�شر طالبان مع قو�ت 
يف �نحاء �لباد و�لتقطو� �شور� تذكارية معا و�أدو� �ل�شلو�ت �إىل جانب 

بع�شهم �لبع�س يف م�شاهد ما كانت ممكنة قبل عدة �أيام فقط.
ووقف �إطاق �لنار هذ� هو �لأول من نوعه يف �فغان�شتان منذ �لجتياح 

�لأمريكي يف 2001. وقد �ثار �أما يف �فغان�شتان �لتي �أنهكتها �حلرب، 
يف �إمكانية حتقيق �شام.

بالهدنة يف منطقة  يحتفل  كان  ��شتهدف ح�شد�  �لذي  �لهجوم  و�أ�شفر 
تنظيم  م�شوؤولون  حمل  فيما  ب��ج��روح  �شخ�شا   54 �إ�شابة  ع��ن  رود�ت 
يف  بالبقاء  مقاتليها  طالبان  �أم��رت  �لتفجري،  وبعد  م�شوؤوليته.  د�ع�س 

مو�قعهم �أو يف �ملناطق �خلا�شعة ل�شيطرتها.
“تويرت”  موقع  عر  جماهد  �هلل  ذبيح  �حلركة  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
�ملدنيني وه��و ما قد نت�شبب به ل �شمح �هلل )عر  �ي��ذ�ء  “لتجنب  �إن��ه 
�مل��ج��اه��دي��ن م��ن ح�شور  �ل��ق��ادة منع  �مل��ك��ان(، على جميع  ت��و�ج��دن��ا يف 

جتمعات من هذ� �لنوع«.
�إمكانية  وهناك  �لنار  �إط��اق  وقف  ��شتغال  ��شاء  “�لعدو  �أن  و�أ�شاف 

لوقوع مزيد من �حلو�دث �ل�شيئة مثل هذه«.  من جهة �أخرى، قال عدد 
من قادة طالبان لوكالة فر�ن�س بر�س �إنهم ل يوؤيدون زيارة مقاتليهم 

للمناطق �خلا�شعة ل�شيطرة �حلكومة و�حتفالهم مع قو�ت �لأمن.
�ل�شبت  �أ�شرف غني  �لرئي�س �لفغاين  �إع��ان  �إىل  ومل يتطرق جماهد 
وينتهي  �أي���ام  ثمانية  مدته  �حلكومة  �أعلنته  ن��ار  �إط���اق  وق��ف  متديد 

�لثاثاء ودعوته لطالبان للقيام بالأمر ذ�ته.
وقال غني كذلك �إنه مت �لإفر�ج عن 46 �شجينا من طالبان موؤكد� �أنه 

�شيتم �إطاق �شر�ح �ملزيد من عنا�شر �حلركة.
ول ي�شمل وقف �إطاق �لنار جمموعات م�شلحة �أخرى مبا فيها تنظيم 

د�ع�س.
وو�فقت طالبان على هدنة لثاثة �أيام مبنا�شبة عيد �لفطر �لذي بد�أ 

�جلمعة وتعهدت بعدم �شن هجمات �شد قو�ت �لأمن �لفغانية. لكنها 
�لتي  �لأطل�شي  �شمال  حلف  ق��و�ت  على  �لهجوم  �شتو��شل  �أنها  �أف���ادت 

تقودها �لوليات �ملتحدة.
ولقي �إعان غني متديد وقف �إطاق �لنار ترحيبا دوليا و��شعا و�شط 
باأنها  �لهدنة  �لأوروب���ي  �لحت��اد  وو�شف  باملثل.  بالرد  لطالبان  دع��و�ت 
“تاريخية” يف حني تعهدت قوة “�لدعم �حلازم” �لتابعة حللف �شمال 

�لأطل�شي و�لقو�ت �لأمريكية باحرت�م �إعان �لرئي�س.
وهي  لل�شام،  �لأعلى  �لفغاين  �ملجل�س  قائد  خليلي  كرمي  حممد  �أم��ا 
هيئة مفو�شة من قبل كابول لبحث �ل�شام مع �ملتمردين، فدعا طالبان 
�لأحد �إىل “�أخذ رغبات �ل�شعب يف �لعتبار” ومتديد وقف �إطاق �لنار 

من جانبها.

•• كانو-اأ ف ب:

قتل 31 �شخ�شا على �لأقل يف �عتد�ء �نتحاري مزدوج 
يف  ح���ر�م  ب��وك��و  تنظيم  يف  مفرت�شون  عنا�شر  ن��ف��ذه 
م�شوؤولون  �ف���اد  م��ا  بح�شب  ن��ي��ج��ريي��ا،  ���ش��رق  ���ش��م��ال 

حمليون.
“وقع  باباكور� كولو وهو ع�شو ملي�شيا حملية  وقال 
�ن��ت��ح��اري��ان و�ن��ف��ج��ار�ت يف د�م���ب���و� �لليلة  ه��ج��وم��ان 

�ملا�شية، 31 �شخ�شا قتلو� و��شيب كثريون بجروح«.
�لأول  �م�س  م�شاء  نفذت  �لتي  �لهجمات  و��شتهدفت 
��شخا�شا  ب��ورن��و،  ولي���ة  يف  د�م��ب��و�  مدينة  يف  �ل�شبت 

كانو� يحتفلون بعيد �لفطر.
وبعد �لعتد�ء �ملزدوج ��شتهدف م�شلحون �جلمع �لذي 
�وقع  م��ا  �ليدوية  بالقنابل  �لع��ت��د�ء  مكان  �ىل  ه��رع 

�ملزيد من �ل�شحايا.
حيي  يف  �ملتفجر�ت  من  �شحناتهما  �نتحاريان  وفجر 
قتلى بني  �شتة  �وقع  ما  د�مبو�  و�بار�شاري يف  �شو�ري 
�ل�شكان، بح�شب ما �أ�شاف كولو �لذي كان يتحدث من 

كلم   80 نحو  بعد  على  �لو�قعة  مايدوغوري  مدينة 
من �ملدينة �لتي �شهدت �لهجمات. و��شاف “ل حاجة 

لن يقول لنا �حد �نها من فعل بوكو حر�م«.
ك�شف  ع��دم  طلب  �ملحلية  �حلكومة  يف  م�شوؤول  و�ك��د 

هويته �حل�شيلة.
وقال “ت�شري �آخر ح�شيلة �ىل �شقوط 31 قتيا لكن 
�لعدد ميكن �ن يرتفع لنه هناك �لكثري من �جلرحى 
ك��ب��ري� من  ع����دد�  �ن  �ىل  م�����ش��ري�  ح��ال��ة حرجة”  يف 
دقيقتني  بعد  قذيفني  �ط��اق  يف  ��شيبو�  �ل�شخا�س 

من �لعتد�ء �ملزدوج.
يف  �لق��ل  على  �شخ�شا   86 قتل  مايو  م��ن  �لأول  ويف 
يف  و���ش��وق��ا  م�شجد�  ��شتهدفا  �ن��ت��ح��اري��ني  �ع��ت��د�ءي��ن 

مدينة موبي يف ولية �د�ماو� �ملجاورة.
و�وقع عنف بوكو حر�م منذ ت�شع �شنو�ت �كرث من 20 
�لف قتيل يف �ملنطقة و�متد من �شمال �شرق نيجرييا 
�ىل �لنيجر وت�شاد و�لكامريون ما خلف �زمة �ن�شانية 
2،6 مليون  ن��ح��و  ن���زوح  �ل��ن��ز�ع �ىل  �دى  ك��م��ا  ح����ادة. 

�شخ�س يف نيجرييا.

•• عوا�سم-وكاالت:

“�أكو�ريو�س”  �ل�شفينة  �أزمة  ك�شفت 
�أوروبا  تعي�شه  �لذي  �لنق�شام  حجم 
ب�����ش��اأن �أزم����ة �ل��ه��ج��رة، و�ل��ت��ي باتت 
ت�����ش��رب �ل���ق���ارة م��ن��ذ ع���ام 2015، 
مهاجر  م���ل���ي���ون  �����ش���ت���ط���اع  ب���ع���دم���ا 

�لدخول �إليها عر تركيا.
�شعبية  �شعود  ف��اإن  خ��ر�ء  وبح�شب 
�لبلد�ن  ع���دد  �مل��ت��ط��رف يف  �ل��ي��م��ني 
و�لنم�شا  �أمل���ان���ي���ا  م��ث��ل  �لأوروب�����ي�����ة 
و�إي��ط��ال��ي��ا، ج��ع��ل �ل��ك��ث��ري م��ن قادة 
�شيا�شة  �إىل  مي���ي���ل���ي���ون  �أوروب������������ا 
“بر�غماتية” تعطي �أولوية للنجاح 
“�ملبادئ  �لنتخابات على ح�شاب  يف 

و�لقيم و�لأوروبية«.        
�إنقاذهم  مت  م��ه��اج��ر�   630 وك����ان 
“�كو�ريو�س”  �ل�شفينة  م��ن  على 
�إىل  �لأح���د  �م�س  �شباح  و�شلو�  ق��د 
�أ�شبوع  بعد  �لإ�شباين  مرفاأ فالن�شيا 
من �لتيه يف �لبحر �ملتو�شط، وفق ما 

نقلت “رويرتز«.
�أوىل تنقل جزء من  �شفينة  ودخلت 
�لإيطالية  وه��ي  �ملهاجرين،  ه��وؤلء 
 4:30 �ل�شاعة   قبيل  �ملرفاأ  د�تيلو 

�شباحا بتوقيت غرينت�س.
وتتوقع �ل�شلطات و�شول �ملهاجرين 
�لعا�شرة  �ل�شاعة  بحلول  �لآخ��ري��ن 
بتوقيت غرينت�س، على من �شفينة 
ع�شكرية �إيطالية �أخرى حتمل ��شم 

“�وريوين«.
�ملهاجرين  ه����وؤلء  و���ش��ول  وي�شكل 
وهم 450 رجا و80 �مر�أة بينهن 
���ش��ب��ع��ة ح���و�م���ل ع��ل��ى �لأق������ل، و89 
�أعمارهم عن  فتى و11 طفا تقل 
�أحد ع�شر عاما، نهاية رحلة منهكة 
كيلومرت،   1500 خالها  قطعو� 
كبري�  ���ش��رخ��ا  ق�شيتهم  و�أح���دث���ت 
د�خل �لحتاد �لوروبي حول م�شاألة 

�لهجرة.
ون�شبت خيام يف مرفاأ فالن�شيا حيث 
ل�شتقبال  �إ�شعاف  �شيار�ت  متركزت 
ه�����وؤلء �مل��ه��اج��ري��ن، ورف���ع���ت لفتة 
كتب عليها بعدد من �للغات “نرحب 

بكم يف بلدنا«. 

�ل�شبت  �لإ�شبانية  �حلكومة  و�أعلنت 
�شيتم  �مل���ه���اج���ري���ن  م����ن  ع������دد�  �أن 
در��شة  ب��ع��د  فرن�شا  يف  ��شتقبالهم 

ملفاتهم.
�أهم  من بني  “�أكو�ريو�س”  وتعتر 
�ل�����ش��ف��ن �لإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ت��ي ت��ب��ح��ر يف 
كل  لإنقاذ  �ملتو�شط  �لأبي�س  �لبحر 
و�إن  للغرق،  يتعر�س  �أن  ميكن  م��ن 
كان عملهم يف �لوقت �حلايل من�شبا 
ب�شكل رئي�شي على �ملهاجرين �لذين 

ينطلقون من �ل�شو�حل �لليبية.
وتبلغ �لطاقة �ل�شتيعابية لل�شفينة 
600 �شخ�شا، وميكن �أن تتجاوزها 
يف �حل����الت �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، ول يعد 
�لبحرية  ل��ل��ق��و�ن��ني  خم��ال��ف��ا  ذل���ك 
ينقل  �أن  “ميكن  ح��ي��ث  �ل���دول���ي���ة، 
ح��ت��ى �أل����ف ���ش��خ�����س ك��م��ا ح�����ش��ل يف 

عملية �شابقة«.
�إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س  وك��ان 
ماكرون قد ندد يوم �لثاثاء �ملا�شي 
�مل�شوؤول  وغ����ري  “�ملعيب  ب��امل��وق��ف 
رف�شها  �إث��ر  �لإيطالية”  للحكومة 

��شتقبال �شفينة “�أكو�ريو�س«.
�حلكومة  ب���ا����ش���م  �مل���ت���ح���دث  وق������ال 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة ب��ن��ج��ام��ني غ��ري��ف��و �إن 

�أ���ش��ا���ش��ي لبحث  ب�����ش��ك��ل  خم�����ش�����ش��ا 
م�شكلة �ملهاجرين.

وبد�أ 630 مهاجر� مت �نقاذهم على 
�لتي  “�أكو�ريو�س”  �شفينة  م��ن 
كانت خال �ل�شبوع �جلاري حمور 
�لهجرة  �شيا�شة  ب�شاأن  �شديد  توتر 
�لو�شول  �لأح�����د  ف��ج��ر  �أوروب�������ا،  يف 
�لبحر  يف  ����ش��ب��وع  بعد  ��شبانيا  �ىل 

�ملتو�شط.
 274 ت��ن��ق��ل  �وىل  �شفينة  ودخ��ل��ت 
“د�تيلو”،  �ليطالية  وهي  مهاجر� 
مرفاأ فالن�شيا )�شرق( قبيل �ل�شاعة 
06،30. وقد �شّفق �ملهاجرون على 

متنها عند ر�شوها.
وت����ت����وق����ع �ل�������ش���ل���ط���ات ع����ل����ى من 
“�كو�ريو�س” �لتي تديرها منظمتا 
“��س �و ��س �ملتو�شط” و”�أطباء با 
�يطالية  ع�شكرية  و�شفينة  حدود”، 
“�وريوين”،  �����ش���م  حت��م��ل  �أخ������رى 
بحلول  �لآخرين  �ملهاجرين  و�شول 

�ل�شاعة �لعا�شرة بتوقيت غرينت�س.
و�شعدت �لفرق �لطبية �لتي يرتدي 
�فر�دها بز�ت و�قية وقفاز�ت و�أقنعة 
على من “د�تيلو” لإجر�ء فح�س 
�أويل للمهاجرين �لذين نزلو� فيما 

�لتذكري  ع��ل��ى  “حر�س  م����اك����رون 
�أنه  يعتر  �ل��ذي  �لبحري  بالقانون 
يف حال وجود ��شتغاثة فاإن �ل�شاطئ 
�لأق��رب هو �لذي يتحمل م�شوؤولية 
كانت  لو  باأنه  منوها  �ل�شتقبال”، 
�ل�شو�طئ  �إىل  �أق�������رب  �ل�����ش��ف��ي��ن��ة 
فرن�شا  ع���ل���ى  ل����ك����ان  �ل���ف���رن�������ش���ي���ة 

��شتقبالها.
�حلكومة  رئا�شة  �أعلنت  �ملقابل،  يف 
ترف�س  روم��ا  �أن  بيان  �لإيطالية يف 
بلد  “من  �ملنافقة  �ل��درو���س  “تلقي 
م��ث��ل ف��رن�����ش��ا، �ل���ت���ي ت��ف�����ش��ل غ�س 

�لنظر عن م�شكلة �لهجرة.
“�لت�شريحات  �أن  �ل��ب��ي��ان  و�أ���ش��اف 
ب���������ش����اأن )�ل�������ش���ف���ي���ن���ة �لإن�������ش���ان���ي���ة( 
فرن�شا  من  ت�شدر  �لتي  �أك��و�ري��و���س 
و�أ�شاف: “�إيطاليا  تثري �لده�شة”، 
درو�س  بتلقي  ت��ق��ب��ل  �أن  ميكنها  ل 
منافقة من بلد ف�شل �إ�شاحة �لنظر 

عن م�شكلة �لهجرة«.
رئي�س  ل�شتقبال  م��اك��رون  وي�شتعد 
�حل����ك����وم����ة �لإي����ط����ال����ي����ة �جل���دي���د 
لجتماع  حت�شري�  كونتي  جوزيبي 
خ����ا�����س ب���امل���ج���ل�������س �لأوروب��������������ي يف 
�شيكون  و�ل����ذي  ي��ون��ي��و،  و29   28

ثم  �لب�������ن  �إىل  �لأب  م����ن  ك���ي���م 
�حل��ف��ي��د �أ���ش�����ش��ت ع��ق��ي��دة جتمع 
و�لإقطاع  �ل���ش��ت��ب��د�د  ب��ني  ف��ي��ه��ا 
و�لرموز  �ل�شتعر��شي  و�ل��ق��م��ع 
�مل���زي���ف���ة، وف��ي��ه��ا مزيج  �ل��دي��ن��ي��ة 
و�لكونفو�شية،  �ل�شتالينية  م��ن 
كوريا  يف  �ل���وط���ن���ي���ة  و�ل���ع���ق���ي���دة 
“�لعتماد  تعني  �لتي  �ل�شمالية 

على �لنف�س«.
ور�أى �أن تاأثري هذه �لعقيدة على 
�لروح �لوطنية �أ�شد من �لنازية �أو 
�ل�شوفياتية،   و�ل�شيوعية  �ملاوية، 
مليون   19 �أتباعها  ع��دد  وي��ف��وق 
�شخ�س، وت�شنف �لديانة �لعا�شرة 

يف �لعامل من حيث �لأتباع.

ح�شب  �أي�شاً،  �لكوريون  ويعتقد   
وهم  �ل��ذي��ن مي��وت��ون  �أن  �لكاتب، 
ي��ح��اول��ون �إن���ق���اذ ���ش��ور ك��ي��م من 
�شي�شبحون  �لفي�شان  �أو  �حلريق 

من �لقدي�شني.
غرف�������ة  م��در���ش�����������������������ة  ك������ل  ويف 
فيه�����������ا  �مل��ح��ر�ب،  مثل  خ��ا���ش��ة، 
كيم  عائل������ة  �أف�������������ر�د  �إجن���از�ت 

و�أقو�لهم.
ويرى �لكاتب �أن �أغلب رعايا كيم 
�حلياة،  ه����ذه  م���ن  ي���ت���ذم���رون  ل 
ي���رو� غ��ريه��ا. و�لبقاء  لأن��ه��م مل 
على قيد �حلياة مرهون بالطاعة 
فجز�وؤه  �لع�شيان  �أم���ا  �ل��ك��ام��ل��ة، 

�ملوت.

من�شب  �ل���رتك���ي���ز  �أن  وي�����ش��ي��ف 
كوريا  �إدم�����اج  كيفية  ع��ل��ى  �ل��ي��وم 
�لدولية  �ملجموعة  يف  �ل�شمالية 
�أحد  ل  لكن  وع�شكرياً،  �شيا�شياً 
يعي�س  �لذي  �ل�شعب  يتحدث عن 
�لعامل،  ديانة يف  �أك��ر  يف مع�شكر 
�ملع�شكر  ج�������در�ن  ����ش���ق���وط  ب���ع���د 

�ل�شيوعي.
�إىل  �ل��ت��ي تن�شب  �مل��ع��ج��ز�ت  وم��ن 
�ل�شمالية  ك��وري��ا  يف  ك��ي��م  ع��ائ��ل��ة 
�أون  ج���ون���غ  ك��ي��م  ولدة  ي����وم  �أن 
قزح  وق�����و�س  �ش��������اطع  ظهر جنم 
وعمره  �مل�����ش�����ي  وت��ع��ل��م  م�������زدوج، 
 1500 �أ���ش��اب��ي��ع، و�أل�����ف  ث��اث��ة 

كتاب.

بعد �إىل �لّر، بح�شب �شور ن�شرتها 
�ل�شرطة.

 450 وه��م  ه���وؤلء  و���ش��ول  وي�شكل 
�شبع  ب��ي��ن��ه��ن  �م��������ر�أة  و80  رج�����ا 
مر�هقا  و89  �لق���ل،  على  ح��و�م��ل 
�أحد  �أعمارهم عن  و11 طفا تقل 
ن��ه��اي��ة رح���ل���ة منهكة  ع�����ش��ر ع���ام���ا، 
كيلومرت   1500 خ��ال��ه��ا  ق��ط��ع��و� 
و�شببو� �شروخا كبرية د�خل �لحتاد 

�لوروبي حول م�شاألة �لهجرة.
�ل�شبت  �ل�شبانية  �حلكومة  و�علنت 
�ن عدد� من هوؤلء �شيتم ��شتقبالهم 
يف  ملفاتهم  در����ش��ة  ب��ع��د  فرن�شا  يف 

��شبانيا.
يف مرفاأ فالن�شيا، ُرفعت لفتة كتب 
عليها بلغات خمتلفة “نرحب بكم يف 
عند و�شول “�أكو�ريو�س”  بلدكم”، 

�لتي �ثارت موجة من �لت�شامن.
و�أو������ش�����ح ج���ون�������ش���ون مت���اي���و )51 
�ل�شليب  متطوعي  �أحد  وهو  عاما( 
�لأحمر �أن “�لنا�س يعر�شون تقدمي 
�مل�����ش��اع��دة يف ك��ل م��ا ُي��ط��رح: �لقيام 

بدور �ملرتجم، تقدمي م�شكن«.
يف �ملح�شلة، ي�شارك 2320 �شخ�شا 
يف �لرتتيبات �لتي �تخذت من �أجل 
�ل�شتثنائي،  �ل�شفينة  هذه  ��شتقبال 
و470  �أل��ف متطوع  ح��و�يل  بينهم 
م����رتج����م����ا. وت���خ�������ش�������س و����ش���ائ���ل 
�لع���ام ل��ه��ذ� �حل���دث ج���زء� كبري� 
�أك���رث من  م��ن تغطيتها، م��ع وج���ود 
جاءو�  �لأر����س  على  �شحايف   600

من عدد كبري من �لدول.
يف �ملرفاأ، بقي �ل�شحافيون �لذين مل 
ي�شمح لهم بالتحدث مع �ملهاجرين، 
“د�تيلو”  عن  مرت  مئتي  بعد  على 
كبري�  ممثا  �حلكومة  تر�شل  ومل 
ع��ن��ه��ا، وف���ق���ا ل��رغ��ب��ت��ه��ا يف �ح����رت�م 

خ�شو�شية �ملهاجرين.
عر�شت  �حل��ك��م،  �ىل  و�شولها  ف��ور 
�ل�شرت�كية  �شان�شيز  بيدرو  حكومة 
�لذين  �ملهاجرين  ��شتقبال  �لإثنني 
�لتا�شع  ليل  “�أكو�ريو�س”  �نقذتهم 
قبالة  ي���ون���ي���و  م����ن  �ل���ع���ا����ش���ر  �ىل 
رف�شت  �أن  بعد  �لليبية،  �ل�شو�حل 

�يطاليا ومالطا ��شتقبالهم.

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• با�سكال ري�سيه

  م��ت��وت��رة ج����د�، حت��ول��ت ق��م��ة ك��ي��ب��ي��ك ملجموعة 
معزول  ت��ر�م��ب  ب��د�   .1 ز�ئ���د   6 قمة  �ىل  �ل�شبع 
يو�جه �جلبهة �لتي �شكلتها كند� و�ليابان و�لدول 

�لأوروبية �لرئي�شية �لأربعة.
�لأم��ري��ك��ي �شبيانية  �لرئي�س  رف�����س جت����اوز�ت     
)���ش��و�ء يف جم���الت �ل��ت��ج��ارة و�ل��ق��د���س و�مل��ن��اخ �أو 
�لعمل متعدد �لأطر�ف( و�شفه �إميانويل ماكرون 
ب��ان��ه �أ���ش��م��ن��ت ج��دي��د ل��احت��اد �لأوروب������ي. خطاأ: 
�لدخان،  �شتار  تبدد  �ل�شبع،  قمة  �نتهاء  مبجرد 
وظ��ه��ر جم����دد� �ل���و�ق���ع �مل���ح���زن: مل ت��ك��ن �أوروب����ا 

منق�شمة ومري�شة مثلما هي �ليوم.
�أوروب����ا  ق����ادة  �أ���ش��ب��وع��ني، �شيجتمع     يف غ�����ش��ون 
لنتخيل  �ل���ك���ارث���ة.  م���ن  ل��ي��ت��ي��ق��ن��و�  ب��روك�����ش��ل  يف 
نادي  تز�يد  ي�شتمر  �لتقليدية:  �لعائلية  �ل�شورة 
�ليمني  مع  يتعاملون  �و  يقرتبون  �لذين  �ل��ق��ادة 
�ملجري  “�لالير�يل”  ج��ان��ب  ف���اإىل  �مل��ت��ط��رف. 
بابي�س،  و�لت�شيكي  و�لبولندي مور�ويكي،  �أوربان، 
و�ل�شاب �لنم�شاوي �شيبا�شتيان كورت�س، يقف �ليوم 
كونتي ثمرة حب غري متوقع  �ليطايل جوزيبي 
5 جنوم، يف �نتظار،  بني �شبوط �لر�بطة و�أر�ن��ب 
�ل�شلوفيني غانز يان�شا، حليف �أوربان، �لذي فاز يف 

�لأيام �لخرية بالت�شريعية يف باده.
ترييز�  �لإجنليزية  تتخّبط  �ل�شورة،  خلفية  يف    
�لزرقاء  �ل��ر�ي��ة  �ن  �لريك�شيت.  مع�شلة  يف  م��اي 
�ملر�شعة بالنجوم يف مهب �لريح، ل يز�ل �إميانويل 
“�إعادة  ب��ح��ظ��وظ  �لع���ت���ق���اد  ي�����ش��ط��ن��ع  م���اك���رون 
�خل�شو�س،  وج��ه  على  م��ع،   - �لحت���اد  تاأ�شي�س” 
�إح����د�ث م��ي��ز�ن��ي��ة ل��ل��ي��ورو - ول��ك��ن��ه م��ع��زول. وقد 
لقيت مقرتحاته رف�شا قاطعا من طرف ثمانية 
م���ن ب���ل���د�ن �ل�����ش��م��ال: �ل�����ش��وي��د و�ل����دمن����ارك )ل 
ينتميان لليورو( وهولند� و�إيرلند� وفنلند� ودول 

�لبلطيق �لثاثة )�ملنتمون(.
   �أما بالن�شبة �إىل �أجنيا مريكل، فاإنها ل تفعل 
�لناي..  على  �لعزف  با�شتثناء  مل�شاعدته،  �لكثري 

�نها �شجينة �للعبة �ل�شيا�شية يف مع�شكرها، �لحتاد 
�لبافاري،  و�مل�����ش��ي��ح��ي  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي/  �مل�شيحي 
�ملعادين لأوروب��ا ممثلني يف حزب  وتخ�شى �شعود 

�لبديل من �جل �ملانيا.
مل�����ش��ة ل��ه��ذه �ل�����ش��ورة �ل��ق��امت��ة: �ملفو�شية  �آخ����ر    
كلود  ج��ون  يقودها  �ل�شباق،  نهاية  يف  �لأوروب���ي���ة 

يونكر متعب، وفقد م�شد�قيته.

اأ�شواأ ال�شاليب
للحركات  ه���دف���اً  �لأوروب��������ي  �لحت�����اد  ك����ان  �إذ�     
ب���ع���د بد�ية  �ل�������ش���ب���ب.  �أي�������ش���اً  �ل�����ش��ع��ب��وي��ة، ف���ه���و 
م��ث��رية وم��ب�����ش��رة، ت��ع��رث م��ن��ذ �أك����رث م��ن ع�شرين 
�جلميلة  �ل��ف��ك��رة  ت�شيريه  ���ش��وء  وي��ق��ّو���س  ع��اًم��ا. 
قادته  عجز  لقد  �لوروب��ي��ة.  للمجموعة  �لأ�شلية 
ع��ل��ى �لن�������ش���ات مل��ط��ال��ب ���ش��ع��وب��ه��م، ����ش���و�ء فيما 
تاأديبي  �حل����دود..  مب�شاألة  �أو  بالقت�شاد  يتعلق 
و�ن�شباطي، مل ُيجّمع �ليورو �لبلد�ن، ولكنه �أ�شعل 
�ملناف�شة )�ل�شريبية، �لجتماعية ...( و�ل�شتياء؛ 
ولأنه ل ميلك �شاحيات، مل يعرف �لحتاد �إد�رة 
�لقومية،  �لنفجار�ت  �شجع  �لاجئني، مما  �أزم��ة 
بالكامل  لتك�شف  �لك��و�ري��و���س  ف�شيحة  وج���اءت 

حجم �لق�شور و�لتقاع�س هذ�.
�لأوروب���ي،  �لبناء  ��شتئناف  �مل�شتعجل  م��ن  ب��ات     
�أ�ش�س جديدة، يقرتح  ولكن ب�شكل خمتلف، وعلى 
�ل��ب��ع�����س، م��ث��ل ه��وب��رت ف��ي��دري��ن، �إع�����ادة تركيزه 
على بع�س �ملو��شيع �ملحدودة و�مللمو�شة. يف حني 
يقرتح �آخرون، مثل ماكرون، �لتحرك بجر�أة نحو 
�أكرث،  و�شيا�شية  و�ن��دم��اج��ا،  تكاما  �أك��رث  �أوروب���ا 
حتى لو �قت�شى �لمر بعدد �أقل من �لبلد�ن. لكن 
�لأ�شاليب:  �أ�شو�أ  �تباع  فقد مت  �حل��ني،  ذلك  حتى 
عدم تغيري �ملنطق، �ملحاولة با�شتمر�ر دون حتقيق 
�أن نتقدم  ت��زد�د حظوظ  “كلما نف�شل،  جناح لأنه 
و�شفة موؤكدة ليبقى �لحتاد �إىل  �ىل �لمام” ... 
�ل�شيا�شة،  وم��ن  �ل��ط��م��وح،  م��ن  �لأب���د ف�شاء خ��ال 

وبا روح، ومليء بالفا�شيني.
ترجمة خرية �ل�شيباين

امتالأت اأوروبا بالفا�شيني، خطاأ من...؟

* مدير حترير موقع نهج89 �لإخباري ونائب مدير حترير جملة لونوفال �وب�شرفاتور. 

ع�شرات القتلى يف هجوم انتحاري �شمال نيجرييا  

و�شول �شفينة  املهاجرين الـ600 اىل مرفاأ فالن�شيا 

اأزمة » اأكواريو�س« تك�شف اخلالف الأوروبي يف ق�شايا الهجرة

ال�شفاء منه ب�شعوبة نزع ال�شالح النووي

التاميز: الكوريون ال�شماليون تعر�شوا لغ�شيل دماغ
•• وا�سنطن-وكاالت:

ن�شرت �شحيفة “تاميز” تقرير�ً 
عن كوريا �ل�شمالية، وكيف يعي�س 

�لنا�س فيها، و��شفة �إياها. 
وقال بن ماكنتاير �إن �شعب كوريا 
دماغ،  لغ�شيل  تعر�س  �ل�شمالية 
�لعامل  يف  �إدم����اج����ه  �إع�������ادة  و�أن 
لإبطال  خا�شاً  برناجماً  تتطلب 
ي�شبه  �ل����دم����اغ  غ�����ش��ي��ل  م��ف��ع��ول 
�لنازية  �لأف����ك����ار  حم���و  ب��رن��ام��ج 
�لعاملية  ب��ع��د �حل����رب  �أمل��ان��ي��ا  م��ن 

�لثانية.
لي�شت  �ل�شمالية  كوريا  �أن  ور�أى 
دي��ان��ة وديكتاتورية  ه��ي  ب��ل  �أم���ة، 
كيم جونغ  ك��ان  ور�ث��ي��ة، وعندم��ا 
كان  �ل��ن��ووي��ة،  ق��در�ت��ه  يبني  �أون 
�لطائفة  رم������وز  ي��ج��م��ع  �أي�������ش���اً 
�ل�شيف  ك�����ش��ف  ف��ق��د  �ل���دي���ن���ي���ة، 
�مل��ا���ش��ي ع��ن مت��ث��ال ل��ه ع��ل��ى قمة 
وُتر�شم  �مل���ق���د����س،  ب���اك���ت���و  ج���ب���ل 
جد�ريات للزعيم يف كل حمافظات 

�لباد.
وبعد �شاعات من خافته لو�لده، 
�أون على  ك��ان��ت ���ش��ور كيم ج��ون��غ 
�لباد  طو�بع �لريد، ووزعت يف 
�شورته  عليها  ���ش��ارة  مليون   24
مو�شيقية  فرقة  و�أطلقت  �أي�شاً. 
�أغنية  �ل���دول���ة  ت��دع��م��ه��ا  ن�شائية 
�لو�لد”،  “ندعوه  ب����ع����ن����و�ن: 
�لأغنية  ف����اإن  �حل�����ال،  وب��ط��ب��ي��ع��ة 

حققت جناحاً و��شعاً.
عائلة  �أن  �إىل  �ل���ك���ات���ب  و�أ�����ش����ار 

ترغيب وترهيب »اأمريكي- 
كوري جنوبي« لكوريا ال�شمالية

•• وا�سنطن-وكاالت:

لاأنباء،  “يونهاب”  وك��ال��ة  ق��ال��ت 
�جلنوبية  ك���وري���ا  �إن  �لأح�����د،  �م�����س 
�إعان  تعتزمان  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات 
هذ�  كرى  ع�شكرية  مناور�ت  تعليق 
�إذ�  ��شتئنافها  يتم  �أن  على  �لأ�شبوع، 
بتعهدها  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  ك��وري��ا  ت���ِف  مل 
ونقلت  �ل������ن������ووي.  �ل���������ش����اح  ب����ن����زع 
�لوكالة عن م�شدر يف حكومة كوريا 
�جلنوبية مل تك�شف عن ��شمه قوله، 
�إن �لتعليق �شيوؤثر على �لأرجح على 
�ملناور�ت �مل�شرتكة �لكرى فقط دون 
�لع�شكرية  �لتدريبات  ذلك  يطال  �أن 
�لروتينية. وفاجاأ �لرئي�س �لأمريكي 
دون��ال��د ت��ر�م��ب �مل�����ش��وؤول��ني يف �شول 
باإنهاء  ت��ع��ه��د  ع���ن���دم���ا  وو�����ش���ن���ط���ن 
�ملناور�ت �لع�شكرية بعد لقائه بزعيم 
يف  �أون  ج��ون��غ  كيم  �ل�شمالية  ك��وري��ا 
وقالت  �ملا�شي.  �لأ���ش��ب��وع  �شنغافورة 
�لقو�ت �لأمريكية يف كوريا فور هذ� 
توجيهات  �أي  تتلق  مل  �إنها  �لإع��ان 
وق����ال  ت����دري����ب����ات،  �أي  وق�����ف  ب�������ش���اأن 
�إنهم  م�شوؤولون من كوريا �جلنوبية 
ي��ح��اول��ون حت��دي��د �ل��ت��دري��ب��ات �لتي 

ق�شدها تر�مب يف ت�شريحاته.
ل��ك��ن رئ��ي�����س ك���وري���ا �جل��ن��وب��ي��ة مون 
�إ�شارة  يوم �خلمي�س يف  قال  جيه-�إن 
تعليق  ع��ل��ى  منفتحة  ���ش��ول  �أن  �إىل 
�شتحتاج  ح��ك��وم��ت��ه  �إن  �ل��ت��دري��ب��ات، 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ب���امل���رون���ة  ت��ت�����ش��م  لأن 
كوريا  على  ع�شكرية  �شغوط  بو�شع 
ب�شاأن  �شادقة  كانت  ما  �إذ�  �ل�شمالية 

نزع �ل�شاح �لنووي.
وذكر مكتب مون يف بيان �أن �لرئي�س 
�أمر  �شتبحث بحر�س  ب��اده  �إن  ق��ال 
مع  �مل�شرتكة  �لع�شكرية  �لتدريبات 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة، و�أن����ه ط��ل��ب من 
م�����ش��وؤول��ي��ه �ل���ت���ع���اون م���ع �ل���ولي���ات 

�ملتحدة ب�شاأن �لأمر.
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�أوقفت �مر�أة �م�س يف �شيني �شور مري يف جنوب فرن�شا بعد �ن �أ�شابت 
�شخ�شني بجروح مب�شرط يف متجر وهي تردد “�هلل �كر” ، بح�شب 

ما �أفادت �لنيابة يف مدينة تولون.
و�و�شح �لنائب �لعام برنار مار�شال �ن �شخ�شا ��شيب يف �ل�شدر و�ودع 

�مل�شت�شفى. كما ��شيبت موظفة باملتجر بجروح طفيفة.
من  يعاين  ل�شخ�س  معزولة  حادثة  �نها  “يبدو  �لعام  �لنائب  وعلق 

��شطر�بات نف�شية” مو�شحا “هذ� ل يعني �نها لي�شت متطرفة«.
ذ�ت طابع  �غتيال ومتجيد جرمية  “هناك قرينة حماولة  و��شاف 

�إرهابي«.
�ذ� كانت لديها  “ما  ويجري تفي�س منزل �ملعتدية خ�شو�شا ملعرفة 

بح�شب �مل�شدر ذ�ته. �شات بد�ع�س”، 
“ل نعرف حتى �لن ما �ذ� كانت �لوقائع �رهابية لكنها يف  و��شاف 

كل حال رهيبة«.
 

قارنت �شحيفة “�شند�ي تاميز” �لريطانية �لأ�شبوعية، يف عددها 
�مل�شت�شارة  تو�جهها  �لتي  �ل�شيا�شية  �مل�شاكل  �لأح���د،  �م�س  �ل�شادر 
�لأمل��ان��ي��ة �أجن��ي��ا م��ريك��ل، وت��ل��ك �ل��ت��ي ت��و�ج��ه��ه��ا رئ��ي�����ش��ة �ل����وزر�ء 

�لريطانية ترييز� ماي.
قيادتيهما.  و�إنفاذ  للبقاء،  تكافحان  “كلتاهما  �ل�شحيفة:  يف  وجاء 
حالياً  للتهديد  يتعر�س  �ملتطاحن  �لحت��ادي��ة  �مل�شت�شارة  فائتاف 
�مل�شيحي  �مل�شتمر معه منذ فرتة طويلة، �حلزب  �شريكه  من جانب 
جانب  من  م��اي  ترييز�  �إىل  ُينظر  كما  بافاريا.  بولية  �لجتماعي 
كثريين يف حزبها على �أنها عبء بعد �ملقامرة �خلا�شرة فيما يتعلق 

بالنتخابات �لعام �ملا�شي«.
كان  �ملا�شي.  باأخطاء  ماحقتان  “كلتاهما  �ل�شحيفة:  و�أ���ش��اف��ت 
�لأوروبي  �لحت��اد  مبغادرة  بريطانيا  ق��ر�ر  على  كبري  تاأثري  ملريكل 

�أكرث من �أي طرف �آخر«. 
�تبعتها  �لتي  �لهجرة  جم��ال  يف  �ملفتوحة  �لأب���و�ب  �شيا�شة  وتابعت: 
بريطانيا من  �ل�شتفتاء على خ��روج  �شبقت  �لتي  �لفرتة  مريكل يف 
�لحتاد �لأوروب��ي، �أث��ارت ردود �لفعل �مل�شادة يف �أوروب��ا �لتي �زد�دت 
ذ�ته وفرت خلفية لقر�ر بريطانيا  �لوقت  يوم، ويف  بعد  يوماً  �شوء�ً 
حول عاقتها بقارة �جتاحها مهاجرون لدو�فع �قت�شادية ولجئني 

حقيقيني، ولكن ب�شكل خارج عن �ل�شيطرة.

يديل �لناخبون باأ�شو�تهم يف دورة ثانية من �نتخابات رئا�شية ت�شهد 
مناف�شة غري م�شبوقة بني �ليمني و�لي�شار و�شتكون حا�شمة لل�شام 
لأنها �شتحدد �لرئي�س �لذي �شيخلف خو�ن مانويل �شانتو�س مهند�س 
�لتفاق �لتاريخي مع حركة �لتمرد �ل�شابقة �لقو�ت �مل�شلحة �لثورية 

�لكولومبية فارك.
�يفان دوكي )41  �ملت�شدد  �ليميني  �لر�أي فوز  ��شتطاعات  وترجح 
ويعتره   2016 نهاية  يف  �ملوقع  �لن�س  يتعديل  يعد  �ل��ذي  عاما( 

مت�شاها جد� مع قادة �لتمرد �ل�شابقني.
ويتناف�س دوكي �لذي قد ي�شبح ��شغر رئي�س كولومبي منذ 1872، 
مع غو�شتافو برتو  �ول مر�شح ي�شاري يحقق تقدما بهذ� �حلجم يف 
نوبل  �تفاق منح جائزة  �شانتو�س مهند�س  رئا�شية. وكتب  �نتخابات 
�مل�شي  “علينا  �جلمعة  تويرت  على  تغريدة  يف  ل��ه،  تقدير�  لل�شام 
قدما ملو��شلة تعزيز �ل�شام �لذي �قوم ببنائه حاليا«. لكن �شانتو�س 
من  باملئة  ثمانون  حيث  �لباد  يف  �شعبيته  تر�جع  من  �ي�شا  يعاين 
ن�شبة  وه��ي  يوؤيدونه،  ل  ن�شمة،  مليون   49 عددهم  �لبالغ  �ل�شكان 
 ،2010 منذ  �ل�شلطة  يتوىل  �ل��ذي  ل�شانتو�س  ميكن  ول  قيا�شية. 

�لرت�شح لولية رئا�شية جديد.
ومنذ توقيع �لتفاق، قام �شبعة �آلف متمرد بت�شليم ��شلحتهم.

و�ب���رم �لت��ف��اق بعد 52 ع��ام��ا م��ن �مل��و�ج��ه��ات م��ع �ل��ق��و�ت �لثورية 
�مل�شلحة �لكولومبية �لتي حتولت �ىل حزب �شيا�شي.

لكن كولومبيا تو�جه �شعوبة يف �خلروج من �لنز�ع �ذ �نها ما ز�لت 
تعاين من �لف�شاد و�لتفاوت �لجتماعي �لو��شح خ�شو�شا يف جمايل 
�لتعليم و�ل�شحة، �ىل جانب عنف جمموعات م�شلحة تتنازع تهريب 

�ملخدر�ت يف �ول بلد منتج للكوكايني يف �لعامل.

عوا�سم

باري�س

نيويورك

لندن

م�شتوطنون يرف�شون اإخالء 
بوؤرة ع�شوائية بال�شفة 

 •• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

م�شتوطنني  مع  �شد�مات  يف  بجروح  ��شر�ئيليني  �شرطيني  ع�شرة  ��شيب 
�لتي  تلك  م��ن  �ملحتلة  �لغربية  �ل�شفة  يف  ��شتيطانية  ب���وؤرة  �خ��اء  �ث��ن��اء 

ت�شفها ��شر�ئيل بالع�شو�ئية، بح�شب ما �علنت �ل�شرطة.
لكن  قانونية  غري  �ل�شر�ئيلية  �مل�شتوطنات  كل  �ل��دويل  �لقانون  نظر  ويف 
با  تقام  �لتي  وتلك  لها  ترخ�س  �لتي  �مل�شتوطنات  ب��ني  تفرق  ��شر�ئيل 

ترخي�س �ي �لع�شو�ئية.
من  ق�شما  �ن   2017 ���ش��ب��اط/ف��ر�ي��ر  يف  ق���ررت  �لعليا  �ملحكمة  وك��ان��ت 
يز�ل  �ن  �ملحتلة، يجب  �لغربية  �ل�شفة  �شمال  �لغربية يف  تابو�  م�شتوطنة 

لأنه بني على �ماك فل�شطينية خا�شة.
��شيبو�  عن�شر�   11 �ن  روزنفيلد  ميكي  �ل�شرطة  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
“بجروح طفيفة” �ثناء عملية �لخاء �لحد ع�شرة منازل يف �مل�شتوطنة. 

ومت توقيف �شتة ��شخا�س �ثناء �لعملية �لتي �شتتو��شل خال �لنهار.
��شيب  �ملنطقة  من  �شابا   40 �ج��اء  لا�شتيطان  موؤيدة  منظمة  و�علنت 

�حدهم بجروح طفيفة.
بوؤرة  م��ن��زل يف   15 م��ن  �مل�شتوطنني  �ل��ث��اث��اء  ط���ردت  �ل�����ش��رط��ة  وك��ان��ت 

��شتيطانية �خرى �شمال �خلليل بال�شفة �لغربية �ملحتلة.
ويعي�س يف �ل�شفة �لغربية و�لقد�س �ل�شرقية �ملحتلتني نحو ثاثة مايني 

فل�شطيني و�كرث من 600 �لف م�شتوطن.
 

اتفاق تاريخي ينهي خالفا حول ا�شم مقدونيا 

•• الفجر - فريدريك كولر  
ترجمة خرية ال�سيباين

�أ���ش��ه��ر م���ن �ملخا�س  ب��ع��د ث��اث��ة     
�لقي�شرية،  و�ل�����������ولدة  �ل�������ش���ع���ب 
يتذّرر  �أن  �لأمل���اين  لائتاف  ميكن 
�ل��ي��وم �لث��ن��ني، ول���ن ي��ك��ون �شريكه 
�ل�������ش������رت�ك������ي �لأق�������ل�������ي )�حل��������زب 
�ل�����ش����رت�ك����ي �ل����دمي����ق����ر�ط����ي( هو 
�مل�����ش��وؤول ع��ن ذل����ك، ول��ك��ن �لحت���اد 
�لبافاري،  �لج���ت���م���اع���ي  �مل�����ش��ي��ح��ي 
لاحتاد  �مل��ت��م��رد  �لأ���ش��غ��ر  �ل�شقيق 
�مل�شيحي �لدميقر�طي �ملحافظ. ويف 
�لنهاية، �شتتم �ز�حة �أجنيا مريكل 
ل��ي�����س ع��ل��ى ي���د �ل��ي�����ش��ار، و�من����ا من 

جانب �ليمني �لبافاري �ملت�شدد. 
   ويف حال �إجر�ء �نتخابات جديدة، 
�ملت�شدد  �ل��ي��م��ني  ه���ذ�  لنف�س  مي��ك��ن 
�ليمني  م��ع  �مل���رة  ه���ذه  يتحالف  �أن 
�مل��ت��ط��رف، ف��ح��زب �ل��ب��دي��ل م��ن �أجل 
ي�شبح  �أن  �إىل  ط��ري��ق��ه  يف  �مل���ان���ي���ا 
�أمل���ان���ي���ا، وف���ق���اً لآخر  ث���اين ح���زب يف 

��شتطاعات �لر�أي. 
وه��ك��ذ�، ب��ع��د �لن��ت�����ش��ار�ت �لأخ���رية 
�لنم�شا  يف  �ل���ق���وم���ي���ة  ل�����اأح�����ز�ب 

عنها  و��شنطن  وبتخلي  و�لرو�شية، 
�ليوم مدى  �للير�لية  �أوروب��ا  تقّدر 

ه�شا�شتها.
�لخرية،  �ل�شبع  قمة  ك��ارث��ة  بعد     
ن���درك م���دى ق���درة دون���ال���د تر�مب 
على تغيري م�شار �لأحد�ث يف �أوروبا 
نف�شها، ول تتعلق �مل�شالة هنا بحرب 
بالنموذج  و�من������ا  ف���ق���ط،  جت����اري����ة 

�ل�شيا�شي.
    �إن قوميته تلهم �لقوى �ملحافظة 
�لأوروبية،  �لقارة  يف  تطرفا  �لأك��رث 
نف�شها  ُتطمئن  �أن  ت�شتطيع  �ل��ت��ي 
�ل�شحيح  �جل��ان��ب  على  �أن��ه��ا  بفكرة 
من �لتاريخ، يف فلك “�أمريكا �أوًل” 

لرت�مب.
�ن���ت���خ���اب���ات، يهنئ  ب��ع��د  �ن��ت��خ��اب��ات   
�ملنتخبني  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  رئي�س 
�شفريه  ي��خ��ف��ي  ول  �ل�����ش��ع��ب��وي��ني، 
يف  تتمث�������ل  مهمت������ه  �ن  ب��رل��ني  يف 
�أملانيا  �لقومية يف  م�شاعدة �لأحز�ب 

و�أوروبا.
د�خلية  �أعلن وزر�ء  �ملناخ،  ه��ذ�     يف 
�إيطاليا و�أملانيا و�لنم�شا يوم �لأربعاء، 
عن �إن�شاء “حمور �ملتطوعني” �شد 
ُيزعج  �أل  �ل�شرعية..  غ��ري  �لهجرة 

هذ�...؟

م�شالة الهجرة واأ�شبابها
يقوم  �أن  �لث���ن���ني، مي��ك��ن  �ل���ي���وم     
هور�شت  �لأمل������اين  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي����ر 
�لحتاد  يف  �لقوي  �لرجل  زيهوفري، 
�مل�شيحي �لجتماعي، باإطاق عملية 
�لإنهاء من خال �إ�شد�ر قر�ر عودة 
لطرد  �حل��دودي��ة  �ملر�قبة  �إج����ر�ء�ت 
�أو  �ل�����ش��رع��ي��ني  غ��ري  “�ملهاجرين” 
�لذين �شبق �ن تقدمو� بطلب جلوء 

يف بلد �آخر. 
  �شيتم تطبيق مبد�أ دبلن من خال 
�أر�شى  �ل����ذي  �شنغن  �ت��ف��اق  ت��ف��ج��ري 
وتلعب  �ل����ش���خ���ا����س،  ت��ن��ّق��ل  ح���ري���ة 
�مل�شت�شارة ورقة �لتوقيت على �أمل - 
دون جدوى؟ - حل م�شرتك يف قمة 
�لحت����اد �لأوروب������ي �ل��ق��ادم��ة �أو�خ���ر 

�لدومينو  تاأثري  �شي�شل  و�إيطاليا، 
�لذي �نطلق من �أوروبا �ل�شرقية �ىل 
�أملانيا،  ونب�شها:  �ل��ق��ارة  رح��ى  قلب 
و�شننتقل �إثر ذلك �إىل �أوروبا �أخرى 

مغايرة.
   مل ُيح�شم �شيء بعد، فقد �أظهرت 
�أجنيا مريكل يف �ملا�شي غريزة بقاء 
ولكن  �مل��األ��وف.  عن  خارجة  �شيا�شي 
يتحقق  �أن  قبل  وقت  م�شاألة  �ألي�شت 
�ملطاف  �شينتهي  �ل�����ش��ي��ن��اري��و؟  ه���ذ� 
و�لأوروبيني، �ىل  �لأمل��ان  بالقوميني 
�ملر�أة  تلك  �مل�شت�شارة،  بجلد  �ل��ف��وز 
�ل��ت��ي ف��ت��ح��ت - �أك����رث م���ن �ل����ازم؟ 
�للجوء  ل��ط��ال��ب��ي  ب�����ش��خ��اء  ح���دوده���ا 
من �شوريني وعر�قيني و�أفغانيني يف 

ذروة تدفقات �لهجرة عام 2015.

�خلارجية  �حل����دود  لتعزيز  ي��ون��ي��و، 
ل��احت��اد �لأوروب�������ي، وت���وزي���ع عبء 

�لاجئني ب�شكل من�شف.
يزد�د  حيث   - �لهجرة  م�شالة  �إن     
ت���ق���ل�������س �ل���ت���م���ي���ي���ز ب�����ني �ل����اج����ئ 
 - �لق��ت�����ش��ادي  و�مل��ه��اج��ر  �ل�شيا�شي 
على و�شك تقوي�س �أوروب��ا �ملفتوحة 
�لعقود  يف  بنيت  �ل��ت��ي  و�ل��ل��ي��ر�ل��ي��ة 

�لأخرية.
 و�شغوط �لهجرة، �لتي هي حقيقية، 
لي�شت ���ش��وى ج���زء م��ن �مل��ع��ادل��ة. �ذ 
و�ل�شرخ  �لقت�شادية  �لأزم���ة  تف�ّشر 
ف�شًا  عنها،  �لنات���������ج  �لجتماعي 
ع���ن ����ش���وء ه�����ش��م ت��و���ش��ي��ع �لحت����اد 
�لهوية  ت���وت���ر�ت  ت��ف�����ّش��ر  �لأوروب�������ي، 

�جلارية. 

  �ن هذه �لتحديات، �لتي كانت تبدو 
�أنها قابلة للك�شب قبل ب�شع �شنو�ت، 
�ل�شيطرة  ع���ن  خ���ارج���ة  �أ���ش��ب��ح��ت 
لأن  ع�����ش��و�،   27 ب���  عملًيا  و�لد�رة 
�لحت�������اد ل��ي�����س ف���ق���ط مم����زًق����ا من 
�ل���د�خ���ل، و�من���ا ي��ت��م �خ��رت�ق��ه على 

نحو متز�يد من �خلارج.

تاأثري ترامب
عمالقة  ث���اث���ة  �أوروب��������ا  ت���و�ج���ه     
ي�شعفوها عندما يق�شمونها: رو�شيا، 
و�ل�شني،  ج��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة،  لأ����ش���ب���اب 
و�لوليات  �أي��دي��ول��وج��ي��ة،  لأ���ش��ب��اب 
�مل��ت��ح��دة، لأ���ش��ب��اب �ق��ت�����ش��ادي��ة. مع 
لأوروب���ا  ميكن  �لأم��ري��ك��ي،  �حلليف 
�ل�شينية  �ل���������ش����غ����وط  م����ق����اوم����ة 

و�شّرح ت�شير��س نقوم يف هذ� �ليوم بو�جبنا �لوطني خطوة تاريخية 
�لبلقان  خلتم جر�ح �ملا�شي، فتح �لطريق �ىل �لتن�شيق بني بلدينا، 
وكل �أوروبا. ومن �ملفرت�س �أن ي�شمح هذ� �لتفاق �لذي يدخل حّيز 
�لتنفيذ بعد �شتة �أ�شهر مبدئيا، برفع �حلظر �ليوناين عن �ن�شمام 
�شكوبيي �إىل �لحتاد �لوروبي وحلف �شمال �لأطل�شي. من �جلانب 
�ملقدوين، يجب �أن ي�شادق عليه �لرملان وينال �ملو�فقة عر ��شتفتاء 

و�أن ي�شّجل ر�شميا عر مر�جعة د�شتورية.
وب��ع��ده��ا، ي��ف��رت���س �أن ي��ق��ّره �ل���رمل���ان �ل��ي��ون��اين. و�أ����ش���اف “هذه 
�مل�شتقبل  لبناء  تبقى معلقة لأننا نعطي مثال  �أن  �خلطوة ل يجب 
وقال �نه يف حال متت عرقلة �لتفاق من �جلانب  �شد �لكر�هية”. 
�مل���ق���دوين، ف�����ش��ي��ت��وق��ف �ن�����ش��م��ام ���ش��ك��وب��ي��ي �ىل �لحت�����اد �لوروب�����ي 
من  �لدميوقر�طي،  �ل�شرت�كي  ز�ي��ف،  و�عتر  �لأطل�شي.  و�حللف 

 •• ب�سارادي�س-اأ ف ب:

نيكول  ومقدونيا  كوتزيا�س  نيكو�س  �ل��ي��ون��ان  خارجية  وزي���ر�  وق��ع 
عاما   27 ��شتمر  خ��اف��ا  ينهي  تاريخيا  �ت��ف��اق��ا  �م�����س  دمي��ي��رتوف 
ويق�شي بتغيري ��شم “جمهورية مقدونيا �ليوغو�شافية �ل�شابقة” 
�ىل مقدونيا �ل�شمالية، ما يفتح �أمامها �ملجال لان�شمام �ىل �لحتاد 

�لأوروبي وحلف �لأطل�شي.
�شفاف  على  �أقيم  �ل��ذي  �حلفل  يف  لاتفاق  ر�عية  جهات  و�شاركت 
بحرية بري�شب�س �حلدودية، بينها رئي�شا �لوزر�ء �ليوناين �ليك�شي�س 
ت�شير��س و�ملقدوين زور�ن ز�يف ��شافة �ىل مفاو�س �لأمم �ملتحدة 
�لأوروبي  �لحت��اد  يف  �خلارجية  �لعاقات  وم�شوؤولة  نيميتز  ماثيو 

فيديريكا موغرييني.

يحّرك  �أن  وميكنه  ��شرت�تيجية  “�أهمية  �لت��ف��اق  ل��ه��ذ�  �أن  جهته 
�لتو�شل  �أم��ام  �ملجال  وفتح  و�لزده���ار.  �ل�شتقر�ر  لتحقيق  جبال” 
�ليمني  2017، بعد  ز�ي��ف �ىل �حلكم عام  ت�شوية عند و�شول  �ىل 
�لرو�شي  �لنفوذ  �لوروب��ي حيال  �لقلق  �أن  �ملحللون  وي��رى  �لقومي. 
يف �ملنطقة كان كبري�. وو�شل �لوفد �ملقدوين على من قو�رب �ىل 
وقع  على  ت�شير��س  ��شتقبله  حيث  �لبحرية،  من  �ليونانية  �جلهة 
�لت�شفيق. ومن �ملفرت�س �أن يختتم �حلفل بغد�ء يف �جلانب �لآخر 

من �لبحرية، �أي �جلانب �ملقدوين.
�لنز�عات  �إح����دى  م��ع��اجل��ة  �إىل  �شفحة   20 م��ن  �لت��ف��اق  وي��ه��دف 

�لخرية �ملوروثة عن تفكك يوغو�شافيا.
�أثينا  عار�شت   ،1991 ع��ام  ��شتقالها  مقدونيا  �أعلنت  �ن  ومنذ 
هذه  �أن  تعتر  لأنها  “مقدونيا”  ��شم  �ل�شغرية  جارتها  ��شتخد�م 

�لت�شمية ت��ع��ود ل��اإق��ل��ي��م �ل��و�ق��ع يف ���ش��م��ال �ل��ي��ون��ان، �ل���ذي ك���ان يف 
�لكبري  �لفخر  م�شدر  �لأك��ر،  �ل�شكندر  �مر�طورية  مهد  �ملا�شي 
�ل��وزر�ء مو�جهة ردود فعل ح��ادة يف  لليونانيني. وك��ان على رئي�شي 

بادهما، نابعة من �ملعار�شة �ليمينية و�حلركات �لقومية.
مذكرة  م��ن  �ل�����ش��ب��ت  ب�”�خليانة”،  �ُت��ه��م  �ل����ذي  ت�����ش��ي��ر����س  وجن���ا 
كريياكو�س  �مل��ح��اف��ظ  خ�شمه  بها  ت��ق��دم  حكومته  ع��ن  ثقة  حلجب 
ميت�شوتاكي�س. ويف مقدونيا، قد ي�شتخدم �لرئي�س جورجي �يفانوف 
باأنه  �لقومية  �ملعار�شة  و�شفته  �ل��ذي  �لت��ف��اق  لرف�س  �لفيتو  حق 

��شت�شام، ما من �شاأنه فقط تاأخري �مل�شادقة عليه.
بعيد�  �ملنطقة  �شكان  من  مئات  ب�شع  تظاهر  �ليوناين،  �جلانب  يف 
�شد  �ليونانية،  �لأع���ام  ر�فعني  �أمنية،  حو�جز  ب�شبب  �حلفل  عن 

�لتفاق.

�لهجرة جزء من �ملعادلة..

�ليمني �ملتطرف يغلق حدود �يطاليا

ب����ت����خ����ل����ي 
عنها  وا�شنطن 
اأوروب��ا  تقّدر 
ال��ل��ي��رال��ي��ة 
ال���ي���وم م��دى 
ه�����ش��ا���ش��ت��ه��ا

�����ش����غ����وط 
التي  الهجرة، 
حقيقية،  هي 
�شوى  لي�شت 
ج��������زء م��ن 
امل����ع����ادل����ة

ـــــــــا  تـــــواجـــــه اأوروب
ــة:  ــق ــال ــم ـــة ع ـــالث ث
جيو�شيا�شيا،  رو�شيا 
اأيديولوجيا،  وال�شني 
ـــــــــــــات  ـــــــــــــولي وال
اقت�شاديا املــتــحــدة 

ب�شبب ترامب واأ�شياء اأخرى:

عودة قوى املحور اإىل القارة العجوز...!
 لرتامب القدرة على تغيري م�شار الأحداث يف اأوروبا لي�س من باب احلرب التجارية فقط واإمنا كنموذج �شيا�شي

هذ� �لرجل يهدد عر�س �مل�شت�شارة

بعد انت�شار الأحزاب القومية يف النم�شا واإيطاليا، 
�شي�شل تاأثري الدومينو اىل نب�س القارة ، اأملانيا

�شيفوز القوميون الأملان والأوروبيني بجلد امل�شت�شارة 
التي فتحت حدودها ب�شخاء لطالبي اللجوء

�لنم�شا ت�شتعيد حمورها مريكل حانت �شاعة �حلقيقة
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   - يف رو�شيا، �لريا�شة و�ل�شيا�شة 
د�ئًما على �رتباط وثيق: يف زمن 
هيمنت  �ل�������ش���وف���ي���ات���ي،  �لحت�������اد 
�لنظام  ع��ل��ى  �مل��رك��زي��ة  �ل�����ش��ل��ط��ة 
�مل�شتويات،  جميع  على  �لريا�شي 
�لريا�شيني  جن����اح  م���ن  وج��ع��ل��ت 
ودعاية.  ق���وة  �أد�ة  �ل�شوفياتيني 
ولئن �شعف كل ذ�ك �لنظام ب�شبب 
ثم  �ل�شوفياتي،  �لحت���اد  �شقوط 
�شعى  �لت�شعينات،  فو�شى  ج���ر�ء 
�ل�شلطة  �إىل  و�شوله  منذ  بوتني 
ل�شتعادة عظمة �لباد �لريا�شية. 
مبا�شرة  ��شتلهم  ذل��ك،  ولتحقيق 
م���ن �ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��وف��ي��ات��ي، ولكن 

بتكييفه مع �قت�شاد �ل�شوق.
   وهكذ� ��شتعاد فادميري بوتني 
دفع  �لر�أ�شية.  �ل�شلطة  من  نوعا 
�لأوليغار�س �لرو�س �إىل �ل�شتثمار 
بكثافة يف �لريا�شة، ب�شر�ء نو�دي 
�ملثال.  ���ش��ب��ي��ل  ع��ل��ى  �ل���ق���دم  ك����رة 
وينت�شب  م���ن���ه،  �مل���ق���رب���ني  وع�����نّي 
جميعهم �إىل حزب رو�شيا �ملوحدة، 
ع���ل���ى ر�أ���������س م���ع���ظ���م �لحت��������اد�ت 
وبالتايل  �ل���ب���اد.  يف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�لرو�شية  �ل�������ش���ل���ط���ة  �أ����ش���ب���ح���ت 
�أن  ���ش��ب��ورت��وك��ر�ت��ور�: وه��ذ� يعني 
ب��وت��ني ق���د ع��ب��اأ �ل��ف��ئ��ات �لثاث 
و�لأوليغار�س،  �ل�شا�شة،  �لفاعلة 
�ل�شيطرة  �أجل  من  و�لريا�شيني، 
جعلها  ثّمة  وم��ن  �لريا�شة،  على 

�أد�ة �شيا�شية طّيعة.
   ه��ن��اك �ل��ي��وم يف رو���ش��ي��ا بوتني 
�لريا�شي  للف�شاء  “ت�شيي�س” 
�ل�شيا�شي.  �لف�شاء  و”ريا�شية” 
هذ� �لنق�شام يعمل قبل كل �شيء 
لل�شيطرة على �لأندية �لريا�شية 
�ملحرتفة �لرو�شية وكذلك جلذب 
�لأح�����د�ث �ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل��ك��رى يف 
�لعامل، منها م�شابقة كا�س �لعامل 
تكون  �ن  يفرت�س  �ل��ت��ي   2018
 2000 ب��ني  �خل��ت��ام��ي.  �لتتويج 
و2018، رو�شيا هي �لدولة �لتي 
�مل�شابقات  م��ن  ع��دد  �أك���ر  نظمت 

�لريا�شية �لعاملية. 
ـــدف فــالدميــري  ـــا هـــو ه    *م
هذه  مثل  تنظيم  مــن  بوتني 

امل�شابقات؟
�ل����ش���ت���خ���د�م  ه������ذ�  ي����ه����دف   -    
ل���ل���ري���ا����ش���ة م�����ن ق����ب����ل �ل����دول����ة 
�شورة  حت�شني  �إىل  �أول  �لرو�شية 
�ل��ب��اد دول���ي���ا، ف��امل��ط��ل��وب ه��و �أن 
مبثابة  �مل�������ش���اب���ق���ات  ه�����ذه  ت���ك���ون 
و�ج��ه��ة ع��ر���س، ك��م��ا ت��ه��دف هذه 
ا �إىل بناء  �ل�شيا�شة �لريا�شية �أي�شً
ق�شة ريا�شية قوية ت�شهر �ل�شعب 

�لرو�شي يف قيم وطنية.
   على �شبيل �ملثال، كان يفرت�س 
�لأوملبية  �لأل��ع��اب  دورة  متثل  �أن 
�ل�شتوية لعام 2014 يف �شوت�شي 
ع��ام��ة ع��ل��ى ن��ه�����ش��ة رو���ش��ي��ا من 
عاملية.  ري���ا����ش���ي���ة  ك���ق���وة  ج���دي���د 
ك��ان �مل��ط��ل��وب �ل��ث��اأر م��ن مقاطعة 
مو�شكو  يف  �لأومل����ب����ي����ة  �لأل�����ع�����اب 
على  و�حل�������ش���ول   ،1980 ع����ام 
�مليد�ليات،  م��ن  ج���د�  ك��ب��ري  ع���دد 
يتفوقون  �ل���رو����س  �ن  وم���ع���روف 
عام  �ل�������ش���ت���وي���ة.  �ل���ري���ا����ش���ات  يف 
�لرو�شي  �لرئي�س  �شافر   ،2007
تر�ّشح  ل���ي���ق���دم  غ���و�ت���ي���م���ال  �إىل 

ب�شدد  الــريــا�ــشــة  ــالل  مــن خ
النقالب �شد بوتني؟

  - هذه �ل�شرت�تيجية هي بالفعل 
ن�����ش��ف خ��ي��ب��ة ن�����ش��ف جن�����اح. مع 
�ل�شر�ع يف �أوكر�نيا، و�شم �لقرم، 
ب�شار  ودع����م  �ل�����ش��وري��ة  و�لأزم�������ة 
و�ليوم   ،2014 �أل���ع���اب  �لأ����ش���د، 
كاأ�س �لعامل 2018، توّظف �أكرث 
رو�شيا  ملنتقدي  �إعامية  كمن�شة 
�ملنا�شبة  ه��ذه  يف  ي�شريون  �ل��ذي��ن 
لن��ت��ه��اك��ات ه���ذ� �ل��ب��ل��د يف جمال 

حقوق �لإن�شان على �شبيل �ملثال.
�لقوة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ُو����ش���ع���ت     
�لناعمة من خال �لريا�شة هذه 
�شياق  يف  �لل���ف���ني،  �ل�����ش��ن��و�ت  يف 
عام  و�شكل  خمتلف.  جيو�شيا�شي 
�أنه  درج��ة  �ىل  �لقطيعة،   2014
يحق �أن نت�شاءل ما �إذ� كانت هذه 
�ل�شيا�شة ل تز�ل مفيدة ومنا�شبة 
�ليوم. �ن ��شت�شافة حدث ريا�شي 
فهو  ح��دي��ن:  ذو  �شيف  ه��و  دويل 
�ل��ب��اد على  ق���درة  ي��دل على  و�ن 
����ش��ت��ق��ب��ال �جل��م��اه��ري م��ن جميع 
ي�شلط  ا  �أي�شً فهو  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء 
�إما  �لكا�شفة على �لباد  �لأ�شو�ء 

لاأف�شل ... �و �لأ�شو�أ.
ال�شعب  يــتــفــاعــل  *كــيــف     
هذه  كل  تنظيم  مع  الرو�شي 

امل�شابقات؟
   - يف �لنهاية، كان ل�شيا�شة �لقوة 
�لإيجابي  �ل��ت��اأث��ري  ه��ذه  �لناعمة 
�لرو�شي.  �ل�شعب  على  �حلقيقي 
ف�شعبية فادميري بوتني مل تكن 
�بد� مبثل ذ�ك �لرتفاع بعد دورة 
�لألعاب �لأوملبية يف �شوت�شي، حيث 
بلغت �لآر�ء �لإيجابية بن�شبة 88 

باملائة ...
ع���ام  �إىل   2008 ع������ام  م�����ن     
�لأ�شا�شي  �ل��ه��دف  ك���ان   ،2014
�إظهار  ل��ه��ذه �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ه��و 
لرو�شيا  وج��ذ�ب��ة  �إيجابية  ���ش��ورة 
وتطبيع  �ل���ري���ا����ش���ة،  خ����ال  م���ن 
�ل���ع���اق���ات م����ع �ل����غ����رب، وج����ذب 
�مل�شتثمرين �لأجانب. هذه �لفرتة 
تقابل على وجه �خل�شو�س حلظة 
�ل�شلطة  يف  ميدفيديف  دمي��رتي 

يف رو�شيا.
    منذ عام 2014، تغريت �لقوة 
�لرو�شية،  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ن��اع��م��ة 
و�أ����ش���ب���ح ت���اأث���ريه���ا خ��ا���ش��ة على 
�جل��م��اه��ري �ل��رو���ش��ي��ة.. �ن��ه��ا �لآن 
منها  �أك����رث  �ل��ف��ع��ل  رد  جم����ال  يف 
يف جم��ال �ل��ف��ع��ل، وب���دل �ن تكون 
ت�شعى  و����ش��ت��ق��ط��اب،  ج����ذب  �أد�ة 
�ملطالبة  �إىل  �لدولة  خالها  من 

بغريّيتها.
�لتعاطي  ت���ه���م  غ�����ريت  ل���ق���د      
�شوت�شي  يف  للمن�شطات  �جلماعي 
�ملعطيات. ومنذئذ، تعمل �ل�شلطة 
�شرعية  �إرب�������اك  ع��ل��ى  �ل���رو����ش���ي���ة 
�لدولية..  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ات 
�مل�شتوى  على  رو�شيا  �ن�شقت  و�إذ� 
�لدويل، فال�شعب �لرو�شي ح�شا�س 
�إنها  مل��ث��ل ه����ذ� �خل����ط����اب..  ج�����د�ً 

باخت�شار. �شيا�شة “فرق ت�شد”، 
* �شارك لوكا�س اأوبني يف 

كتاب “حتقيقات كرة القدم، 
خفايا كرة القدم يف رو�شيا” 

)دار ن�شر بريال(

بقوة  “يحر�س”  وك��ان  �شوت�شي، 
بوتانني  ف��ادمي��ري  �لأول��ي��غ��ار���س 
على �مل�شاهمة مالياً يف بناء �لبنية 
�لألعاب  تلك  تكون  حتى  �لتحتية 
�شركة  ���ش��ّرك  كما  مت��ام��اً  ناجحة. 
�ل���ط���اق���ة �ل��ع��م��اق��ة غ����ازب����روم - 
رئي�شها  ميلر،  �أليك�شي  ك��ان  �لتي 
�لتنفيذي، و�وليغار�س مقرب من 
�لعامل  كاأ�س  �ل�شلطة - يف تنظيم 

.2018
الرو�شية  ال�شلطة  تريد   *    
هذه  خالل  من  عظمتها  ابراز 
لكن  الريا�شية،  امل�شابقات 
من  الــعــامل،  لكاأ�س  بالن�شبة 
منتخب  يفوز  اأن  املرجح  غري 
يف  األي�س  بالبطولة،  بـــالده 

هذا ف�شل لبوتني؟
   - هذ� �لف�شل ل يعود �إىل بوتني 
تقدمت  عندما  بالتاكيد،  ف��ق��ط. 
كاأ�س  ����ش��ت�����ش��اف��ة  ب��ط��ل��ب  رو���ش��ي��ا 

نقطة: تقعان بالقرب من مناطق 
�أوك��ر�ن��ي��ا وجورجيا.  م��ع  �ل��ن��ز�ع، 
�أر��شيها،  متّيز  �أن  رو�شيا  وتريد 
وتظهر للعامل قدرتها على تاأمني 
هذه �ملناطق �لتي تعتر خطرية.

   و�أخري�، فاإن �ختيار يكاترينبورغ 
عالية: هي  رمزية  �أي�شا  يت�شمن 
يف  تقع  وحديثة  متقدمة  مدينة 
�آ���ش��ي��ا، ع��ل��ى ب��ع��د ح���و�يل 3000 
ك��ي��ل��وم��رت م���ن ك��ال��ي��ن��ي��ن��غ��ر�د. �إن 
فكرة �لرو�س هي تقدمي �شخامة 
�أر�����ش���ي���ه���م، وط���ب���ع �ل���ت���اري���خ من 
خال �لإ�شادة بكاأ�س عامل حتدث 
نف�س  يف  ق���ارت���ني  يف  م����رة  لأول 

�لوقت: يف �أوروبا و�آ�شيا.
  *على غرار اأوملبياد 2014، 
 2018 الـــعـــامل  كـــاأ�ـــس  مــنــح 
ـــدى ملــنــتــقــدي  ــس الـــ�ـــش ــ� ــع ب
الي�شت  الرو�شية.  ال�شلطة 
الناعمة  القوة  ا�شرتاتيجية 

�شر�ب: ُتف�ّشر من خال م�شاهمة 
�ل����اع����ب����ني م�����ن �جل���م���ه���وري���ات 
�أوكر�نيا  �لأخ�����رى،  �ل�شوفياتية 

على وجه �خل�شو�س.
�لأل����ع����اب  دورة  ع��ك�����س  وع���ل���ى     
�أر�دت  حيث  �شوت�شي،  يف  �لأوملبية 
رو�شيا �أن تثبت تفوقها �لريا�شي، 
فاإن كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم لي�س 
حقيقي  ري��ا���ش��ي  ره�����ان  �أي  ف��ي��ه 
ه���ي بدرجة  �ل���ره���ان���ات  ل��ب��وت��ني، 
�مل�شاألة  �إن  ج��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة:  �أوىل 
�لباد  عظمة  �ب����ر�ز  يف  تنح�شر 
�ل���رو����ش���ي���ة، و����ش���ي���اغ���ة م����ا ميثل 

�لباد دوليا.
   *ما هي ال�شورة التي تنوي 
ال�شلطة الرو�شية الرتويج لها 

بال�شبط؟
   - لبلورة فكرة، يجدر �لنظر �إىل 
�لتي  ع�شر  �لأح���د  �مل�شيفة  �مل��دن 
مت �ختيارها يف كاأ�س �لعامل هذه، 

�أمل  ه��ن��اك  ك��ان   ،2018 �ل��ع��امل 
يف ق����درة �ل��ف��ري��ق �ل��رو���ش��ي على 
�أنهى  ق��د  حينها  وك���ان  �ملناف�شة. 
2008 يف  �لوروبية  كاأ�س �لمم 
�ملركز �لثالث، وُر�شدت ��شتثمار�ت 
�لنية  وك���ان���ت  �ل���ت���ك���وي���ن،  مل���ر�ك���ز 
لعبني  جتني�س  �شيا�شة  لعتماد 
�أ�شماء  �ن���ت���د�ب  ومت  ب��ر�زي��ل��ي��ني، 
م��رم��وق��ة يف ع���امل �مل���درب���ني على 
�ل  كابيلو.  فابيو  �لإيطايل  غ��ر�ر 
تف�شريه  مي��ك��ن  �ل��ف�����ش��ل  ه����ذ�  �ن 
�أك������رث ب���اأ����ش���ب���اب ث���ق���اف���ي���ة. يجب 
�إدر�ك �أنه كانت لكرة �لقدم د�ئماً 
حيث  رو���ش��ي��ا،  يف  ملتب�شة  م��ك��ان��ة 
�لريا�شة  عن  تكون  ما  �أبعد  �أنها 
�شبيل  وع���ل���ى  �ل���ب���ل���د.  يف  �لأوىل 
يف  �ملناخية  �ل��ع��و�م��ل  �أدت  �مل��ث��ال، 
فرملة  �إىل  �لأح����ي����ان  م���ن  ك��ث��ري 
ممار�شتها، وكانت �لنتائج �جليدة 
لفريق �لحتاد �ل�شوفياتي جمرد 

عرقية  جم���م���وع���ات  ع�����دة  ف��ي��ه��ا 
�لتتار...(  �رزي�������ان،  )م��وك�����ش��ان، 
و�ل��ه��دف هنا ه��و �ل��رتوي��ج ل�شكل 
�لثقافية،  �ل��ت��ع��ددي��ة  �أ���ش��ك��ال  م��ن 
وغري  مت�شاحمة  ���ش��ورة  لإظ��ه��ار 
�لتنوع  وعر�س  للباد،  عن�شرية 
�ل����ع����رق����ي و�ل�����ث�����ق�����ايف و�ل����ل����غ����وي 
و�ل��دي��ن��ي يف رو���ش��ي��ا. ع��ل��ى هاتني 
“�لنظري  تكونا  �أن  �جلمهوريتني 

�لإيجابي” لآخر: �ل�شي�شان.
ف����اإن �لفكرة     م��ع ف��ول��غ��وغ��ر�د، 
باملا�شي  و�لع���رت�ف  �لتحية  ه��ي 
�ل�����ش��وف��ي��ات��ي ل���ل���ب���اد، م���ا����س مل 
ي���ت���وق���ف ف����ادمي����ري ب���وت���ني عن 
�ليه منذ جميئه  �لع��ت��ب��ار  �إع���ادة 
�إىل �ل�شلطة. يف هذه �ملدينة جند 
متثاًل عماقا للوطن �لأم، �لذي 
بالنت�شار  لاحتفال  ت�شييده  مت 

�ل�شوفياتي على �أملانيا �لنازية.
    وت�شرتك �شوت�شي ورو�شتوف يف 

بعيد� عن �لعا�شمة مو�شكو و�شانت 
بكالينينغر�د:  لنبد�أ  بطر�شبورغ. 
�إنها مدينة غري متطورة ريا�شًيا، 
ولكن مت �ختيارها ب�شبب موقعها 
�جل���غ���ر�يف: ف��ه��ي ت��ق��ع يف �أوروب�����ا، 
بولند�  بني  �ل��ذي  �جليب  ذ�ك  يف 
ول��ي��ت��و�ن��ي��ا، وه���ي م��ع��زول��ة متاًما 
و�لفكرة  �لرو�شية.  �لأر����ش��ي  عن 
ه��ي ت��اأ���ش��ي�����س ت��اأث��ريه��ا ع��ل��ى تلك 
قوة  ممار�شة  خ��ال  م��ن  �ملنطقة 
�لناطقني  �ل�����ش��ك��ان  ع��ل��ى  ج����ذب 
بالرو�شية �لذين يعي�شون يف تلك 

�لبلد�ن �لأوروبية.
   قاز�ن و�شار�ن�شك: هما مدينتان 
تقعان يف جمهوريتني خمتلفتني. 
تتار�شتان،  ع��ا���ش��م��ة  ه���ي  ق�����از�ن 
ب�شكل  �ل��ت��ت��ار  ي�شكنه  �إق��ل��ي��م  وه��و 
�مل�شلمون  يتعاي�س  وحيث  رئي�شي 
و�لأرثوذك�س معاً. و�شار��شنك هي 
عا�شمة موردوفيا، منطقة تعي�س 

�لريا�شة من ��شلحة �لقوة �لناعمة �لرو�شية بوتني  �لريا�شة يف خدمة �ل�شيا�شة

كا�س �لعامل رهان بوتني

مع فولغوغر�د  �لفكرة هي حتية �ملا�شي �ل�شوفياتي للباد

�لتظاهر�ت �لريا�شية �لعاملية �شاح ذو حدين

بني 2000 و2018، رو�شيا هي الدولة التي نظمت اأكرب عدد من امل�شابقات الريا�شية العاملية
 يف رو�شيا بوتني »ت�شيي�س« للف�شاء الريا�شي ولكن ا�شت�شافة حدث ريا�شي دويل �شيف ذو حدين

لي�س لبوتني اأي رهان ريا�شي حقيقي يف كاأ�س العامل، الرهانات هي بدرجة اأوىل جيو�شيا�شية
بوتني  ي�شعى 
ل���ش��ت��ع��ادة 
ع�����ظ�����م�����ة 
ال�������ب�������الد 
ال��ري��ا���ش��ي��ة 
وحت�شني �شورة 
دولّيا  ال��ب��الد 

ل���ت���ح���ق���ي���ق 
ا�شتلهم  هدفه 
ال��ق��ي�����ش��ر 
م���ن ال��ن��ظ��ام 
ال�ش���وفي��اتي 
بت�ك�ي�ي��فه مع 
اقت�شاد ال�شوق

كاأ�س العامل 2018 باللغة الرو�شية:

عندما يجعل بوتني من الريا�شة اأداة �شيا�شية طّيعة...!
•• الفجر – خرية ال�سيباين

   حتت�شن رو�شيا هذه اليام، ولأول مرة يف التاريخ، كاأ�س 
العامل لكرة القدم، واحد من اأكرث الأحداث الريا�شية 
�شعبية يف العامل. م�شابقة، بالن�شبة لفالدميري بوتني، 

تراهن  ملاذا  قيا�شي.     مبلغ  وهو  للدولة،  يورو  مليار 
رو�شيا على الريا�شة بهذا احلجم؟ باحث يف اجلغرافيا 
اأوبني* يخ�ش�س  لوكا�س  نانتري،  ال�شيا�شية يف جامعة 
يف  الريا�شة  خــالل  من  للحوكمة  اأطروحته  حالًيا 
رو�شيا. ويف ما يلي احلوار الذي اأجراه معه �شيبا�شتيان 

اأربع  بعد  الريا�شة.      اإطار  بو�شوح،  رهانها  يتجاوز 
جدًا  املكلفة  ال�شتوية  الأوملبية  الألعاب  من  �شنوات 
و�شعها  يف  ما  كل  الرو�شية  ال�شلطة  بذلت  �شوت�شي،  يف 
عظمة  لإظهار  اأخرى  فر�شة  هذا  العامل  كاأ�س  ليكون 
 10 امل�شابقة ما يقارب  رو�شيا. وهكذا �شيكلف تنظيم 

بيالرد ملجلة لونوفال اوب�شرفاتور الفرن�شية:
من  العديد  رو�شيا  نظمت  �شنوات،  خم�س  *خــالل     
ال�شتوية،  الألعاب  منها  العاملية،  الريا�شية  امل�شابقات 
حتتلها  مكانة  اي  الــقــدم،  لكرة  العامل  كاأ�س  والآن 

الريا�شة يف �شيا�شة فالدميري بوتني؟
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املال والأعمال
نريفانا لل�شفر وال�شياحة تعلن عن تاأ�شي�س اإدارة جديدة للفعاليات

. منو مطرد تر�وح ما بني %30 و%40 يف عام 2017 
و�أ�شاف: يتجلى ذلك بو�شوح كبري يف عدد �لفعاليات �لتي 
تنظم ك��ل ع��ام يف دول��ة �لإم����ار�ت، وجميعها م��وؤ���ش��ر�ت تدل 
حتتل  �خل�شو�س  وج��ه  على  و�أب��وظ��ب��ي  �لإم�����ار�ت،  �أن  على 
مكانة بارزة من حيث �لتميز يف تنظيم �لفعاليات �لإبد�عية 

و�ملبتكرة من موؤمتر�ت ومهرجانات وغريها .
�رتفاع  مو�كبة  �أهمية  ت��درك مدى  �شركة نريفانا  �ن  وذك��ر 
قبل  م��ن  ت���د�ر  �ل��ت��ي  �لفعاليات  تنظيم  على  �لطلب  حجم 
�مل�شتويات  ع��ل��ى خم��ت��ل��ف  �ل��ق��ط��اع��ني �حل��ك��وم��ي و�خل���ا����س 

�لر�شمية و�لجتماعية .   
�لإد�رة �جلديدة  “ �شوف تلعب  �لعلي قائا  �ل�شيد  وم�شى 

•• ابوظبي -الفجر: 

�إد�رة  تاأ�شي�س  ، عن  و�ل�شياحة  لل�شفر  �شركة نريفانا  �أعلنت 
جديدة للفعاليات و�ملنا�شبات �لر�شمية و�خلا�شة يف مقرها 
�لطلب  لتلبية  �أبوظبي،  �لأم��و�ج يف  كا�شر  �جلديد مبنطقة 
�لقطاع  ه��ذ�  على  وخارجها  �لم���ار�ت  دول��ة  د�خ��ل  �ملتنامي 

�حليوي . 
وقال �ل�شيد عاء �لعلي، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة نريفانا 
تاأ�شي�س هذه �لإد�رة �جلديدة يعك�س  ، �ن  لل�شفر و�ل�شياحة 
�مل��ح��رتف يف �ل�شركة  ل��دى ف��ري��ق �لعمل  �ل���روح �لإب��د�ع��ي��ة 
�لذي حقق معدل  �لفعاليات  �لهائل يف قطاع  �لنمو  ملو�كبة 

دور� حموريا للرتويج لإم��ارة �بوظبي كوجهة عاملية ر�ئدة 
و�ملوؤمتر�ت،  �ملعار�س،  ل�شياحة  �لرئي�شية  �ملقومات  متتلك 
و�لفعاليات �ل�شخمة �خلا�شة باملوؤ�ش�شات �حلكومية و�شركات 
�ن�شجاما مع  وياأتي ذلك  و�لعاملية   �ملحلية  �لقطاع �خلا�س 
روؤية �أبوظبي �ألقت�شادية 2030 كما توفر �لإد�رة خدمات 
يف  كبري�  من��و�  �أي�شا  ت�شهد  �لتي  �لع��ر����س  ل�شياحة  خا�شة 

دولة �لمار�ت » .
وت�شكل �لفعاليات �خلا�شة ن�شبة مهمة يف هذ� �لقطاع �إ�شافة 
�أن�����ش��ط��ة  �مل��ع��ار���س و�مل���وؤمت���ر�ت و�مل��ه��رج��ان��ات �مل�شممة  �ىل 
�مارة  �إىل  �ل��ز�ئ��ري��ن  م��ن  �مل��زي��د  وج��ذب  �ل�شياحة  لت�شجيع 

�بوظبي ودولة �لمار�ت بوجه عام .

ومن �ملقرر �ن تتابع �لإد�رة �جلديدة تطوير قطاع �لفعاليات 
و�ملبادر�ت  و�لجتماعية،  �لفنية  �ملنا�شبات  على  تعتمد  �لتي 

�لريا�شية  و�خلريية .
باأ�شعار  متكامل��������ة  خ��دم��ات  نريفان�������ا  �ش��������ركة  وت��ق��دم 
تناف�شية لكافة �لعماء من �لقطاعني �حلكومي و�خل������ا�س 
�شخمة  ومنتجعات  فن�������ادق  �ش�������بكة  مع  وتتعامل  و�لف��ر�د 
خمتلف  يف  فن���������دق  �لف   200 من  �كرث  �ىل  عددها  ي�شل 
ت��ذ�كر  و  �لفن������ادق  ح��ج��وز�ت  خ��دم��ات  وت��وف��ر  �ل��ع��امل  دول 
�ل�شيار�ت  من  فاخر  ��شطول  ولديها  �لق��������ار�ت  لكل  �ل�شفر 
�لر�شمية  �ملنا�ش����بات  �ىل  �ل�شخ�شيات  كبار  لنقل  و�لبا�شات 

و�خلا�شة.  

تعاون بني الإمارات وزميبابوي يف جمالت ال�شتثمار والطاقة 

اقت�شادية راأ�س اخليمة تتحاور مع متعامليها »لقاء مع املتعاملني« ب�شاأن املحفزات

كهرباء ال�شارقة تدر�س تطبيق
 اأنظمة التريد املركزية يف املناطق اجلديدة

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي للتخيل  �ل��رئ��ي�����س  �ل��ل��ي��م  �مل��ه��ن��د���ش��ة م��ي  �أك����دت  م��ن جهتها 
�أهم  �أح��د  تعتر  �لتي  �ملناطق  تريد  �أنظمة  على  �لطلب  �أن  �لهند�شي 
�لبيئة  على  و�حل��ف��اظ  �لكربون  �نبعاثات  خلف�س  �لأ�شا�شية  �لعو�مل 
���ش��ه��دت �رت��ف��اع��ا يف �لآون����ة �لأخ���رية 
�لتي  �ل��در����ش��ات  �أن  �إىل  م�شرية   ..
�شتنفذها �لهيئة بالتعاون مع عدد 
و�لعاملية  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�����ش��رك��ات  م���ن 
ت�شمل  �ملحاور  من  عدد�  �شتت�شمن 
�أنظمة  ل��ت��ط��وي��ر  �أف�����ش��ل �حل���و�ف���ز 
طاقة �ملناطق �جلديدة ودقة وكفاءة 
ي�شمن  �ل�����ذي  �لأم������ر  �ل��ت�����ش��م��ي��م 
�لتكاليف  خف�س  يف  �لأم��ث��ل  �لأد�ء 
و��شتخد�م  �لت�ش���غيلية  و�لعمليات 
للمياه  ب��دي��ل  �مل��ع��اجل��ة كحل  �مل��ي��اه 
�ل�شاحلة لل�شرب يف حت�شني كفاءة 

تريد �ملناطق.
على  �شتعمل  �لهيئة  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
حملة  �شمن  توعية  ب��ر�م��ج  �إع���د�د 
�أطلقتها  �لتي  �ل�شتهاك  تر�شيد 
�لكل  “ ب��ال��رت���ش��ي��د  ����ش���ع���ار  حت����ت 
�لثقافة  ن�شر  ب�شرورة   “ م�شتفيد 
�لتريد  �أن��ظ��م��ة  ب��ف��و�ئ��د  و�ل���وع���ي 
ب���ني خمتلف  ل��ل��م��ن��اط��ق  �مل���رك���زي���ة 

فئات �ملجتمع.
من جانبه �أكد �أديب مبدر ��شتعد�د 
تنفيذ  يف  �لكامل  للتعاون  �ل�شركة 
�ل��در����ش��ات و�إع����د�د �لكو�در  �أح���دث 
�لتريد  جم����الت  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 

�ملركزي.
�شو�ء  �لهيئة  تنفذها  �لتي  �لطاقة  ��شتهاك  تر�شيد  ب��ر�م��ج  م�شيد� 

�لفنية �أو �لتوعوية.
يف  �مل�شتفي�شة  �لدر��شات  يف  �لبدء  �أن  �حلمريي  �شالح  حممد  و�أو�شح 
�شي�شهم يف  للمناطق  �لتريد  �أنظمة  لتطبيق  �مل�شبق  و�لإع��د�د  �ملناطق 
تنفيذ �مل�شروعات وفق �أف�شل �ملو��شفات �لعاملية ويحقق نتائج �يجابية 

كبرية يف تخفي�س �ل�شتهاك و�لنبعاثات �لكربونية.

•• ال�سارقة -وام:

ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�س  �لليم  ر��شد  �ملهند�س  �لدكتور  �شعادة  �أعلن 
تنفيذ  ب������د�أت  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  �ل�������ش���ارق���ة 

�ملركزية  �لأنظمة  لتطبيق  در��شات 
�ملناطق  �شمن  و�مل��ن�����ش��اآت  �مل��ب��اين  يف 
�أن��ح��اء مدينة  �جل��دي��دة يف خمتلف 
�ل�����ش��ارق��ة وت���دري���ب وت��اأه��ي��ل ك���و�در 
متخ�ش�شة من �ملو�طنني للعمل يف 

هذ� �ملجال.
ج���اء ذل���ك خ���ال ل��ق��ائ��ه وف����د� من 
�شركة �لإمار�ت دي�شرتيكت كولينج 
مبدر  �أدي���ب  “ برئا�شة  �مييكول   “
�لرئي�س �لتنفيذي لل�شركة وحممد 
�شركة  ع��ام  مدير  �حل��م��ريي  �شالح 
�لرئي�شي  باملقر  ميرتينج  �أك��و�ك��ول 
للهيئة حيث مت بحث �شبل �لتعاون 
لتنفيذ م�شروعات للتريد �ملركزي 

لعدد من �ملناطق يف �ل�شارقة.
�أنظمة  �أن  �لليم  ر��شد  �شعادة  و�أك��د 
ت�شهم  للمناطق  �مل��رك��زي��ة  �لتريد 
�لطاقة  �����ش���ت���ه���اك  ت��خ��ف��ي�����س  يف 
 40% 30 �إىل  بن�شبة ترت�وح بني 
بتوجيهات  �لهيئة  �أن  مو�شحا   ..
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة ت�شعى 
ب�شورة حثيثة �إىل حتقيق �ملزيد من 

يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  دعائم  ير�شي  مبا  عملها  جم��الت  يف  �لإجن���از�ت 
�ل�شارقة من خال ن�شر وتغطية �ملناطق باأنظمة تريد متقدمة .

�خلطط  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ب��ف��اع��ل��ي��ة  ت�����ش��ه��م  �خل����ط����وة  ه�����ذه  �أن  �إىل  ول���ف���ت 
�ل�شرت�تيجية لتخفي�س ��شتهاك �لطاقة بن�شبة ل تقل عن 30 باملائة 
�ل�شتد�مة  �إىل  �لر�شيدة  �لقيادة  وتطلعات  روؤى  وحتقيق  �ل�شارقة  يف 
باملدينة لت�شبح منوذجا عامليا يف تر�شيد �ل�شتهاك  �لبيئية و�لتحول 

و�لإ�شتد�مة.

وقال �شعادة خالد علي �لب�شتاين مدير عام �لهيئة �لحتادية 
ب�شكل  خدماتها  تطوير  على  حتر�س  �لهيئة  �إن  لل�شر�ئب 
لتمكني  و�لت�شهيل  �مل��رون��ة  م��ن  ق���در  �أك���ر  ل��ت��وف��ري  م�شتمر 
قطاعات �لأعمال من تطبيق �لنظام �ل�شريبي بكفاءة و�شهولة 
“�لوكيل  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً   .. �أن�شطتهم  على  ت��اأث��ري  �أي  دون 
�ل�شريبي” �مل�شجل لدى �لهيئة يوكل عن �أي �شخ�س طبيعي 
على  وم�شاعدتهم  �لهيئة  ل��دى  متثيلهم  بهدف  �عتباري  �أو 

�لقيام بالتز�ماتهم وممار�شة حقوقهم �ل�شريبية.
باإعد�د وطرح عدد كبري من �لأدلة  �أن �لهيئة قامت  و�أ�شاف 
�جلو�نب  ك��اف��ة  �شملت  �ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة  و�مل��ل��خ�����ش��ات  �لإر����ش���ادي���ة 
�ملحلية مو�شحاَ  �ل�شريبية  و�لتنفيذية لاأنظمة  �لت�شريعية 
�أن عدد �لوكاء �ل�شريبيني �ملعتمدين �حلا�شلني على �ملو�فقة 
من �لهيئة بلغ �أكرث من 80 وكيًا �شريبياً مت �عتمادهم بعد 
�ملطلوبة  و�مل��وؤه��ات  و�ل�شروط  �لفنية  للمعايري  ��شتيفائهم 
و�ج��ت��ي��ازه��م �لخ���ت���ب���ار�ت �ل��ت��ي �أع��دت��ه��ا �ل��ه��ي��ئ��ة ل��ل��ت��اأك��د من 
للقيام  توؤهلهم  �لتي  �ملهنية  �ملعايري  كافة  وتو�فر  كفاء�تهم 
مبهام مهنة “�لوكيل �ل�شريبي” �لتي مت ��شتحد�ثها مل�شاعدة 

قطاعات �لأعمال على �لمتثال للتز�ماتهم �ل�شريبية.

•• اأبوظبي -وام:

خدماتها  تطوير  ع��ن  لل�شر�ئب  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  �أع��ل��ن��ت 
�لإل��ك��رتون��ي��ة ع��ر �إدخ�����ال خ���ي���ار�ت ج��دي��دة ت��ت��ي��ح للخا�شع 
بتخويلها  يقوم  معتمدة  �شريبية  بوكالة  �لربط  لل�شريبة 
للقيام بعمليات �لت�شجيل وتقدمي �لإقر�ر�ت �لدورية وتنفيذ 
�خلا�شع  و�ط���اع  مبتابعة  عنه  نيابة  �ل�شريبية  �مل��ع��ام��ات 

لل�شريبة على �لإجر�ء�ت �لتي تتم ب�شكل حلظي.
�لإلكرتونية  �خل��ي��ار�ت  �أن  �ل��ي��وم  ب��ي��ان  يف  �لهيئة  و�أو���ش��ح��ت 
�أو  �شخ�س  تخويل  لل�شريبة  خا�شع  لكل  ت�شهل  �جل��دي��دة 
تعاماته  يف  متثيله  ل��غ��اي��ات  �شريبيني  ك��وك��اء  �أ���ش��خ��ا���س 
مب�شاعدة  �لوكاء  ليقوم  لل�شر�ئب  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  ل��دى 
�خلا�شعني لل�شريبة للوفاء بالتز�ماتهم وممار�شة حقوقهم 
لل�شريبة  �خلا�شع  �أن  �إىل  م�شرية   .. �ل�شلة  ذ�ت  �ل�شريبية 
من  ومعتمدة  م�شجلة  �شريبية  بوكالة  ح�شابه  رب��ط  ميكنه 
�لبو�بة  �إىل  �ل��دخ��ول  خ���ال  م��ن  مب�شطة  بطريقة  �لهيئة 
و�تباع   eservices.tax.gov.ae للهيئة:  �لإلكرتونية 

�خلطو�ت �ملو�شحة لعملية �لربط �لإلكرتوين.

•• هراري - وام: 

�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  وق��ع��ت 
زميبابوي  وج��م��ه��وري��ة  �مل��ت��ح��دة 
عا�شة  ه����ر�ري  يف  �لأول-  �أم�����س 
حماية  �ت��ف��اق��ي��ت��ي  زمي����ب����اب����وي- 
وجتنب  �ل����ش���ت���ث���م���ار  وت�����ش��ج��ي��ع 
�لدخل  على  �ل�شريبي  �لزدو�ج 
ت�شويق  ح����ول  ت��ف��اه��م  وم����ذك����رة 
و�إمد�د�ت �لطاقة. ووقعت معايل 
رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة 
دول����ة ل�������ش���وؤون �ل���ت���ع���اون �ل����دويل 
 .. �لدولة  �لتفاقيتني عن جانب 
فيما وقع معايل �لدكتور �شلطان 
ب����ن �أح����م����د �جل����اب����ر وزي������ر دول����ة 
�ل��ت��ف��اه��م وذل���ك بح�شور  م��ذك��رة 
منانغاغو�  �إمي���ر����ش���ون  ف��خ��ام��ة 

رئي�س زميبابوي.
�لها�شمي  رمي  م���ع���ايل  وك����ان����ت 
�جلابر  �شلطان  �لدكتور  ومعايل 

و�لتبادل  �ل���ش��ت��ث��م��ار  جم����ال  يف 
�ل����ت����ج����اري م�����ا ي�������ش���ه���م يف دع���م 
�لقارة  يف  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
�لأفريقية ويفتح �آفاقا �أرحب �أمام 
توفري فر�س �لتعاون �لقت�شادي 

و�ل�شتثمار �مل�شرتك.

ومتنيات  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 
���ش��م��وه��م ل��زمي��ب��اب��وي �مل��زي��د من 
�لتقدم و�لنماء. و�أكد� له �أن دولة 
متز�يد�  �هتماما  ت��ويل  �لإم���ار�ت 
زميبابوي  م��ع  �ل��ع��اق��ات  لتعزيز 
و�أف��ري��ق��ي��ا ع��ام��ة خا�شة  خ��ا���ش��ة 

ر��شد  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
�ل��وزر�ء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
�ل�شمو  و����ش���اح���ب  �هلل”  “رعاه 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

�لتوقيع  هام�س  على   - �لتقيا  قد 
�إمير�شون  �لزميبابوي  �لرئي�س   -
لفخامته  ون����ق����ا  م���ن���ان���غ���اغ���و� 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  حت���ي���ات 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  �هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة 

�لفرتة  �ملخالفات خال  حت�شيل 
�لقادمة.

و�أك������د �مل�������ش���وؤول���ني ب�����اأن �ل���د�ئ���رة 
ت�شمن للم�شتثمر مدة 90 يوما 
لغر�مة  فر�س  ول  خمالفات  با 
�ملت�شع من  ل��ه  ي��وف��ر  م��ال��ي��ة مم��ا 
يف  �مل�شموحة  �مل���دة  طيلة  �ل��وق��ت 
�لرخ�شة،  على  �لتجديد  �إج���ر�ء 
و�أم�������ا ع����ن م�����دة �لن���ت���ظ���ار فقد 
�أكدت موزة �ل�شميلي باأن �لد�ئرة 
���ش��ت��ح��ول ج��م��ي��ع �مل���ع���ام���ات �إىل 
�ملقبل،  �لعام  بد�ية  يف  �لكرتونية 
�ل������ذي ي�����ش��م��ن ل���ه���م ����ش���رع���ة يف 
�إجناز �ملطلوب، ويف نف�س �ل�شياق 
�ملتعاملني  �مل��ح��م��ود  حم��م��د  دع���ا 
 15“ مبادرة  من  �ل�شتفادة  �إىل 
من  ب��ع�����س  �إجن�������از  يف  دقيقة” 
رخ�شة  ف���ت���ح  م���ث���ل  �مل����ع����ام����ات 
�ملو�فقة  على  و�حل�شول  جديدة 

�لأمنية وغريها.
عائ�شة  �أك�����دت  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
�لت�شال  م��ك��ت��ب  م��دي��رة  �ل��ع��ي��ان 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي ب���اأن �ل���د�ئ���رة يف �شدد 
تن�شيق لقاء�ت م�شابهة م�شتقبا، 
�ملتعاملني  �ح��ت��ي��اج��ات  يلبي  مب��ا 
ب��ال��ت��ح��اور �مل��ب��ا���ش��ر م��ع��ه��م و�ل���رد 

على �أ�شئلتهم ��شتف�شار�تهم. 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

نوعها،  م��ن  �لثانية  ه��ي  ب���ادرة  يف 
خ�ش�شت �قت�شادية ر�أ�س �خليمة 
بني  جت����م����ع  لقاء”  “�شاعة 
يف  باملتعاملني  �ل��د�ئ��رة  م�شوؤويل 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني لتلقي  ���ش��ع��ادة  م��رك��ز 
مبا�شرة  و�أ�شئلتهم  ��شتف�شار�تهم 
و�لرد عليها ب�شورة و�فية وخا�شة 
يف ظ��ل �مل��ح��ف��ز�ت �لخ����رية �لتي 
حيث  م���وؤخ���ر�ً،  �ل��د�ئ��رة  �طلقتها 
ملبد�أ  �ل��ب��ادرة حتقيقا  ه��ذه  ت��اأت��ي 
�ل�شفافية و�مل�شد�قية يف �لتعامل 
م��ع ���ش��رك��اء �ل���د�ئ���رة، ومب���ا يعزز 

�شبل �لتو��شل بني �لطرفني.
�ملحمود،  حم��م��د  �ل��ل��ق��اء  ح�����ش��ر 
بالوكالة،  �ل����ع����ام  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
�إد�رة  م���دي���ر  �ل��ب��ل��و���ش��ي  و�أح���م���د 
�لتجارية،  و�حل���م���اي���ة  �ل���رق���اب���ة 
�إد�رة  م���دي���رة  �ل�����ش��م��ي��ل��ي  وم�����وزة 
بالوكالة،  �ل���ت���ج���اري���ة  �ل�������ش���وؤون 
ق�شم  م����دي����ر  ع���ل���ي���ون  وف���ي�������ش���ل 
ومكتب  �ل����ت����ج����اري����ة،  �ل����رق����اب����ة 
ك��م��ا �متاز  �مل��وؤ���ش�����ش��ي،  �لت�����ش��ال 
لغات  بعدة  بالتحدث  �للقاء  ه��ذ� 
ل���ل���ت���ح���اور م����ع �مل��ت��ع��ام��ل��ني وهي 

�لعربية و�لجنليزية و�لأوردو. 

و�ملحفز�ت �جلديدة �لتي �أطلقتها 
�لد�ئرة موؤخر�.

وجه �ملتعاملني خال �للقاء عدة 
�لد�ئرة متحورت  مل�شوؤويل  �أ�شئلة 
حول �ملحفز�ت وما يرتتب عليهم 

�أو غر�مات يف هذه  من خمالفات 
�لفرتة �مل�شموحة للتجديد ..

�إىل خطط  �ل��ب��ع�����س  �أ����ش���ار  ك��م��ا   
وقت  �ل���د�ئ���رة يف جم���ال حت�شني 
و�شيا�شة  �مل�����ع�����ام�����ات،  �إجن���������از 

�ف��ت��ت��ح �ل��ل��ق��اء ن��ائ��ب م��دي��ر �لعام 
ب��ال��وك��ال��ة – حم��م��د �مل��ح��م��ود – 
�جلديدة  �مل��ح��ف��ز�ت  ع��ن  بحديث 
�ل���د�ئ���رة موؤخر�  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 
ل��دع��م �لأع���م���ال يف �لإم�����ارة �لتي 

كانت 30 يوما يف �ل�شابق، �إ�شافة 
�إىل  �ن�شمت  �لتي  حت�شينات  �إىل 
ب�شم  �لغد”  “رخ�شة  م���ب���ادرة 
�أ�شحاب  م��ث��ل  �إل��ي��ه��ا  ف��ئ��ات  ع���دة 
وذوي  �ل�����ن�����زلء  وذوي  �ل���ه���م���م 

�ملتعاملني  م�����ش��ل��ح��ة  يف  ت�����ش��ب 
و�مل�شتثمرين، ومن هذه �ملحفز�ت 
�إتاحة ب��اإد�رة 3 رخ�س جتارية يف 
موقع و�حد، ومتديد مدة جتديد 
بعدما  ي��وم��ا   90 �إىل  �ل��رخ�����ش��ة 

�ل��دخ��ل �مل���ح���دود و�إع��ف��ائ��ه��م من 
ر�شوم �لت�شجيل يف هذه �لرخ�شة، 
�شاعات  مت��دي��د  �إىل   ب��الإ���ش��اف��ة 
�ل��ع��م��ل ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ر  ع��ل��ى م���د�ر 
�ملز�يا  م��ن  وغ��ريه��ا  ���ش��اع��ة،   24

حكومة  ج��ه��ود  ك��ب��ري  ب�شكل  ي��ق��ّدر 
جمتمع  ل���ت���و����ش���ي���ع  �جل��������ادة  دب������ي 
�لأع���م���ال �ل����ش���رت�يل �مل��ت��ن��ام��ي يف 
�لإم���������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة، ما 
من  �أخ���رى  �إيجابية  خطوة  ي�شكل 
�ل�شركات  �ه��ت��م��ام  ت��ع��زي��ز  ���ش��اأن��ه��ا 
بال�شعي  �مل��ت��ن��ام��ي��ة  �لأ����ش���رت�ل���ي���ة 
جديدة  وط�����رق  �أ�����ش����و�ق  لإي����ج����اد 
للنمو. ولطاملا كان جمل�س �لأعمال 
�لأ�شرت�يل يف دبي د�عماً لل�شركات 
�لأ���ش��رت�ل��ي��ة �ل��ع��ام��ل��ة يف �لإم����ارة، 
�لدعم  ب���دوره  يتلقى  و�أن���ه  خا�شة 
�ل���ك���ام���ل م�����ن  ق���ب���ل ح���ك���وم���ة دبي 
�لامتناهية.  بجهوده  و�عرت�فها 
ونتطلع �ليوم �إىل جناح هذه �ملهمة 
م�شجعني �ملزيد من �ل�شركات على 
�ل�شتثمارية  �ل��ف��ر���س  ��شتك�شاف 
�ل�شرق  ومنطقة  دب���ي  يف  �ل��ه��ائ��ل��ة 

�لأو�شط«. 
وت��ق��دم �جل����ولت �مل��ي��د�ن��ي��ة، �لتي 
متتد خلم�شة �أيام متتالية، فر�شة 
�لأ�شرت�لية،  لل�شركات  ��شتثنائية 
ممار�شاتها  �أف���������ش����ل  مل���������ش����ارك����ة 
�ل�شتفادة  كيفية  ع��ل��ى  و�لط����اع 
م��ن �ل��ف��ر���س �مل��ت��اح��ة ���ش��م��ن بيئة 
�لأعمال يف دبي، و�لتي متثل مركز�ً 
مثالياً لل�شادر�ت وتو�شيع �لأعمال 
�لعاملية  �لأ�����ش����و�ق  �إىل  �ل��ت��ج��اري��ة 
�جلهود  ج���ان���ب  و�إىل  �ل��رئ��ي�����ش��ة. 
دبي  حكومة  تبذلها  �لتي  �لدوؤوبة 
ملو�كبة �لتطور�ت �جلديدة وجذب 
�ل�شركات �لعاملية �لتي من �شاأنها �أن 
ت�شاهم يف �لنمو �لإجمايل لاإمارة، 
يعتر موقع دبي �جلغر�يف كهمزة 
و�آ�شيا  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  بني  و�شل 
نقاط  �شل�شلة  �شمن  من  و�أوروب���ا، 
�ل��ت��ي جتعل �لإم����ارة مركز�ً  �ل��ق��وة 

للتجارة �لعاملية.

�ل���دول���ي���ني �شمن  ���ش��رك��ائ��ن��ا  م����ع 
للمكانة  للرتويج  جهودنا �حلثيثة 
�ملرموقة �لتي تتمتع بها �إمارة دبي 
لتو�شيع  �لأم��ث��ل  �مل��ك��ان  باعتبارها 
�أنحاء  ك��اف��ة  �إىل  �ل��و���ش��ول  ن��ط��اق 
مبختلف  لت�شالنا  ن��ظ��ر�ً  �ل��ع��امل، 
�لأ�شو�ق �لرئي�شية يف �آ�شيا و�ل�شرق 
�لأو���ش��ط و�أوروب�����ا، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
�ل�شديقة  و�لقو�نني  و�لت�شريعات 
�حلكومة  ت�شنها  �ل��ت��ي  ل��اأع��م��ال 
لها.  مثيل  �ل��ت��ي ل  �ل��ع��م��ل  وب��ي��ئ��ة 
وه�����ن�����اك �ه����ت����م����ام م�������ش���رتك بني 
�أ����ش���رت�ل���ي���ا ودول�������ة �لإم�����������ار�ت يف 
�لرئي�شية  �لقطاعات  م��ن  �لعديد 
�لتي توفر فر�س و�عدة لإمارة دبي 
�مل�شرتك.  �لتعاون  �شبل  لكت�شاف 
وُت��ع��د �إم����ارة دب���ي �ل��ب��و�ب��ة �لأمثل 
تعمل  �لتي  �لأ�شرت�لية  لل�شركات 
�ل�شرق  ومنطقة  و�أوروب����ا  �آ�شيا  يف 
للموقع  نظر�ً  و�أفريقيا،  �لأو���ش��ط 
لاإمارة.  �ل�شرت�تيجي  �جلغر�يف 
�ل�شركات  مل��ق��اب��ل��ة  ق��دم��اً  ون��ت��ط��ل��ع 
و�مل���وؤ����ش�������ش���ات ب���ه���دف �ل��ت��و���ش��ع يف 
�لعديد من �ملجالت �ملختلفة مثل 
�لطري�ن  و  و�ل�شحة  �لتكنولوجيا 
و�لف�شاء  �للوج�شتية   و�خل��دم��ات 

وتطوير �لُبنية �لتحتية.«
وم���ن ج��ه��ت��ه، �أك���د �مل��ه��ن��د���س �شاعد 
�لتنفيذي  �مل�����دي�����ر  �ل����ع����و�����ش����ي، 
�ل�شادر�ت،  لتنمية  دب���ي  ملوؤ�ش�شة 
دب���ي  ح���ك���وم���ة  وف������د  ت�����و�ج�����د  �أن 
ي��و���ش��ح م����دى قوة  �أ����ش���رت�ل���ي���ا  يف 
و�لقت�شادية  �لتجارية  �لعاقات 
تو��شل  م�شيفاً:”  �أ�شرت�ليا.  مع 
��شرت�تيجية  ك��ب��و�ب��ة  �ل��ع��م��ل  دب���ي 
�لأ�شرت�لية،  للمنتجات و�خلدمات 
و�شولها  ن���ط���اق  ت��و���ش��ي��ع  ب���ه���دف 
�ل��ع��امل، مدعومة  �أن��ح��اء  كافة  �إىل 

•• دبي-الفجر: 

لتنمية  دب������ي  م���وؤ����ش�������ش���ة  ت���ن���ظ���م 
د�ئرة  موؤ�ش�شات  �إحدى  �ل�شتثمار، 
بعثة  ب��دب��ي،  �لقت�شادية  �لتنمية 
�أ�شرت�ليا  �إىل  م��و���ش��ع��ة  جت���اري���ة 
 29 �إىل   25 م���ن  �ل���ف���رتة  خ���ال 
جهودها  �إط���ار  يف  �جل����اري،  يونيو 
�ملوؤ�ش�شة  تبذلها  �ل��ت��ي  �مل��ت��و����ش��ل��ة 
بني  �لقت�شادية  �لعاقات  لتعزيز 
�ل��ب��ل��دي��ن و����ش��ت��ق��ط��اب �مل���زي���د من 
�إمارة  �إىل  �لأجنبية  �ل�شتثمار�ت 
�حلكومي عدد  �لوفد  وي�شم  دبي. 
من �مل�شوؤولني رفيعي �مل�شتوى من 
�ل�شادر�ت،  لتنمية  دب��ي  موؤ�ش�شة 
�لتنمية  د�ئ����رة  م��وؤ���ش�����ش��ات  �إح����دى 
�ل�شحة  هيئة  ب��دب��ي،  �لقت�شادية 
�ملتعددة  لل�شلع  دب��ي  وم��رك��ز  بدبي 
و�حة  و�شلطة  للعلوم  دبي  وجممع 
ودب�����ي �جلنوب  ل��ل�����ش��ي��ل��ي��ك��ون  دب����ي 
وجم��ل�����س �لأع���م���ال �لأ����ش���رت�يل يف 
دب�����ي و����ش���رك���ة ط������ري�ن �لإم��������ار�ت 

و�لإمار�ت لل�شحن �جلوي. 
و���ش��ي��ع��ق��د �ل���وف���د �حل��ك��وم��ي عدد 
موؤ�ش�شات  م���ع  �لج��ت��م��اع��ات  م���ن 
�ل���ق���ط���اع �حل���ك���وم���ي و�خل����ا�����س يف 
وذلك  وملبورن،  �شيدين  مدينتي 
مز�يا  على  �ل�شوء  ت�شليط  بهدف 
�ل�شتثمار�ت يف خمتلف �لقطاعات 
دب������ي مثل  ب������اإم������ارة  �ل���رئ���ي�������ش���ي���ة 
و�لزر�عة  و�ل�شحة  �لتكنولوجيا 
عن  ف�شًا  و�ملو��شات،  و�لف�شاء 
��شتعر��س مناق�شة �لفر�س وبحث 
�لقطاع �خلا�س  �ل�شر�كة مع  �شبل 

يف قطاع تطوير �لُبنية �لتحتية.
وق�������ال ف���ه���د �ل�����ق�����رق�����اوي، �مل���دي���ر 
لتنمية  دب���ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�مل�شتمر  �لعمل  “ياأتي  �ل�شتثمار: 

مبن�شاتها �لتجارية عالية �لكفاءة 
�ملتطورة  �لتحتية  �لبنية  وم��ر�ف��ق 
�لتي متكن من تدفق �لب�شائع عر 
�ل�شرق �لأو�شط و�ملناطق �ملجاورة. 
ون��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ت��ام��ة باجلدوى 
�لقت�شادية �لتي �شتعود بها �لبعثة 
�لتجارية، و�لتي بكل تاأكيد �شتفتح 
�آف�������اق ج����دي����دة ل���ل���ت���ع���اون ب����ني كل 
�لطرفني وتعزيز �لتبادل �لتجاري 
�لقت�شادية  �ل��ع��اق��ات  وت��وط��ي��د 
�شر�كات  وب���ن���اء  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
منه  ت�شتفيد  ل��ن  و�ل���ذي  ج��دي��دة، 
�إمارة دبي ودولة �لإمار�ت فح�شب، 

و�إمنا �ملنطقة كلها.«
ت������ع������ود �ل������ع������اق������ات �ل����ت����ج����اري����ة 
بني  و�ل�شلبة  �لقوية  �لقت�شادية 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ت��ي 
 30 م����ن  �أك������رث  �إىل  و�أ����ش���رت�ل���ي���ا 
ع���ام���اً، وت�����ش��م��ل جم����الت خمتلفة 
�ل�����ش��ي��ار�ت و�مل���ع���ادن و�لنفط  م��ث��ل 
و�لرثوة  و�للحوم  و�حلبوب  و�لغاز 
وت�شمل  وغ�����ريه�����ا.  �حل����ي����و�ن����ي����ة 
�ل�شر�كة �لقوية بني �لبلدين �أكرث 
يعي�شون  �أ�شرت�لياً   25000 م��ن 
يف �لإم������ار�ت، و�ل��ت��ي ت��ع��ت��ر  �أكر 
����ش���ري���ك جت�������اري لأ�����ش����رت�ل����ي����ا يف 
م��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��رق �لأو�����ش����ط، حيث 
�لنفطية  غري  �لتجارة  حجم  يبلغ 
ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن �ك���رث م��ن 10 مليار 
دره����م ، يف ح���ني ت��ت��خ��ذ �أك����رث من 
350 �شركة �أ�شرت�لية من �ل�شوق 
�لإم��ار�ت��ي��ة م��ق��ر�ً لأع��م��ال��ه��ا، ومن 
�أ�شرت�ليا  ت�شت�شيف  �أن  �مل��ت��وق��ع 
“جناح �لدولة” يف معر�س �إك�شبو 

.2020
رئي�س جمل�س  د�ولينج  كارل  وقال 
�لأع��م��ال �لأ���ش��رت�يل يف دب��ي: “�إن 
جمتمع �لأعمال �لأ�شرت�يل يف دبي 

بهدف تعزيز العالقات القت�شادية بني البلدين

»موؤ�ش�شة دبي لتنمية ال�شتثمار« تنظم بعثة جتارية اإىل اأ�شرتاليا 

ربط اإلكرتوين بني اخلا�شعني لل�شريبة 
والوكالء املعتمدين لدى الحتادية لل�شرائب
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منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 114947

باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعامات  �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب 45005 ،  �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ:2011/02/13 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 132307 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :7
�آلت وعدد �آلية ، حمركات ومكائن )عد� ما كان منها للمركبات �لرية( ، قارنات �آلية وعنا�شر 
نقل �حلركة )عد� ما كان منها للمركبات �لرية( ، معد�ت زر�عية )عد� ما يد�ر باليد( ، �أجهزة 

تفقي�س �لبي�س .
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/06/19 

وحتى تاريخ: 2028/06/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 114948

باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعامات  �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب 45005 ،  �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ:2011/02/13 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 132286 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :9
�لفوتوغر�يف  �لت�شوير  و�أدو�ت  و�أج���ه���زة  و�مل�����ش��اح��ي��ة  و�مل��اح��ي��ة  �لعلمية  و�لأدو�ت  �لأج���ه���زة 
و�ل�شينمائي و�لأجهزة و�لأدو�ت �لب�شرية و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�س و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( 
و�لإنقاذ و�لتعليم ، �أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة 
�لكهربائية ، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور ، حامات بيانات مغناطي�شية ، 
�أقر��س ت�شجيل ، ماكينات بيع �آلية لاأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد ، �آلت ت�شجيل �لنقد ، �آلت 

حا�شبة ، معد�ت و�أجهزة �حلو��شب ملعاجلة �لبيانات ، �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق .
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/06/19 

وحتى تاريخ: 2028/06/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 114949
باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعامات  �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م

وعنو�نه: �س.ب 45005 ،  �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ:2011/02/13 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 132287 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :11
�ملياه  وتوريد  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتريد  و�لطهي  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  لاإنارة  �أجهزة 

و�لأغر��س �ل�شحية.
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/06/19 

وحتى تاريخ: 2028/06/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 114950

باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعامات  �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب 45005 ،  �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ:2011/02/13 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 132288 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :31
�ملنتجات �لزر�عية ومنتجات �لب�شاتني و�لغابات و�لغال غري �لو�ردة يف فئات �أخرى ، �حليو�نات 
�لغذ�ئية  �ملو�د   ، �لطبيعية  و�لزهور  و�لنباتات  �لبذور   ، �لطازجة  �لفو�كه و�خل�شرو�ت   ، �حلية 

�خلا�شة باحليو�نات ، �ل�شعري �ملنبت )�مللت(.
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/06/19 

وحتى تاريخ: 2028/06/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 114955

باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعامات  �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب 45005 ،  �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ:2011/02/13 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 132293 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :39
�لنقل ، تغليف وتخزين �ل�شلع ، تنظيم �لرحات و�ل�شفر.

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/06/19 
وحتى تاريخ: 2028/06/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 114956

باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعامات  �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب 45005 ،  �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ:2011/02/13 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 132294 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :40
معاجلة �ملو�د.

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/06/19 
وحتى تاريخ: 2028/06/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 114957

باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعامات  �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب 45005 ،  �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ:2011/02/13 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 132295 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :41
�لتعليم و�لتهذيب ، �لتدريب ، �لرتفيه ، �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية .

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/06/19 
وحتى تاريخ: 2028/06/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 114951

باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعامات  �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب 45005 ،  �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ:2011/02/13 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 132289 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :35
خدمات �لدعاية و�لإعان ، �إد�رة وتوجيه �لأعمال ، تفعيل �لن�ش�اط �ملكتبي.

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/06/19 
وحتى تاريخ: 2028/06/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 114952

باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعامات  �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب 45005 ،  �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ:2011/02/13 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 132290 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :36
خدمات �لتاأمني ، �ل�شوؤون �لتمويلية ، �ل�شوؤون �ملالية ، �ل�شوؤون �لعقارية.

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/06/19 
وحتى تاريخ: 2028/06/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 114953

باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعامات  �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب 45005 ،  �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ:2011/02/13 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 132291 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :37
�إن�شاء �ملباين و�لإ�شاح ، خدمات �لرتكيب �أو �لتجميع.

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/06/19 
وحتى تاريخ: 2028/06/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 114954

باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعامات  �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب 45005 ،  �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ:2011/02/13 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 132292 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :38
�لت�شالت.

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/06/19 
وحتى تاريخ: 2028/06/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 121471

باإ�شم : هندو�شتان يونيليفر ليمتد
 ، ، مومباي  )�إي�شت(  �أندهريي    ، �شاكال   ، �شاو�نت مارج  ، بي. دي.   وعنو�نه: يونيليفر هاو�س 

ماهار��شرت�  400099 ، �لهند.
بتاريخ: 2018/02/05 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 121471 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :30
�لدقيق   ، و�ل�����ش��اج��و  �لتابيوكا   ، �لأرز   ، �ل�شكر   ، �ل�شطناعي  �ل��ن   ، �ل��ك��اك��او   ، �ل�����ش��اي   ، �ل��ن 
ع�شل   ، مائية  مثلجات   ، و�حللويات  و�لفطائر  �خلبز   ، �حلبوب  من  �مل�شنوعة  و�مل�شتح�شر�ت 
تو�بل   ، �خل��ل   ، �مل�شطردة   ، �لتو�بل   ، �مللح   ، �خلبيز  وم�شحوق  �خلمرية   ، �ل�شكر  دب�س   ، �لنحل 

�ل�شلطة ، �ملايونيز ، �لبهار�ت ، �لثلج.
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/10/28 

وحتى تاريخ: 2028/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك
مركز لوتاه هيلث للتدريب �لطبي �س.ذ.م.م
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم : 289969        بتاريخ : 01/04/2018م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: مركز لوتاه هيلث للتدريب �لطبي �س.ذ.م.م
وعنو�نه: دبي معر�س رقم4 ، �لطابق �لأر�شي، بناية �شبكرت�م، عود ميثاء، �س. ب: 118718، دبي، �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لتدريب و �لتعليم على �ملهار�ت �ملهنية و �لتقنية.
�لو�قعة يف �لفئة: 41

�لكلمات  و�أ�شفلها  �لأ�شود  باللون  ب�شكل مميز  كتبت   TRI-C و�شف �لعامة : عبارة عن �لكلمة �لاتينية
CONNECT CARE CREATE  كتبت ب�شكل مميز باللون �لأزرق باللون ويليهم من �لي�شار 

ر�شم ثاث دو�ئر غري مكتملة كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 114958

باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعامات  �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب 45005 ،  �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ:2011/02/13 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 132296 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :42
�خلدمات �لعلمية و�لتقنية ، خدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة بها ، خدمات �لتحاليل و�لأبحاث 

�ل�شناعية ، خدمات ت�شميم وتطوير عتاد وبر�مج �حلا�شوب.
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/06/19 

وحتى تاريخ: 2028/06/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  يونيو 2018 العدد 12354

EAT 38543

EAT 38547

EAT 38551

EAT 38544

EAT 38542

EAT 38546

EAT 38550

EAT 38548

EAT 38541

EAT 38545

EAT 38549

EAT 66738

EAT 38552

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/3713 
�ملنذر / �ل�شويب للعقار�ت - ذ م م     

�ملنذر �ليهم /  1- كافترييا �شيتي نايت - �س ذ م م 
2- �أحمد �أمريي - �فغاين �جلن�شية    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ملتاأخر�ت �لغري مدفوعة بح�شب عقد 
�ليجار لوجود فرتة بدون ��شتحقاق ب�شبب رجوع �شيك �ليجار بتاريخ 
2018/3/30  م ، ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان 
و�ل �لخاء وت�شليمنا  �ملاأجور وذلك ح�شب �لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز 

ف�س �ملنازعات �ليجارية. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/1217  ا�ستئناف عمايل    
ذ م م   جمهول حمل  �مل�شتاأنف �شده/ 1-فندق �شاندر��س �ن �س  �ىل 
 / ديفيندر� وميثله  �شيتي  �شيتي  /ناجار�جا  �مل�شتاأنف  �ن  �لقامة مبا 
عبد�لكرمي مكي جعفر �ملخدوم -  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
 2018/5/13 ب��ت��اري��خ  ج��زئ��ي  ع��م��ايل   2017/13445  : رق��م  ب��ال��دع��وى 
وحددت لها جل�شه يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2018/6/21  �ل�شاعة 11.00 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.A.4 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/362   تنفيذ جتاري  
بري  وميثلها/من�شور  �لفنية  لاعمال  �لف�شي  �لطائر  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�بر�هيم  �لتنفيذ/�حمد  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �شامبيه  م��ر�د 
عبد�لرحمن �بر�هيم �لزرعوين وميثله/ �شيف عبيد ر��شد عبيد �ل�شام�شي - 
�ملنفذ  �ملبلغ  �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
�ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )47165( دره��م �ىل طالب 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
   اعالن حكم غيابي بالن�سر 

اعالن حكم غيابي يف الدعوى 02/03461/2018 اإيجارات 
�ملحكوم له طالب �لعان / �حمد عبيد �شقر بن غبا�س 

�لعنو�ن : بردبي - عود ميثاء - بناء مي�شون / هاتف : 04-357800 / 055-8975549 
�ملحكوم عليها �ملطلوب �عانه / رقي للو�شاطة �لتجارية - �س ذ م م  

�لعنو�ن : دبي - ديرة - �خلبي�شي - �ل�شارع �لرئي�شي - بناء �حمد عبيد بن غبا�س - 
قطعة �ر�س رقم 128/788 مكاين )3188495221( مكتب 202  

منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة 2018/5/15    
حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : 

- �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د بدل �ليجار 30246 درهم للفرتة من 2017/3/20 وحتى 
 2017/12/20

- �لز�م �ملدعي عليه بان ي�شلم للمدعي بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه للفو�تري 
�مل�شتحقة على �ملاأجور حتى تاريخ �لخاء �لفعلي 
- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شروفات �لدعوى. 

ليمكنه من  للمحكوم عليه  �ل��غ��ي��اب��ي  �حل��ك��م  ب��اع��ان  �ل���زم  ق��د  �ل��ق��ان��ون  �ن  وح��ي��ث 
يف عليه  �لطعن  ع��دم  ح��ال��ة  نهائي  لي�شبح  متهيد�  باحلكم  نعلنكم  ل��ذل��ك   �لطعن 

�ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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الفجر الريا�ضي

�أمريكا  يف  �مل��ه��ج��ر  لبنانيو  ���ش��اه��م 
�لإجناز�ت  من  بالكثري  �لاتينية 
و�لجتماعية  و�لثقافية  �ل�شيا�شية 
ومنهم  �ملنطقة،  بتلك  و�لريا�شية 
م����اري����و ز�غ����ال����و �ل������ذي ي���ع���د �أح����د 
�لر�زيل  �ل��ق��دم يف  ك���رة  �أ���ش��اط��ري 

و�لعامل.
ول��د م��اري��و ج��ورج��ي ل��وب��و ز�غالو 
 1931 ع������ام  �أغ�������ش���ط�������س   9 يف 
مب��دي��ن��ة م��ا���ش��اي��و ع��ا���ش��م��ة ولية 
ذ�ت  لعائلة  ب��ال��ر�زي��ل،  �لغ��و����س 
�لأ�شلي  و����ش��م��ه��ا  لبنانية  �أ���ش��ول 
م��دي��ن��ة زحلة  �إىل  وت��ن��ت��م��ي  زك����ور، 

�للبنانية.
و��شتطاع ز�غالو �أن ي�شطر ��شمه يف 
ع��امل ك��رة �ل��ق��دم م��ن خاله فوزه 
بكاأ�س �لعامل مرتني كاعب، ومرة 

كمدرب، و�أخرى كم�شاعد مدرب.
�لعامل  بكاأ�س  فاز  قد  ز�غالو  وك��ان 
م��رت��ني ع��ن��دم��ا ك���ان لع��ب��ا، وذلك 
 1958 �ل�������ش���وي���د  م����ون����دي����ال  يف 
وكانت �أول مرة يفوز فيها  منتخب 
�أي�شا  وف��از  �لعامل،  بكاأ�س  �ل�شامبا 
ت�شيلي  م����ون����دي����ال  يف  ب���ال���ك���اأ����س 

باللقب. ليحتفظ   1962
كما  “�لأ�شتاذ”  متكن  ذل��ك  وبعد 
يقلب يف �لر�زيل من �لفوز بكاأ�س 
تاريخ  �ل��ث��ال��ث��ة يف  ل��ل��م��رة  �ل���ع���امل 
�مل����رة كمدرب،  ب����اده، ول��ك��ن ه���ذه 
عام  �ملك�شيك  م��ون��دي��ال  يف  وذل���ك 
تلك  ز�غالو  و�شف  حيث   ،1970
يف  ذك���رى  “�أجمل  ب��اأن��ه��ا  �لبطولة 
ذكرت  ما  بح�شب  كمدرب”،  حياته 

�شحيفة “ماركا«.
�أما �آخر مرة فاز بها ز�غالو بكاأ�س 
�لعامل فكانت يف مونديال �لوليات 
وقتها  وعمل   1994 ع��ام  �ملتحدة 

م�شاعد� للمدرب.
وك��ان��ت �مل����رة �مل����رة �ل��وح��ي��دة �لتي 
ز�غالو يف �شناعة  فيها  ي�شارك  مل 

مونديال  يف  �ل�����ر�زي�����ل  �أجم��������اد 
ليكون  وكوريا،  �ليابان  يف   2002
�أ�شل  �ألقاب من   4 بذلك قد حقق 

�ل�شامبا. ر�ق�شو  حازها   5
كرة  ز�غالو م�شريته كاعب  وب��د�أ 
قدم مع نادي �أمريكا �لر�زيلي يف 
 ،1949 ع��ام  1948 وح��ت��ى  ع��ام 
فامنغو،  نادي  �إىل  بعدها  و�نتقل 
1950 وحتى  ولعب مع منذ عام 
مع  خ����ا�����س  وق������د   ،1958 ع������ام 
فامنغو 217 مبار�ة و�شجل فيها 
بعدها للعب يف  و�نتقل  هدف،   30
 1958 ع��ام  منذ  بوتافوغو  ن��ادي 
�عتزل  �ل���ذي   1965 ع���ام  وح��ت��ى 

فيه كرة �لقدم.
ولعب ز�غالو مع منتخب �لر�زيل 

لكرة �لقدم 36 مبار�ة و�شجل فيها 
�لر�زيلي �لوحيد  وهو  �أهد�ف،   5
ب���ك���اأ����س �ل����ع����امل لعبا  �ل������ذي ف�����از 
ومدربا، ول ي�شاركه يف هذ� �لإجناز 
�لأملانية  �لقدم  كرة  �أ�شطورة  �شوى 

فر�نز بكنباور.
�لأندية  من  �لعديد  ز�غ��ال��و  ودرب 
وفامنغو  فلومنيزي  ن���ادي  م��ث��ل 
وبوتافوغو وفا�شكو د� غاما وبانغو 
ونادي �لهال و�لن�شر �ل�شعوديني، 
مثل  �ملنتخبات،  م��ن  �لعديد  وق��اد 
حيث  �لقدم  لكرة  �لكويت  منتخب 
�لعامل  ك��ا���س  �إىل  �ل��ف��ري��ق  �أو����ش���ل 
�إ�شبانيا   م��ون��دي��ال  يف  م���رة  لأول 
منتخب  درب  ك��م��ا   ،1982 ع����ام 

�ل�شعودية و�لإمار�ت لكرة �لقدم.

ال�شويد “تتج�ش�س” وكوريا اجلنوبية “تغ�س” يف املونديال
�ندر�شون  يانه  �ل�شويدي  �ملنتخب  م��درب  �ع��ت��ذر 
�مل��ن��ت��خ��ب �لكوري  �ل��ت��ج�����ش�����س ع��ل��ى  ع���ن ح���ادث���ة 
�جلنوبي ع�شية �ملو�جهة بني �لطرفني يف نيجني 
مناف�شات  م��ن  �جل��ول��ة  وذل���ك �شمن  ن��وف��غ��ورود، 

�ملجموعة �ل�شاد�شة ملونديال رو�شيا 2018.
ع�شية  �ل�شويدي يف موؤمتر �شحايف  �مل��درب  وق��ال 
�للقاء يف هذه �ملجموعة �لتي تفتتح �لأح��د بلقاء 
�إذ� �شعر  �ملانيا حاملة �للقاء و�ملك�شيك، �أنه يعتذر 
�أحد بالإهانة جر�ء �ر�شال ك�شاف �شويدي ملر�قبة 
�ملنتخب �لكوري �جلنوبي خال مع�شكره �ملغلق يف 

�لنم�شا قبل �ل�شفر �ىل رو�شيا.

�إظ��ه��ار �لحرت�م”،  �مل��ه��م ج���د�  “من  �أن���ه  و���ش��دد 
م�شري� �ىل ت�شخيم �لأمور كثري�.

ومل يكن �ملنتخب �لآ�شيوي ر��شيا بتاتا على �ر�شال 
�لك�شاف ل�شيه ياكوب�شون �ىل بلدة ليوغانغ، قرب 
���ش��ال��زب��ورغ، م��ن �أج���ل م��ر�ق��ب��ت��ه خ���ال مع�شكره 
�لنم�شوي �ملغلق. ويعتقد باأن ياكوب�شون ��شتاأجر� 
منزل يف ليوغانغ بهدف “�لتج�ش�س” على منتخب 
كوريا �جلنوبية، �خل�شم �لأول لباده يف نهائيات 
ب���رر م��ا ح�شل  �أن���در����ش���ون  ل��ك��ن   ،2018 رو���ش��ي��ا 
تدريبية،  ح�شة  بح�شول  �لك�شاف  “�شمع  بالقول 
بذلك  يعلم  مل  مغلقة،  ب��اأن��ه��ا  علم  على  يكن  مل 

�ل�شويد  به  قامت  ما  كان  و�إذ�  بعد«.  عن  وتابعها 
لي�س بالأمر �لغريب يف عامل كرة �لقدم، بل حتى 
�أو  �ملنتخبات  �شعيد  ك��ان  �إن  به  معمول  �شيء  �أن��ه 
م��درب كوريا �جلنوبية �شني  به  قام  �لأندية، فما 
�إذ  “�لغ�س”،  تاي-يونغ �شادم وي�شل �ىل م�شاف 
قم�شان  ي��رت��دون  لعبيه  جعل  تعمد  ب��اأن��ه  ك�شف 
�لأخرية،  �لتح�شريية  �ملباريات  خ��ال  زمائهم 
للت�شبب بارباك مناف�شي منتخبه يف كاأ�س �لعامل.

�لنجمني  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء  ج��م��ي��ع لع��ب��ي��ه،  �أن  وك�����ش��ف 
�لنكليزي  توتنهام  هيونغ-مني  �شون  �ملعروفني 
و�ل��ق��ائ��د ك��ي��م ���ش��ون��غ-ي��وي��ن��غ )���ش��و�ن�����ش��ي �شيتي 

�لويلزي �لهابط �ىل �لدرجة �لأوىل �لإنكليزية(، 
�ملبار�تني  خ����ال  ل��ه��م  ل��ي�����ش��ت  ق��م�����ش��ان��ا  �رت������دو� 
�لوديتني �شد بوليفيا �شفر2- و�ل�شنغال �شفر-

�شفر خال مع�شكر �لنم�شا.
و�عتر �ملدرب �لكوري �جلنوبي “�أنه من �ل�شعب 
ولهذ�  �لآ���ش��ي��وي��ني،  ب��ني  �لتمييز  �لغربيني  على 

�ل�شبب قمنا بذلك«.
وكان �شني تاي-يونغ متفهما ملا قام به �ل�شويديون، 
م�شيفا “ل �عتقد �أنه بالأمر �ل�شيء” لأن جميع 
ل���ل���وق���وف ع��ل��ى حت�شري�ت  ذل����ك  ت��ف��ع��ل  �ل���ف���رق 

�ملناف�شني.

رو�شيا تخ�شى التهديد امل�شري يف املونديال
�لرو�شي  �ل��وزر�ء  رئي�س  نائب  ر�أى 
مهند�شي  �أح������د  م���وت���ك���و،  ف���ي���ايل 
��شت�شافة  ع��ل��ى  رو���ش��ي��ا  ح�����ش��ول 
مونديال 2018 يف كرة �لقدم، �ن 
�لثاثاء  مو�جهة باده مع م�شر 
�ملقبل �شتكون �لأهم بالن�شبة �إليها 

يف دور �ملجموعات.
�شان  يف  �ملو�جهة  رو�شيا  وتخو�س 
�لكبري  ف���وزه���ا  ب��ع��د  ب��ط��ر���ش��ب��ورغ 
�فتتاحا،  -5�شفر  �ل�شعودية  على 
للتاأهل  م��ق��ب��ول  م��وق��ع  يف  وت��ب��دو 
بعد  �لوىل  للمرة  �ل�16  دور  �ىل 
�حلقبة �ل�شوفياتية. وقال موتكو، 
ملر��شلني  �ل�شابق  �لريا�شة  وزي���ر 
ب��ع��د ح�����ش��وره مت��ري��ن رو���ش��ي��ا �ن 
�لاعبني مدركون لأهمية مو�جهة 
�شتكون  �لثانية  “�ملبار�ة  �لفر�عنة 

�لأهم لنا يف دور �ملجموعات«.
قدم  م���اذ�  �شاهد  “�جلميع  وت��اب��ع 
�لاعبون يف �ملبار�ة �لوىل �ذ� كنا 

يف م�شتو�نا ل �أرى �أية م�شكات«.
�أمام  م��ب��ار�ة جيدة  وق��دم��ت م�شر 
�لأوىل،  �جل��ول��ة  يف  �لأوروغ�������و�ي 
بهدف  �شفر1-  بنتيجة  وخ�شرت 
يف �لدقيقة 89، على رغم �فتقادها 
لأبرز جنومها حممد �شاح �لذي 
ل يز�ل يتعافى من �إ�شابة قوية يف 

�لكتف �لأي�شر.
ويعد موتكو من �لرجال �لقوياء 
�ل���رو����ش���ي���ة و�أح�����د  �ل���ري���ا����ش���ة  يف 
فادميري  �لرئي�س  م��ن  �مل��ق��رب��ني 
للريا�شة بني  وزي���ر�  ك��ان  ب��وت��ني. 
نائبا  عني  ثم  و2016،   2008
�ل�شوؤون  م��وك��ا  �ل�����وزر�ء  لرئي�س 
ت�شكيلة  �آخ������ر  ويف  �ل���ري���ا����ش���ي���ة. 
نائبا  موتكو  بات  رو�شية،  حكومية 
�شوؤون  م���وك���ا  �ل�������وزر�ء  ل��رئ��ي�����س 

�لبناء.
و�أ�شرف موتكو على ملف �ملونديال 
�لذي �أنفقت عليه رو�شيا 13 مليار 
�ح���ر على  ل��ك��ن��ه  �م���ريك���ي.  دولر 
ت��رك من�شبه كرئي�س لحت��اد كرة 

ملز�عم  �ملا�شي،  دي�شمر  يف  �لقدم 
ممنهج  تن�شط  برنامج  يف  �شلوعه 
�دى �ىل �يقاف �لريا�شة �لرو�شية 
من قبل �للجنة �لأوملبية �لدولية.

و����ش���ارك �ل��ري��ا���ش��ي��ون �ل���رو����س يف 
�لألعاب �لأوملبية �ل�شتوية �لخرية 
حتت علم حمايد. ول يز�ل موتكو 
لاحتاد  �لتنفيذية  �للجنة  �شمن 

�لرو�شي.
وزي�����ر�  ك�����ان  ح����ني  م���وت���ك���و  و�أدى 
�ملنظمة  للجنة  ورئي�شا  للريا�شة، 
�ل�شتوية  �لوملبية  �لل��ع��اب  ل��دورة 
 ،2014 �لرو�شية عام  يف �شوت�شي 
�ملن�شطات  ن��ظ��ام  يف  رئي�شيا  دور� 
و2015،   2011 ب���ني  �مل��م��ن��ه��ج 
وفقا ل�شتنتاجات �للجنة �لوملبية 

�لدولية و�لوكالة �لدولية ملكافحة 
�ملن�شطات )و�د�(.

وت���خ���ت���ت���م رو����ش���ي���ا م�������ش���و�ره���ا يف 
�جل���اري   25 يف  �مل��ج��م��وع��ات  دور 
ي���وم ي�شهد  ���ش��د �لوروغ�������و�ي، يف 
و�ملنتخب  م�شر  بني  مبار�ة  �أي�شا 

�ل�شعودي.
ويقر لعبو رو�شيا �ن تعايف �شاح 

مف�شليا  ���ش��ي��ك��ون  �ل����ش���اب���ة  م���ن 
يف �مل��و�ج��ه��ة. وغ���اب ���ش��اح )26 
�فريقي  لع�����ب  �ف�������ش���ل  ع�����ام�����ا(، 
�مل���ب���ار�ة �لوىل  �ن��ك��ل��رت�، ع��ن  ويف 
تعافيه  ل��ع��دم  �لوروغ��������و�ي  ���ش��د 
متاما من ��شابته يف نهائي دوري 
�بطال �وروبا بني فريقه ليفربول 
�لنكليزي وريال مدريد �ل�شباين. 
للمنتخب  �ل��ف��ن��ي  �جل��ه��از  وي��وؤك��د 
خلو�س  جاهز  �شاح  �ن  �مل�شري 

�ملبار�ة �ملقبلة.
�أليك�شي  رو�شيا  و�شط  لعب  وق��ال 
متلك  م�������ش���ر  �ن  م���ري�ن���ت�������ش���وك 
دونه.  من  �أو  �شاح  مع  فريقني: 
�شاح  مع  م�شر  “ت�شكيلة  �أ�شاف 
خمتلفة عن تلك �لتي تلعب دونه. 
ي����ح����دد م�شري  ه����و لع������ب ج���ي���د 

فريقه«.
�أن  مي��ك��ن��ه  م����اذ�  “�شرنى  �أ����ش���اف 

يفعل يف مو�جهتنا«.
�لرو�شي  �مل��ن��ت��خ��ب  م�����درب  وك�����ان 
قد  ت�شريت�شي�شوف  �شتاني�شاف 
�جل متارين فريقه �جلمعة ليتاح 
ل��اع��ب��ني م�����ش��اه��دة م��ب��ار�ة م�شر 

و�لوروغو�ي.
وت��اب��ع م��ري�ن��ت�����ش��وك لع���ب و�شط 
لوكومتيف مو�شكو “يبدو فريقهم 
منظما جد� ومن�شبطا، ويعرفون 
كيف يد�فعون. من حيث �ل�شلوب، 
ي�شبهون �ل�شعودية لكن مع تنظيم 

�ح�شن و�أف�شلية يف �لنوعية«.
�ألن  �مل�شاب  �لو�شط  لع��ب  ور�أى 
جيد  “فريق  م�شر  �ن  دز�غوييف 
م�شيفا  كثري�”  وم���ن���ظ���م  ج�����د� 
“م�شتو�ها �أف�شل من �ل�شعودية«.

و�أ�شيب لعب و�شط �ش�شكا مو�شكو 
بفخذه و�شيغيب لنحو ع�شرة �أيام، 
م��ا يعني غ��ي��اب��ه ع��ن م��ب��ار�ة �شان 
�لتمارين  �ىل  وع���اد  ب��ط��ر���ش��ب��ورغ. 
يوري  �لمي���ن  �لظهري  �جلماعية 
لتمارين  خ�شوعه  بعد  ج��ريك��وف 

فردية �جلمعة.

�أهدى مد�فع روما �لإيطايل �لك�شندر كولروف 
منتخب باده �شربيا �لنقاط �لثاث يف م�شتهل 
من  �خلام�شة  �ملجموعة  مناف�شات  يف  م�شو�رها 
مونديال رو�شيا 2018، بت�شجيله هدف �لفوز 

على كو�شتاريكا -1�شفر يف �شامار�.
�شيتي  مل��ان�����ش�����ش��رت  �ل�������ش���اب���ق  �مل����د�ف����ع  و����ش���ج���ل 
�لإنكليزي هدف �ملبار�ة �لوحيد يف �لدقيقة 56 
من ركلة حرة ر�ئعة، مانحا باده �لتي ت�شارك 
يف �لنهائيات للمرة �لثانية منذ �ل�شتقال عن 
�لدور  م��ن   2010 يف  )خ��رج��ت  مونتينيغرو 
�لول(، فوز� ثمينا يف جمموعة ت�شم �لر�زيل 

�ملر�شحة للقب و�لتي تلتقي لحقا مع �شوي�شر� 
يف رو�شتوف-�ون-دون.

ويف �مل��ق��اب��ل، ت��ع��ق��دت م��ه��م��ة ك��و���ش��ت��اري��ك��ا �لتي 
ف��اج��اأت �ل��ع��امل قبل �أرب��ع��ة �أع����و�م ح��ني و�شلت 
�ىل ربع �لنهائي قبل �أن تخرج على يد هولند� 

بركات �لرتجيح.
و�ىل جانب ��شر�كه �شريغي ميلينكوفي������������ت�س-

�شافيت�س ��شا�شيا، 
خافا ل�شلفه �شافوليوب مو�شلني �لذي هم�س 
�لت�شفيات،  يف  �لي��ط��ايل  لت�شيو  و�شط  لع��ب 
قرر مدرب �شربيا مادن كر�شتاييت�س �لعتماد 

ماتيت�س  نيمانيا  باإ�شر�كه  �خل��رة  عامل  على 
�لقائد  �ل��دف��اع  خ��ط  وم��ن خلفه يف  �لو�شط  يف 
كولروف وبر�ني�شاف �يفانوفيت�س �لذي �نفرد 
بالرقم �لقيا�شي من حيث عدد �ملباريات �لدولية 

)104(، متفوقا على ديان �شتاكوفيت�س.
�ل��ك��و���ش��ت��اري��ك��ي �و�شكار  �مل�����درب  �أم����ا م���ن ج��ه��ة 
�ر�شنال  م���ه���اج���م  �ب����ق����اء  ف��ف�����ش��ل  ر�م�����ريي�����ز، 
�لبدلء،  مقاعد  على  كامبل  جويل  �لإنكليزي 
بر�ين  �لإنكليزي  �شندرلند  م��د�ف��ع  ح��ال  كما 

�وفييدو.
�لدقائق  يف  ي��ذك��ر  �شيئا  �ل��ط��رف��ان  ي��ق��دم  ومل 

�لأوىل �لتي ظهر خال �ملنتخب �لكو�شتاريكي 
تناقل  ناحية  م��ن  ك��ان  �إن  خ�شمه  م��ن  �أف�����ش��ل 
�لكرة �أو �ملحاولة على مرمى �حلار�س فادميري 

�شتويكوفيت�س، لكن دون توفيق.
لعبو  وفر�س  بعدها  �ل�شربي  �لد�ء  وحت�شن 
كر�شتاييت�س �أف�شليتهم �مليد�نية تدريجيا، لكن 
عندما   27 �لدقيقة  حتى  �ي�شا  خ��ط��ورة  دون 
و�شلت �لكرة د�خل �ملنطقة �ىل ميلينكوفيت�س-
�شافيت�س بعد متريرة طويلة من كولروف، لكن 
جنم لت�شيو �شددها �شعيفة بني يدي �حلار�س 

كيلور نافا�س.

وع�����ادت �لأف�����ش��ل��ي��ة يف �ل��دق��ائ��ق �لأخ�����رية من 
قريبة  كانت  �لتي  لكو�شتاريكا  �لأول  �ل�شوط 
بعيدة  �ر�شية  بت�شديدة  �لت�شجيل  �فتتاح  م��ن 
لفر�ن�شي�شكو كالفو لكن حماولته مرت بجانب 

�لقائم �لأمين.
ويف بد�ية �ل�شوط �لثاين، 

لفتتاح  ذه��ب��ي��ة  ف��ر���ش��ة  ع��ل��ى  ���ش��رب��ي��ا  ح�شلت 
ميرتوفيت�س  �لك�شندر  وج��د  عندما  �لت�شجيل 
تاألق  ن��اف��ا���س  ك��ي��ل��ور  ل��ك��ن  �مل��رم��ى،  �أم����ام  نف�شه 

و�أنقذ �ملوقف.
وو��شلت �شربيا �شغطها حتى جنحت يف �فتتاح 

ر�ئ���ع���ة لكولروف  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل م���ن رك��ل��ة ح����رة 
�ط��ل��ق��ه��ا ب��ي�����ش��ر�ه م���ن ح�����و�يل 25 م����رت� �ىل 

�لز�وية �لي�شرى �لعليا ملرمى نافا�س.
بقيادة  �لكو�شتاريكي  �ملنتخب  بعدها  وحت��رك 
�شعيا  بولنيو�س  وكري�شتيان  كامبل  �لبديلني 
خلف �لتعادل لكن لعبيها عانو� يف وجه �لتكتل 
�ملطاق  نهاية  يف  جنح  �ل��ذي  �ل�شربي  �لدفاعي 
بقيادة �ملبار�ة �ىل منطقة �لأمان رغم �حتكاك 
�لطاقم  �ع�شاء  و�ح��د  ماتيت�س  غري مرر بني 
�ل�شائع  ب��دل  �لوقت  يف  لكو�شتاريكا  �لتدريبي 

دون �أن ينجم عنه �أي عو�قب تاأديبية.

�شربي���ا تخط���ف ف����وزا مهم���ا م����ن كو�ش��تاريك����ا

لبناين �شنع اأجماد الرازيل يف 
اأربع مونديالت 
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�لقدم  ل��ك��رة  �ملك�شيكي  �مل��ن��ت��خ��ب  ح��ق��ق 
رو�شيا  م���ون���دي���ال  يف  ك����رى  م���ف���اج���اأة 
�لملاين  �ملنتخب  على  بفوزه   ،2018
�لتي  �مل��ب��ار�ة  يف  -1�شفر  �للقب  حامل 
�لأح��د �شمن  بينهما يف مو�شكو  �أقيمت 

�ملجموعة �ل�شاد�شة.
هريفينغ  �مل��ك�����ش��ي��ك��ي  �ل���ه���دف  و���ش��ج��ل 
م���ن هجمة   35 �ل��دق��ي��ق��ة  ل��و���ش��ان��و يف 
�ملان�شافت  ل��ي��ك��ب��د  ����ش���ري���ع���ة،  م����رت����دة 
له  �فتتاحية  مبار�ة  يف  �لأوىل  خ�شارته 
م��ن��ذ خ�شارته  �ل���ع���امل، وذل����ك  ك��اأ���س  يف 
�أمام �جلز�ئر 1-2 يف مونديال ��شبانيا 
1982. وقدم منتخب �ملك�شيك مبار�ة 
ر�ئعة جد�ً حتت قيادة مدربه �لكولومبي 
خو�ن كارلو�س �أوز�ريو، حيث كان خ�شماً 
لقب  ح��ام��ل  �لأمل����اين  للمنتخب  �شعباً 

مونديال �لر�زيل 2014.
من �جلانبني،  ج��د�ً  �شريعاً  �للقاء  وب��د�أ 
و�لفريقني  مفتوحاً  �مللعب  ظهر  حيث 
�لأوىل  �لدقيقة  يف حالة هجومية منذ 

من عمر �للقاء.
و�أب��دع �لأمل��اين ج��ريوم بو�تينج، مد�فع 
يف  ميونخ  بايرن  ون��ادي  �أملانيا  منتخب 

ل���وز�ن���و مهاجم  ل��ت�����ش��دي��دة  �ل��ت�����ش��دي 
ت�شكن  �أن  ك��ادت  �لتي  �ملك�شيك  منتخب 
�شباك منتخب �أملانيا يف �لدقيقة �لأوىل 
من عمر �ملبار�ة. ومرر ليون كرة بينيه 
���ش��ري��ع��ة ل��زم��ي��ل��ه ل���وز�ن���و �ل����ذي ظهر�ً 
منتخب  مرمى  وح��ار���س  بقائد  منفرد�ً 
�أملانيا مانويل نوير، ولكن تدخل جريوم 
�لقوية.  ل��وز�ن��و  ت�شديدة  منع  بو�تينج 
��شتغال  يف  �ملك�شيكي  �ملنتخب  و��شتمر 

�شرعات  م�����ش��ت��غ��ًا  �مل���رت���دة  �ل��ه��ج��م��ات 
لعبيه و�ندفاع لعبي �أملانيا يف �لهجوم 

ولكن مانويل نوير كان له ر�أى �أخر.
ح���ت���ى ج�������اءت �ل���ل���ح���ظ���ة �حل���ا����ش���م���ة يف 
�لأول  �ل�����ش��وط  عمر  م��ن   35 �لدقيقة 
�ملنتخب  و����ش���ع���ق  ع���ن���دم���ا  و�مل�������ب�������ار�ة 
�ملك�شيكي نظريه �لأملاين بهجمة مرتدة 
�لأول عن طريق  ر�ئعة، م�شجًا هدفه 

مهاجمه لوز�نو.

�أمل��ان��ي��ا �ل�����ش��وط �ل���ث���اين ب�شكل  وب�����د�أت 
يف  �لتعادل  ه��دف  لدر�ك  وق��وي  �شريع 
وقف  �لتوفيق  ع��دم  ول��ك��ن  مبكر،  وق��ت 

�أمام �أقد�م لعبي �ملنتخب �لأملاين.
ودف�����ع �مل������درب �ل���وط���ن���ي ي���و�ك���ي���م لوف 
�ل�شوط  يف  �لهجومية  �أور�ق����ه  بجميع 
�أخ�����رج ���ش��ام��ي خ�شريه  �ل���ث���اين، ح��ي��ث 
لع��ب �لرت��ك��از و�أ���ش��رك م��ارك��و ريو�س 
دفع  ب��دق��ائ��ق  وب��ع��ده��ا   54 �لدقيقة  يف 

�لظهري  مكان   جوميز  ماريو  باملهاجم 
�لأي�شر باتندهارت. ولكن عدم �لتوفيق 
�أنهو�  �ملك�شيكي  �ملنتخب  و�شمود لعبي 
على �أمال منتخب �أملانيا، لينتهي �للقاء 
بهدف نظيف  �أملانيا  على  �ملك�شيك  بفوز 
يف �فتتاح مباريات �ملجموعة �ل�شاد�شة يف 

كاأ�س �لعامل 2018.
 3 بعد  �لنتيجة  يعادل  �أن  كرو�س  وك��اد 
دق��ائ��ق ف��ق��ط ع��ر رك��ل��ة ح���رة مبا�شرة 
�لعار�شة  ل��ك��ن  ك��ب��رية،  ب��ر�ع��ة  ن��ف��ذه��ا 
�ل����ك����رة نحو  وق���ف���ت ع��ق��ب��ة يف ط���ري���ق 
�ل�شباك. وي�شتهر مونديال رو�شيا حتى 
�لركات  م��ن  �مل�شجلة  ب��الأه��د�ف  �لآن 
�أه��دف من   3 �حل��رة، حيث مت ت�شجيل 
ت�شجيله  �لرقم مت  وه��ذ�  ح��رة،  �شربات 
ط����و�ل ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���س �ل��ع��امل 2014 
يف �ل���ر�زي���ل. و���ش��اع��ت �ل��ف��ر���ش��ة على 
�لر�بع  �ل��ه��دف  لت�شجيل  ك��رو���س  ت��وين 
يف �مل��ون��دي��ال م��ن رك��ل��ة ح���رة، كما حرم 
ري���ال م��دري��د م��ن �ل��ه��دف �ل�����ش��اد���س يف 
�ل��ب��ط��ول��ة، ح��ي��ث ي��ع��د �مل���ريجن���ي �أكرث 
�لآن  �أه��د�ف��اً حتى  �أح���رز لع��ب��وه  فريق 

بو�قع 5 �أهد�ف.

�لتاريخية بني �لرئي�شني  بعد �لقمة 
�لأم��ريك��ي دون��ال��د ت��ر�م��ب و�لكوري 
�ل�شمايل كيم يونغ �ين يف �شنغافورة، 
كوريا  يف  ريا�شيون  م�شوؤولون  يحلم 
و�عد،  ريا�شي  مب�شتقبل  �ل�شمالية 
من  �ملنغلقة  �لباد  تخرج  �ن  �ملني 

عزلتها.
لعقوبات  �ل�شمالية  ك��وري��ا  وتخ�شع 
ك���ث���رية م���ن جم��ل�����س �لم�����ن ب�شبب 
و�لبالي�شتي  �ل����ن����ووي  ب���رن���اجم���ه���ا 
�ي  ت�شت�شيف  ل  وب��ال��ت��ايل  �مل��ح��ظ��ور 

�حد�ث ريا�شية عاملية.
�حت�شنت  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  ك��وري��ا  وك��ان��ت 
�لعام �ملا�شي مباريات �شمن ت�شفيات 
��شيا لل�شيد�ت وهو  موؤهلة �ىل كاأ�س 
�هم حدث ينظم يف هذه �لدولة منذ 

�شنو�ت طو�ل.
يرتفع،  �ل��ت��وت��ر�ت  م�شتوى  �ن  ومب��ا 
��شت�شافة  فر�شة  يانغ  بيونغ  فقدت 
عام  لل�شباب  للجودو  �لعامل  بطولة 
رفع  يف  �ل���ع���امل  وب��ط��ول��ة   2017
 2018 ع��ام  �ي�شا  لل�شباب  �لث��ق��ال 
على �لرغم من نيلها �شرف ��شت�شافة 

هذين �حلدثني ر�شميا.
ي���ان���غ ح��اف��ظ��ت على  ب��ي��ون��غ  ب��ي��د �ن 
�لطاولة  ك��رة  يف  �ل�شنوية  بطولتها 
�ملقامة  “�لتحدي”  �شل�شلة  �شمن 
حاليا يف �لعا�شمة �لكورية �ل�شمالية. 

و�ع�����رب م��دي��ر ه����ذه �ل��ب��ط��ول��ة كيم 
ت�شونغ �يل بعد �مل�شافحة �لتاريخية 
و�لكوري  �لم���ريك���ي  �ل��رئ��ي�����س  ب���ني 
�ل�شمايل عن �مله يف �ن تتمكن باده 
�لحد�ث  م��ن  �مل��زي��د  ��شت�شافة  م��ن 
�لريا�شية م�شري� �ىل �نها قادرة على 
ت��ك��ن من  “�لعقبات مل  ب��ق��ول��ه  ذل���ك 

�شنيعنا«.
باأهمية  �مل���������ش����رب  ك������رة  وح���ظ���ي���ت 
�شمحت  حيث  �ل�شابق  يف  دبلوما�شية 
�ق���ام���ة م���ب���اري���ات ب���ني مم��ث��ل��ني عن 

ك�شر  يف  �مل��ت��ح��دة  و�ل���ولي���ات  �ل�شني 
�جل��ل��ي��د ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن ق��ب��ل زي����ارة 
تاريخية للرئي�س �لمريكي ريت�شارد 
نيك�شون عام 1972 توجت باعرت�ف 
باجلمهورية  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات 

�ل�شينية �ل�شعبية.
بطولة  وخ���ال  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر  ويف 
�ل��ط��اول��ة يف �ل�شويد،  �ل��ع��امل يف ك��رة 
�ل�شمالية  ك����وري����ا  م����ن  ك����ل  ق���دم���ت 
يف  موحد�  فريقا  �جلنوبية  وجارتها 
�لبطولة. وقالت برت� �شورلينغ نائبة 

�ملالية  �مل���و�رد  عن  �مل�شوؤولة  �لرئي�س 
�لطاولة  لكرة  �ل�شويدي  �لحت��اد  يف 
لوكالة فر�ن�س بر�س “من �ملهم جد� 
بدل  �لب��و�ب  نفتح  �ن  �لينا  بالن�شبة 
ج���زء� من  ن��ك��ون  �ن  ن��ود  نغلقها.  �ن 

ذلك«.
يف  لع��ب��ا   23 ي�شارك  �مل��ج��م��وع،  ويف 
ب���ط���ول���ة ب���ي���ون���غ ي���ان���غ �مل���ف���ت���وح���ة يف 
�لكرة �لطاولة معظمهم من �ل�شني 
وف��ي��ت��ن��ام وب��ي��ن��ه��م �ل���رق���م و�ح�����د يف 

��شكتلند� �ي�شا غافني ر�مغاي.

ع�شرة،  �ل�شاد�شة  بعمر  ر�مغاي  وكان 
�لرقم و�حد يف لعبة كرة �مل�شرب يف 
����ش��ك��ت��ل��ن��د� وق���د ت��غ��ل��ب خ��م�����س مر�ت 
وميبلدون  بطل  م���ور�ي  �ن���دي  على 
�ل��رتك��ي��ز على  ي��ق��رر  م��رت��ني قبل �ن 
كرة �لطاولة. �ما �لن وبعمر �لثالثة 
و�لثاثني، فقد �شارك يف دورة بيونغ 
يانغ وهو م�شنف �ول فيها لكن ذلك 
مل مينعه من خ�شارة مبار�ته �لوىل. 
وي���وؤك���د ر�م���غ���اي ب���ان لع��ب��ي كوريا 
بطولت  يف  ي�����ش��ارك��ون  ل  �ل�شمالية 
لكن  �لنقاط  يح�شدون  ول  خارجية 
موهبتهم  يحجب  �ن  يجب  ل  ذل��ك 
�ل�شدد  ه��ذ�  و����ش��اف يف  ي��ق��ول،  كما 
دور�ت  �خ���و����س  �حل�����ال،  “بطبيعة 
�ف�شل  ت�شنيف  ول���دى  منهم  �ك���رث 
عن  نتكلم  عندما  لكن  �ي�شا،  منهم 
�و �خلم�شة  �لرب���ع���ة  ف���ان  �مل�����ش��ت��وى، 

�لو�ئل هم �ف�شل من«.
�شركة  �ل�شكتلندي  �ل��اع��ب  وي��دي��ر 
ل��ب��ي��ع م�������ش���ارب ك�����رة �ل���ط���اول���ة ول 
ي�شتطيع �لتدريب �شوى 10 �شاعات 

يف �ل�شبوع.
ي���ت���درب���ون  “هوؤلء  ق����ائ����ا  وخ����ت����م 
يف  ح�شة  ك��ل  يف  ث���اث  �ىل  �شاعتني 
�ليوم �ي 30 �شاعة يف �ل�شبوع، وهذ� 
ما يتعني عليهم �لقيام به لكي يلعبو� 

بامل�شتوى �لذي يظهرون فيه«.

حققت مفاجاأة كربى يف مونديال رو�شيا

املك�شيك تهزم الأملان اأبطال العامل

�أعلن �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم )فيفا( �ن هدف �لفوز ملنتخب فرن�شا 
�شد ��شرت�ليا )2-1( �ل�شبت �شمن �ملجموعة �لثالثة ملونديال رو�شيا 
ولي�س  م��رم��اه،  يف  خطاأ  بهي�س  عزيز  ملد�فعها  �شيحت�شب   ،2018

للفرن�شي بول بوغبا.
لفرن�شا  �لثاين  �لهدف  بوغبا هو م�شجل  �ن  �عتر  �لفيفا قد  وك��ان 
يف �لدقيقة 81 �ثر مناف�شة على �لكرة مع بهي�س �لذي كان يحاول 

ت�شتيتها.
 ”1 �ف  “تي  “تيلي فوت” على قناة  �لأح��د لرنامج  و�شرح بوغبا 
�أ�شاف  بالهدف.  باملئة”   90“ بن�شبة  �شاهم  �حل��ظ  �ن  �لفرن�شية 
�ملرمى وفوزنا باملبار�ة. لدينا  �ىل  �لكرة  بدخول  حقا  �شعيد�  “كنت 

ثاث نقاط، كان هذ� هدفنا«. �ل �ن �لحت��اد �علن �لأح��د �حت�شاب 
يف  خطاأ  لع��ب  ي�شجله  ه��دف  ثالث  بذلك  لي�شبح  لبهي�س،  �ل��ه��دف 
 15  - 14 يونيو  بد�ية مونديال رو�شيا  مرمى منتخب باده منذ 
يوليو، بعد �ملغربي عزيز بوحدوز يف مبار�ة �إير�ن يف �ملجموعة �لثانية 
�شد  �مل��ب��ار�ة  يف  �يتيبو  �أوغينيكارو  و�لنيجريي  �شفر1-،  �جلمعة 

كرو�تيا يف �ملجموعة �لر�بعة �ل�شبت )�شفر2-(.
عر  �ل�شبت  مبار�ة  يف  �لت�شجيل  �فتتح  قد  �لفرن�شي  �ملنتخب  وك��ان 
بعد  �حت�شبت  ج���ز�ء  رك��ل��ة  م��ن   58 �لدقيقة  غ��ري��زم��ان يف  �ن��ط��و�ن 
�للجوء �ىل تقنية �لفيديو، وردت ��شرت�ليا بعد 4 دقائق بركلة جز�ء 

�ي�شا لقائدها ميلي يديناك.

لقب الرجال لغا�شكيه وال�شيدات لكرونيت�س يف دورة زهرتوغنبو�س �شحب هدف من بوغبا يف مرمى ا�شرتاليا 

بي��ون���غ يان��غ حتل���م مب�شتقب��ل ريا�ش����ي  
�لول  �ملركز  دوكاتي  لورنزو  �ل�شباين خورخي  �ل��در�ج  �ح��رز 
�لكرى،  كاتالونيا  �م�س �لحد يف جائزة  بي  لفئة موتو جي 
�لتي  �لنارية،  للدرجات  �لعامل  بطولة  من  �ل�شابعة  �ملرحلة 

�قيمت على حلبة مونتميلو.
�لعام ومع دوكاتي بعد �لول  �لثاين للورنزو هذ�  و�لفوز هو 
ق��ب��ل ����ش��ب��وع��ني يف ج���ائ���زة �ي��ط��ال��ي��ا، و�خل��ام�����س ع��ل��ى حلبة 

مونتميلو، بعد �ن �نطلق من �ملركز �لول.
بزمن  لفة(   24( كلم   111،048 م�شافة  �ملايوركي  و�نهى 
مو�طنه  على  مريح  بفارق  متقدما  دقيقة،   40:13،566
مارك ماركيز هوند� بطل �لعامل ومت�شدر �لبطولة �حلالية 
علما  ياماها،  رو�شي  فالنتينو  و�لي��ط��ايل  ث���و�ن(،   4،479(

باأنه �شين�شم �ىل ماركيز يف فريق هوند� نهاية �ملو�شم.
�برز  وك���ان   ،26 ����ش��ل  م��ن  در�ج���ا فقط   13 �ل�شباق  و�ن��ه��ى 
�ندريا دوفيت�شيوزو دوكاتي، فيما عادل  �لإيطايل  �ملن�شحبني 
�ملو�شم  ه��ذ�  ل��ه  مركز  �ف�شل  ه��ون��د�  بدرو�شا  د�ين  �ل�شباين 
تيك3  ياماها  زر�ك��و  يوهان  �لفرن�شي  وجاء  بحلوله خام�شا، 

�شابعا خلف �ل�شباين مافريك فينال�س ياماها.
رو�شي  �م��ام  نقطة   115 بر�شيد  �ل�شد�رة  يف  ماركيز  وبقي 
88 نقطة وفينال�س 77 ثالث ترتيب �عام �ملا�شي، فيما �شعد 
ر�شيد  نف�س  وهو  نقطة،   66 وله  �ل�شابع  �ملركز  �ىل  لورنزو 

زميله دوفيت�شيوزو، و�شيف بطل �لعامل 2017.
كو�رتار�رو  فابيو  �ل�شاب  �لفرن�شي  حقق   ،2 موتو  فئة  ويف 
)19 عاما(، �شائق �شبيد �آب، �ول فوز يف م�شريته يف خمتلف 
بزمن  لفة(   22( كلم   101،794 م�شافة  قاطعا  �ل��ف��ئ��ات، 
38:22،059 دقيقة، ومتقدما بفاروؤق 2،492 ثانية على 
�لرتغايل ميغل �وليفري� )كاي تي �م(، يف حني حل �ل�شباين 

�ليك�س ماركيز كاليبك�س ثالثا بفارق 3،485 ثو�ن.
وقال كو�رتار�رو �مللقب بال”ديابولو” �ي �ل�شيطان بعد �لفوز 
“�نا �شعيد جد�. مل ��شتطع ت�شديق �أين ك�شبت �ل�شباق. �نها 
�لول و�حر�ز  �مل��رك��ز  م��ن  �لن��ط��اق  م��ع  ر�ئ��ع��ة  ��شبوع  نهاية 

�ملركز �لول يف �ل�شباق«.
در�جني  �ربعة  �ملن�شحبني  و�ب��رز  �شائقا،   25 �ل�شباق  و�كمل 
نافارو  �ل���ش��ب��ان��ي��ان خ���و�ن م��ري وخ��ورخ��ي  ه��م  م��ن كاليك�س 

و�ليطاليان ماتيا بازيني ورومانو فيناتي �ن�شحب ،
وبقي �ليطايل فر�ن�شي�شكو بانيايا كاليك�س �لذي حل ثامنا، 
نقطة  بفارق  نقطة   119 بر�شيد  �لعام  �لرتيب  ���ش��در�ة  يف 
و�حدة فقط �مام �وليفري� ثالث بطولة �لعامل �لعام �ملا�شي، 
كو�رتار�رو  فيما �شعد  نقطة،   25 بفارق  ثالثا  وبقي ماركيز 

�ىل �ملركز �لعا�شر وله 45 نقطة.
ويف فئة موتو 3، كان �لفوز حليف �لإيطايل �ينيا با�شتيانيني 
بزمن  ك���ل���م  و97،167  ل���ف���ة   21 �ن����ه����ى  �ل�������ذي  ه����ون����د� 
دقيقة، متقدما على مو�طنه ماركو بيتزيكي   38:36،883
)ك��اي ت��ي �م( ب��ف��ارق ب�شيط ه��و 167 ج��زء ب��الل��ف م��ن من 
�لثانية، يف حني حل �لرجنتيني غابرييل رودريغو هوند� يف 

�ملركز �لثالث بفارق 0،170 ثانية.
ومتيز �ل�شباق ب�شقوط �لعديد من �ل�شائقني ومل يكمله �شوى 
�لول  �ملركز  عاما(   20( با�شتيانيني  و�ح��رز  مت�شابقا،   17
لول مرة يف بطولة �لعامل �حلالية، ويعود فوزه �لخري �ىل 

عام 2016 يف جائزة �ليابان �لكرى.
�للحظة  �ن��ه��ا  ي�����ش��دق.  �ح�����ش��ا���س ل  “�نه  �ل���ف���وز  ب��ع��د  وق����ال 
و�نطلقت  �ليوم  قاتلت  لقد  �لفوز.  فيها  �نتظر  �لتي  �ملنا�شبة 
باأق�شى �شرعة من �جل بلوغ �لهدف و�لبقاء يف �ملقدمة حتى 

�لنهاية«.
 103 بر�شيد  �لعامل  بطولة  �شد�رة  على  بيتزيكي  وحافظ 
ثانيا  حل  �ن��ه  رغ��م  �لنتيجة  عن  ر��شيا  يكن  مل  لكنه  نقاط، 

بعدما جتاوز رودريغو يف �لمتار �لخرية.
طو�ل  عانيت  حياتي.  يف  �شباق  ����ش��و�أ  “�نه  بيتزيكي  و���ش��رح 
لكني �عطيت كل ما  �لدر�جة،  �ل�شبوع من م�شاكل يف  نهاية 

��شتطيع يف �ملنعطف �لخري«.
مناف�شيه  �ق��رب  عن  نقطة   19 �ل�شد�رة  يف  بيتزيكي  و�بتعد 
ف��اب��ي��و دي  �مل��ب��ا���ش��ر م��و�ط��ن��ه  م�شتفيد� م��ن ح��ل��ول م���ط���ارده 
�ل�شباين  و�ن�شحاب  �لتا�شع،  �مل��رك��ز  يف  ه��ون��د�  جاناأنطونيو 

خورخي مارتن للمرة �لثالثة يف 2018 و�آرون كانيت.
و�هدى بيتزيكي مركزه �ىل �لدر�ج �ل�شباين �ل�شاب �ندريا�س 
�مل��ا���ش��ي على  �ل���ذي لقي حتفه �ل���ش��ب��وع  ب��ريي��ز )14 ع��ام��ا( 

�حللبة ذ�تها خال مناف�شات �ل�شباب.

فوز خام�س للورنزو يف مونتميلو بجائزة كاتالونيا  

�لك�شندر�  و�ل�شربية  �لرجال،  لقب  غا�شكيه  ري�شار  �لفرن�شي  �ح��رز 
�لدولية  �لهولندية  زهرتوغنبو�س  دورة  �ل�شيد�ت يف  لقب  كرونيت�س 
لبطولة  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت  �شمن  �لع�شبية  �مل��اع��ب  على  �مل�شرب  لكرة 
ومي��ب��ل��دون، ث��ال��ث �ل��ب��ط��ولت �لأرب�����ع �ل��ك��رى �ل��ت��ي تنطلق مطلع 

يوليو.
يف نهائي �لرجال، تغلب غا�شكيه �مل�شنف ثانيا على مو�طنه جريميي 

�شاردي 6-3 و6-7 )5-7(.
بذلك  و����ش��ع��ا  م�شريته،  يف  ع�شر  �خل��ام�����س  �للقب  غا�شكيه  و�ح���رز 
حد� لفرتة قاحلة من دون �لقاب �متدت لنحو عامني ون�شف �لعام 

وحتديد� منذ تتويجه يف دورة �نفري �لبلجيكية يف �كتوبر 2016.
وجميع �لقاب غا�شكيه هي من �لدرجة �لر�بعة )250 نقطة( �لتي 

تاأتي يف موؤخرة �لرنتيب بعد بطولت �لغر�ند �شام، ودور�ت �ملا�شرتز 
)1000 نقطة( ودور�ت �ل� 500 نقطة.

 30 �مل�شنف  غا�شكيه  عانى  �لوىل،  باملجموعة  �ل�شريع  ف��وزه  وبعد 
ب�شوط فا�شل يف  �ملبار�ة  �لثانية، وقاتل على كل كرة منهيا  عامليا يف 
�شاعة و30 دقيقة، وحرم بالتايل مو�طنه �لبالغ 31 عاما من �حر�ز 

�للقب �لثاين يف م�شريته.
ويحتفل غا�شكيه �ليوم �لثنني بعيد مياده �لثاين و�لثاثني باأف�شل 

طريقة بعد تتويجه باللقب �جلديد.
من جانبها، �حرزت �ل�شربية كرونيت�س �مل�شنفة �شابعة يف �لدورة، يف 
�ل�شيد�ت  نهائي  يف  بتغلبها  �لقابها  باكورة  و�لع�شرين  �خلام�شة  �شن 

على �لبلجيكية كري�شن فليبكنز 6-7 )�شفر7-( و7-5 و1-6.
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الفجر الريا�ضي

�أه��در ركلة جز�ء  ميكن لأي لع��ب 
�ل���ع���ز�ء لأن  ي��ج��د  �أن  م�����ش��ريت��ه  يف 
�لكثري  �أه��در  نف�شه  مي�شي  ليونيل 

من �لركات �أي�شا.
�لأوىل  �مل����ب����ار�ة  �جل��م��ي��ع  وت���رق���ب 
ل��اأرج��ن��ت��ني يف ك��اأ���س �ل��ع��امل لكرة 
خميب  ب�شكل  تعادلت  لكنها  �لقدم 
مي�شي  و�أ���ش��اع  �أي�شلند�  مع   1-1

ركلة جز�ء.
�أكر  ب���امل���ر�رة  مي�شي  ���ش��ع��ور  وك���ان 
ل�شنو�ت  غ��رمي��ه  �أن  خ��ا���ش��ة  �ل��ي��وم 
�شجل  رون��ال��دو  كري�شتيانو  طويلة 
ب�����ش��ه��ول��ة م���ن رك���ل���ة ج�����ز�ء �شمن 
�أح���رزه���ا يف تعادل  �أه�����د�ف  ث��اث��ة 
�أم�س  ��شبانيا  م��ع   3-3 �ل��رت��غ��ال 

�جلمعة.
وكان �ليوم �ل�شبت مميز� باحت�شاب 
خم�س ركات جز�ء وكرر كري�شتيان 
ك��وي��ف��ا لع���ب ب���ريو �خ��ف��اق مي�شي 
عندما  �أ����ش���و�أ  بطريقة  ���ش��دد  لكنه 
�رتفعت �لكرة فوق �لعار�شة خال 

�خل�شارة -1�شفر من �لدمنرك.
ويف �ملقابل �شجلت فرن�شا و��شرت�ليا 
م���ن ع��ام��ة �جل�����ز�ء ���ش��ب��اح �ليوم 
خ�����ال ف�����وز �مل���ن���ت���خ���ب �لأوروب���������ي 
مثري�  يوما  كرو�تيا  و�أكملت   1-2
عندما �شجل لوكا مودريت�س بنف�س 
�ل���ف���وز -2�شفر  خ���ال  �ل��ط��ري��ق��ة 
�لر�بعة  �مل���ب���ار�ة  يف  نيجرييا  ع��ل��ى 

و�لأخرية �ليوم.
ول ي��ت��ف��وق ع��ل��ى �ل��ي��وم �ل�����ش��ب��ت يف 
ت���اري���خ ك���اأ����س �ل���ع���امل ����ش���وى عند 
يوم  رك��ات ج��ز�ء يف  �شت  �حت�شاب 
بن�شخة فرن�شا  24 يونيو حزير�ن 

.1998
�لعدد  يف  �لإث�������ارة  ت��ك��م��ن  مل  ل��ك��ن 
�حت�شاب  ط��ري��ق��ة  يف  ب���ل  وح�����ش��ب 
تكنولوجيا  ��شتخد�م  بعد  �لركات 
�لفيديو يف نهائيات رو�شيا �حلالية 

لأول مرة.

�أن���ط���و�ن جريزمان  ت��ع��ر���س  وع��ن��د 
مهاجم فرن�شا لعرقلة من جو�شو� 
ري�������ش���دون م���د�ف���ع ����ش��رت�ل��ي��ا ظن 
�لتدخل  �أن  �لأم���ر  ب���ادئ  �حل��ك��م يف 

قانوين.
وبعد  �لفيديو  م��ر�ج��ع��ة  عند  لكن 
م�شاور�ت قرر �حت�شاب ركلة �جلز�ء 

و�شط �عرت��شات ��شرت�لية.

* ذكريات باجيو
مدرب  م��ارف��ي��ك  ف���ان  ب���ريت  ور�أى 

مت�شككا  ظ��ل  �حل��ك��م  �أن  ����ش��رت�ل��ي��ا 
ح��ت��ى ب��ع��د م�����ش��اه��دة �لإع�����ادة لكنه 
�حلكم  على  �مل��وق��ف  �شعوبة  ي��ق��در 
من  �لآلف  �����ش����ي����ح����ات  و������ش�����ط 

�مل�شجعني.
و�أي  �ن�������ش���ان  “�إنه  �مل������درب  وق�����ال 

�شخ�س قد يرتكب �أخطاء«.
�أح�شن  �ل������ذي  ج����ري����زم����ان  وق������ال 
�لتعامل مع �أول ركلة جز�ء حتت�شب 
بعد �للجوء للفيديو يف كاأ�س �لعامل 
لأنه  �شحيحة  ركلة  �أنها  “�أعتقد 

�أع����اق ق��دم��ي �ل��ي�����ش��رى ث��م نه�شت 
�أدع  ومل  �لأمل  ب��ب��ع�����س  و����ش���ع���رت 

�ل�شقوط«.
وخاب �أمل بريو �لتي كانت �لطرف 
�لأف�������ش���ل ل����ف����رت�ت ط���وي���ل���ة �أم�����ام 
�أهدرت ركلة جز�ء  �لدمنرك لكنها 
�ل���ه���دف ووج���ه  ت�����ش��ت��ق��ب��ل  �أن  ق��ب��ل 
كلمات  ج���اري���ك���ا  ري����ك����اردو  �مل������درب 
ترك  �ل��ذي  كويفا  لاعبه  ت�شجيع 

�مللعب وهو يخفي وجهه.
يف  ظل  �لركلة  “بعد  جاريكا  وق��ال 
�مل��ل��ع��ب وط��ل��ب مت��ري��ر �ل���ك���ر�ت له 

وهذ� يظهر �شخ�شية قوية«.
وك�شف هاني�س هالدور�شون حار�س 
�أي�شلند�، �لذي �ختري �أف�شل لعب 
يف مبار�ة �شد �لأرجنتني، �أنه در�س 
لركات  م��ي�����ش��ي  ت�����ش��دي��د  ك��ي��ف��ي��ة 

�جلز�ء من خال �لفيديو.
حاول  وكويفا  مي�شي  ركلتي  وبعد 

�لبع�س ��شرتجاع ذكريات قدمية.
و����ش���ب���ه ج�������اري ل��ي��ن��ي��ك��ر �ل���اع���ب 
�لجن�����ل�����ي�����زي �ل���������ش����اب����ق و�مل���ح���ل���ل 
بالتي  ك��وي��ف��ا  رك���ل���ة  �ل��ت��ل��ف��زي��وين 
�أه��دره��ا �لي��ط��ايل روب��رت��و باجيو 
بكاأ�س  �ل���ر�زي���ل  ف���وز  يف  وت�شببت 

�لعامل 1994.
“ل توجد  ���ش��اخ��ر�  ل��ي��ن��ي��ك��ر  وق����ال 
حاجة ملر�جعة �لفيديو لرنى كيف 

�رتفعت �لكرة فوق �لعار�شة«.

ب���ع���دم���ا ف�����ش��ل��و� يف �لرت�����ق�����اء �ىل 
م�شاركتيهما  يف  �لتوقعات  م�شتوى 
م�شو�رهم  �نتهى  حيث  �لأخريتني 
عند �لدور ربع �لنهائي يف مونديال 
 ،2016 �أوروب�����ا  وك��اأ���س   2014
خرة  �ىل  �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ون  �ح��ت��ك��م 
�ملتوج  ه����رني  ت���ي���ريي  �ل��ف��رن�����ش��ي 
�شمه  خ���ال  م��ن   ،1998 ب��ل��ق��ب 

لطاقم فني “متعدد �جلن�شية«.
نهائيات  �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ون  ي��خ��و���س 
بوجود   2018 رو���ش��ي��ا  م��ون��دي��ال 
ب���ط���ل ع�����امل ����ش���اب���ق ه����و �ل���ه���د�ف 
�لنكليزي  لأر����ش���ن���ال  �ل��ت��اري��خ��ي 
ثان  كم�شاعد  �لفرن�شي،  و�ملنتخب 
غ���ر�مي  �لن��ك��ل��ي��زي  ج���ان���ب  - �ىل 
جونز - للمدرب �لإ�شباين روبرتو 

مارتينيز.
يعتر �إبن �لأربعني عاما من �أف�شل 
�ملهاجمني �لذين �أجنبتهم فرن�شا، 
وك����ان ���ش��م��ن �مل��ن��ت��خ��ب �ل����ذي توج 
وبطا   1998 ع��ام  للعامل  بطا 
2002 وو���ش��ل �ىل  لأوروب�����ا ع���ام 
و�أح���رز   2006 ن��ه��ائ��ي م��ون��دي��ال 

كاأ�س �لقار�ت عام 2003.
�ملحفل  يف  �لكبرية  خلرته  ونظر� 
�لعامل  ك��اأ���س  �أي  �لأه�����م،  �ل���ك���روي 
17 م����ب����ار�ة،  �ل���ت���ي خ���ا����س ف��ي��ه��ا 
مل�شاعدة  بهرني  بلجيكا  ��شتعانت 
�شغط  م��ع  �لتعامل  على  جنومها 

�مل�شاركة يف �أكر حدث كروي.
�ل�����ش��اب عدنان  ل��ل��ج��ن��اح  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
يجلب  ه����رني  “تيريي  ي����ان����وز�ي 
ل��ن��ا خ��رت��ه، ف��ه��و ���ش��ارك يف كاأ�س 
�لعامل مر�ت عدة”، �أعو�م 1998 
و2010  و2006  و2002 

)�شجل 6 �أهد�ف(.
�ل�شاب  �لبلجيكي  �لاعب  ي�شيف 
“�أ�شطورة،  ه��رني  �ن  عاما(   23(
لعب عماق ومن �جليد �أن يكون 
�شخ�س مثل يف �ملجموعة لاعتناء 

بالتفا�شيل«.
ل���ي�������س �شوى  ب����اأن����ه  م���ن���ه  �إدر�ك�����������ا 
مارتينيز  للمدرب  �لثاين  �مل�شاعد 
هد�ف  �أف�����ش��ل  يف�شل  ج��ون��ز،  بعد 
هدفا(   226( �أر���ش��ن��ال  ت��اري��خ  يف 
�لبقاء   )51( �لفرن�شي  و�ملنتخب 
بعيد� عن �لأ�شو�ء، ونادر� ما يديل 

بت�شريح.

يف 
�إح���دى �مل���ر�ت �ل��ن��ادرة �ل��ت��ي �شرح 
خ����ال����ه����ا، ق�������ال ه�������رني ل����ر�دي����و 
“�ر  و�ل��ت��ل��ف��زي��ون �ل��ف��رن��ك��وف��وين 
 2017 تي بي �ف” �لبلجيكي يف 
�ملركز  ه��ذ�  �أن���ا يف   ،3 �ل��رق��م  “�أنا 
ح��ال��ي��ا. م����اذ� ���ش��اأف��ع��ل لح���ق���ا؟ مل 
�أفكر بالأمر. �أحاول �لتقدم خطوة 

خطوة«.
�لفني  �ل���ط���اق���م  يف  ه����رني  وج�����ود 
ملارتينيز ل يكلف �لحتاد �لبلجيكي 
 8 �لفرن�شي  يتقا�شى  �إذ  �ل��ك��ث��ري، 
�آلف يورو �شهريا فقط، وهو مبلغ 

زهيد مقارنة بالرو�تب �لتي متنح 
و�مل��درب��ني يف عامل  ع���ادة لاعبني 

كرة �لقدم �لحرت�فية.
�ملدرب  جانب  �ىل  وج���وده  ويعك�س 
�لنكليزي،  وم�����ش��اع��ده  �ل���ش��ب��اين 
منتخب  يف  �لو��شع  �لثقايف  �لتنوع 
ي�شم  �لذي  �حلمر”  “�ل�شياطني 
يف ���ش��ف��وف��ه لع���ب���ني م����ن ج����ذور 
�أك����ان����ت م��غ��رب��ي��ة مثل  خم��ت��ل��ف��ة، 
�ل�شاذيل،  ونا�شر  فايني  م���رو�ن 
بات�شو�ي  ميت�شي  مثل  كونغولية 
بوياتا،  وديرديك  لوكاكو  وروميلو 
يانيك  م��ث��ل  ب��رت��غ��ال��ي��ة-����ش��ب��ان��ي��ة 

مو�شى  م��ث��ل  م��ال��ي��ة  �أو  ك��ار����ش��ك��و 
دمبيلي.

�لطاغي هو  �مل�شرتك  �لقا�شم  لكن 
معظم  لأن  �لإنكليزي  “�لر�بط” 
لعبي بلجيكا هم يف �أندية �لدوري 
عرها،  م��رو�  �أو  �ملمتاز  �لنكليزي 
مثلهم مثل مارتينيز، مدرب ويغان 
و�شو�ن�شي �شيتي و�يفرتون �ل�شابق، 

وحتى هرني وجونز.
�أم�شى  �ل�����ذي  ب��ات�����ش��و�ي  وي���ق���ول 
ن�شف �ملو�شم �ملا�شي مع دورمتوند 
�لأمل�����اين ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل �لع�����ارة من 
هرني  �أن  �لإن���ك���ل���ي���زي،  ت�����ش��ل�����ش��ي 

هو  خرته.  عن  �حلديث  “يع�شق 
ع��ا���ش��ق ل��ك��رة �ل���ق���دم، ي��ح��ب كثري� 
�حل���دي���ث ع��م��ا ح��ق��ق��ه، ك��ي��ف كان 
م�شاركته  ع��ن  �ل�شابق،  يف  �لو�شع 
�ل��ع��امل وك��ل �شيء  �لأوىل يف ك��اأ���س 
�آخ������������ر... �أع�����ط�����اين �ل���ك���ث���ري من 

�لن�شائح لأحت�شن«.
و�ل�شوؤ�ل �لذي يطرح نف�شه هو هل 
بد�ية  �لبلجيكية  �لتجربة  ت�شكل 
�مل�����ش��و�ر �ل��ت��دري��ب��ي ل��اع��ب �لذي 
حتول بعد �عتز�له عام 2014 �ىل 

حملل كروي ل�شبكات �لتلفزة؟
�إم����ك����ان ه�����رني �ل����ش���ت���ن���اد �ىل  يف 
�ملنتخب  يف  �ل�شابق  زميله  جتربة 
�لذي  زي���د�ن  �ل��دي��ن  زي��ن  �لوطني 
قاد كمدرب، ريال مدريد �لإ�شباين 
�أب���ط���ال  دوري  ب��ل��ق��ب  �ل����ف����وز  �ىل 
�أوروبا ثاث مر�ت متتالية قبل �ن 
يعلن رحيله ب�شكل مفاجئ يف نهاية 
م��اي��و �مل��ا���ش��ي. ي���اأم���ل جن���م و�شط 
در�ي�س  �لإيطايل  ونابويل  بلجيكا 
ه����رني هذ�  ي��ح��ق��ق  �ن  م��رت��ن��ز يف 
ليتعلم  هنا  “�إنه  مو�شحا  �لهدف، 
�لكام  ي��ري��د  �لأح���ي���ان  بع�س  ويف 
ل��ك��ن��ه يرت�جع  م��ارت��ي��ن��ي��ز  ب���وج���ود 
مل�شتقبله  وبالن�شبة  �خل��ل��ف«.  �ىل 
كمدرب، قال مرتنز “�أمل �أن يحقق 
�أمل  �أنه �شخ�س لطيف،  ذلك. مبا 

�أن ي�شبح مدربا كبري�«.
لهرني  �ل��ه��ج��وم��ي،  �ل�شعيد  على 
فريق  يف  �لفوز  ثقافة  زرع  مهمة: 
ي��ت��م��ك��ن حتى  ل��ك��ن��ه مل  م����وه����وب 
م�شتوى  �ىل  �لرت����ق����اء  م���ن  �لآن 

�لتوقعات.
�لبلجيكي  �ل��و���ش��ط  لع���ب  ي��و���ش��ح 
�أك�شل فيت�شل �نه “خال مونديال 
نكن  “مل   ،2014 �ل������ر�زي������ل 
من��ل��ك ع��ل��ى �لأرج������ح �خل����رة كما 
ربع  يف  �شفر1-  )�خل�����ش��ارة  �أن��ه��ا 
�لأرجنتني”  �أم���ام  كانت  �لنهائي( 
�ن  قبل  �لنهائي  �ىل  و�شلت  �ل��ت��ي 
بهدف  �أملانيا �شفر1-  �أمام  تخ�شر 

يف �لوقت �ل�شايف.
من  �مل��زي��د  ك�شبنا  “لكننا  ي�شيف 
�خلرة يف غ�شون �لأع��و�م �لأربعة 
�ل��ت��ي م�����ش��ت، ه���ذ� و�����ش���ح. �إذ� مل 
ن�شل �ىل دور �لأربعة، فهذ� �شيكون 

خميبا«.

مبو�جهة  رو�شيا  مونديال  يف  م�شو�ره  �إجنلرت�  منتخب  ي�شتهل 
�ليوم �لإثنني، يف �جلولة �لأوىل من مباريات �ملجموعة  تون�س، 

.7
ويعد �ملد�فع جاري كاهيل �لوحيد يف �ملنتخب �لإجنليزي �لذي 
ميتلك �أكرث من 40 م�شاركة دولية، حيث يبلغ متو�شط �أعمار 

�لاعبني �أقل من )26 عاماً(.
ويتطلع �ملنتخب �لإجنليزي ل�شتعادة تو�زنه، بعد خروجه مبكر�ً 

من �أخر بطولتني �شارك بهما.
ملونديال  �ملجموعة  دور  �لثاثة” من  “�لأ�شود  منتخب  وخ��رج 

16 على يد  2016 من دور  ي��ورو  2014، كما ودع  �ل��ر�زي��ل 
�آي�شلند�.

ورحل �جليل �لذي ت�شدره جري�رد وروين ولمبارد وتريي وجاء 
جيل جديد.

�أمام  ومل يتعر�س �ملنتخب �لإجنليزي لأي هزمية منذ خ�شارته 
�آي�شلند�، فيما خ�شر منتخب تون�س �أمام �إ�شبانيا 0-1 ودياً قبل 

�ملونديال.
ديلف  فابيان  ولكن  للمبار�ة،  قائمته  عن  �شاوثغيت  يك�شف  ومل 

يوؤكد �أن زمائه لديهم فكرة و��شحة عما �شيحدث.

»الأ�شود الثالثة« تبحث عن بداية قوية 
اأمام »ن�شور قرطاج«

اأهدرت ركلة جزاء؟ ل تقلق.. مي�شي يهدر اأي�شا 

هرني ي�شع خرة البطل يف ت�شرف بلجيكا  

ال�شليتي.. ركيزة اأ�شا�شية لن�شور قرطاج يف املونديال
 يكت�شف نعيم �ل�شليتي “�أف�شل م�شابقة عاملية يف كرة �لقدم” 
بعدما كان قبل �أربعة �أعو�م مغمور� يف دوري �لدرجة �خلام�شة 
ملنتخب  �ل�شا�شية  �لركائز  و�أح��د  �ملهاجم  يلخ�س  �لفرن�شية. 
عمل  ب�ثمرة  بر�س  لفر�ن�س  حديث  يف  �مل�شو�ر  ق��رط��اج  ن�شور 

كامل.
يف  �لثنني  �نكلرت�  مو�جهة  قبيل  بابت�شامة  �ل�شليتي  يقول 
فولغوغر�د يف �جلولة �لوىل من مناف�شات �ملجموعة �ل�شابعة 
4 �ع��و�م �نك �شتلعب  “لو قلت يل قبل  يف �ملونديال �لرو�شي 
�أمام مئات �ملايني من  يف كاأ�س �لعامل ومتثل بلدك، تون�س، 
م�شاهدي �لتلفزيون يف كل �أنحاء �لعامل، مل �أكن لأ�شدقك!«. 
مل ي��ك��ن �أح���د ي��ر�ه��ن ع��ل��ى ت��و�ج��ده يف رو���ش��ي��ا ه���ذ� �ل�شيف 
نف�شه  وج���د  ع��ن��دم��ا  �مل��ا���ش��ي  �ل�شيف  يف  و���ش��ع��ه  �ىل  بالنظر 
بييل�شا  مار�شيلو  �لرجنتيني  �مل��درب  قبل  ليل من  مهم�شا يف 
�أ�شكت منتقديه من خال  لكنه  لعدم دخوله يف خمططاته، 
باألو�ن  �لحرت�فية”  م�شريته  يف  مو�شم  “�ف�شل  حتقيقه 
ديجون �لفرن�شي �لذي �ن�شم �ليه يف 25 يوليو قبل يومني 
من �حتفاله بعيد مياده �لر�بع و�لع�شرين، ف�شجل 7 �أهد�ف 
و�شنع 6 مترير�ت يف 33 مبار�ة. و�أو�شح �ل�شليتي �ملولود يف 
�أجل  تتاأمل، فمن  “كما نقول عندما  25 عاما  مر�شيليا قبل 
�ل�شغرية  �للحظات  بع�س  “ع�شت  و��شتطرد  �لنجاح”،  تذوق 
�لوطنية مع  �لدرجة  �لأم��ور �شعبة ج��د� يف  فيها  كانت  �لتي 
�شارت �لمور  ريد �شتار )2015-2017(. لكن حتى هناك 
ب�شكل جيد، لأنني قبلها لعبت مع �ف �شي باري�س يف �لدرجة 
�لو�شط  لع��ب  و����ش��اف   .»)2014-2013( ه���و�ة  �لثانية 
يكن  مل  �لط����اق.  على  ي�شركني  �مل���درب  يكن  “مل  �مل��ه��اج��م 
�لأمر �شها و�عتقدت �نني قد ل �أحظى مب�شو�ر طويل يف كرة 
�لقدم«. مت�شك �ل�شليتي بحلمه يف �للعب يوما ما يف �شفوف 
حتى  �أعمايل”،  ووك��ي��ل  “عائلتي  مب�شاعدة  �لنخبة  �أن��دي��ة 
 2016-2015 ناجح  مو�شم  بعد  �ملر�قبني  �أع��ني  �كت�شفته 
�لثانية.  �ل��درج��ة  �ل�����ش��رب��ي يف دوري  ب��ل��غ��ر�د  ���ش��ت��ار  ري���د  م��ع 
�أول  �ل��ذي خا�س  �ل��اع��ب  يقولها  �شيء”،  ك��ل  ب��د�أ  هنا  »م��ن 
2016، يف �نطاقة مل�شرية  مبار�ة دولية يف حزير�ن/يونيو 

�فريقيا  �أمم  ك��اأ���س  يف  ق��رط��اج  لن�شور  �جل��ي��د  �مل�����ش��و�ر  �شمن 
“�للعب  ي�شيف   .2018 مونديال  وت�شفيات   ،2017 ع��ام 
لعمل كامل، حلم  تتويج  باأنها  �لقول  �لعامل، ميكننا  كاأ�س  يف 
�جلميع، هذه �أجمل بطولة يف �لعامل”، م�شري� �ىل �نه “باإذن 
�هلل، كل �شيء ممكن! ما عليك �شوى �لعمل، وعدم �ل�شت�شام، 
حتقيق  يف  تون�س  حظوظ  وبخ�شو�س  ب��ق��در�ت��ك«.  و�لمي���ان 
�جناز بلوغ �لدور �لثاين عن �ملجموعة �ل�شابعة �ل�شعبة �لتي 
نريد  “بالطبع  �ل�شليتي  يقول  وبنما،  وبلجيكا  �إنكلرت�  ت�شم 
جميعا حتقيق ذلك، نحب جميعا تخطي �لدور �لول. �شتكون 
�ملهمة �شعبة جد�، ولكن مل ل؟ علينا �أن نكون يف م�شتوى هذ� 
ذهنه  يف  بذلك” و��شعا  �لقيام  ميكننا  �أن��ه  و�أعتقد  �حل��دث. 
ثمن  �ل��دور  بلغت  عندما   2014 ن�شخة  �جل��ز�ئ��ر يف  م�شو�ر 
�لدور  بلوغ  لتاأمل  ولكن  تاريخها.  يف  �لأوىل  للمرة  �لنهائي 
�للعاب  و���ش��ان��ع  �ل��ق��ائ��د  غ��ي��اب  ن�شيان  يجب  �ل��ن��ه��ائ��ي،  ثمن 
يو�شف �مل�شاكني “�أحد �أف�شل �لاعبني يف �ل�شنو�ت 40-30 
�ملا�شية يف تون�س” بح�شب مدرب �ملنتخب نبيل معلول. وذَكر 
جانب  �ىل  �لتون�شي  للهجوم  ق��ائ��د�  �شيكون  �ل��ذي  �ل�شليتي 
يو�س  �مل�شاكني �شربة قوية جد�.  “غياب  �أن  وهبي �خل��زري، 
�لقائد!  هو  �ملجموعة،  يف  ج��د�  مهم  لع��ب  �مل�شاكني(،  )لقب 
�شو�ء فنيا على �أر�شية �مللعب �أو حتى خارجه«. �نتقل �ل�شليتي 
عقد  يف  �ل�����ش��ر�ء  بند  �لخ��ري  فَعل  بعدما  دي��ج��ون  �ىل  نهائيا 
�لعارة من ليل، لكنه مل ينف طموحه يف �ن يكون �ملونديال 
نقطة �نطاق نحو �لن�شمام �ىل �شفوف فريق �آخر. ويقول 
كاأ�س �لعامل على �خل�شو�س للدفاع  �أخو�س  لكنني  ل؟  “مل 
�أننا نعرف  عن �ألو�ن بلدي ولي�س لإثبات موؤهاتي، حتى لو 
�أن �ملونديال مبثابة مر�آة. ل �أريد �أن �أقول يف نف�شي �أن �جلميع 

ي�شاهدين من �أجل �حل�شول على عقد جيد«.
�أو عر�س ل ميكن رف�شه  �أك��ر  ن��اد  ك��ان هناك  “�إذ�  وي�شيف 
�أن يكون �جلميع  �لباب مفتوحا ب�شرط  �شاأترك  بالن�شبة يل، 
فائز� يف هذه �ل�شفقة«. ومل يخف �ل�شليتي �جناذبه نحو دول 
�لتفكري يف  �لأ�شرية. ولكن قبل  �خلليج خا�شة جلهة �حلياة 

�نتقال حمتمل، كاأ�س �لعامل يف �لنتظار.
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جيدة...  ل���ذوي���ب،  مي��رره��ا  غمي�س 
للمنتخب  �ل��ث��ال��ث  �ل��ه��دف  ه����دف... 
هذ�  على  ذويب”.  ي�شجله  �لتون�شي 
�لنحو �شرخ �ملعّلق �لريا�شي �ل�شهري 
�لر�حل جنيب �خلطاب معلنا حتقيق 
ت��ون�����س �أول ف���وز ع��رب��ي و�ف��ري��ق��ي يف 

مونديال كرة �لقدم 1978.
ذك�����رى  ت�������ز�ل  ل  ع�����ام�����ا،   40 ب���ع���د 
�لبال.  يف  �لأرجنتني”  “ملحمة 
�لأول  كان  �ملك�شيك  3-1 على  �لفوز 
تاريخ  يف  �لأوىل  مبار�تها  يف  لتون�س 
�ل���ع���امل. كان  م�����ش��ارك��ات��ه��ا يف ك���اأ����س 
“ن�شور قرطاج” ثالث منتخب عربي 
و�لر�بع �فريقيا ي�شارك يف �لبطولة، 
 1970 و�ملغرب   1930 م�شر  بعد 

وز�ئري 1974.

منذ ذل��ك �حل��ني، مل يحقق منتخب 
م�شاركته  لبدء  ي�شتعد  �ل��ذي  تون�س 
 ،2006 م��ن��ذ  و�لأوىل  �خل��ام�����ش��ة 
مباقاة �نكلرت� �لثنني يف �ملونديال 

�لرو�شي، �أي فوز.
حاليا  ب���ل���غ  �ل�������ذي  ذوي�������ب  وي�����ق�����ول 
�لعمر،  م����ن  و�ل�������ش���ت���ني  �ل�������ش���اد����ش���ة 
ميلوؤها  بنرة  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 
�شنة،   40 ن��ع��م  ���ش��ن��ة،   40“ �ل��ف��خ��ر 
و�لتون�شيون يتحدثون عن �نت�شارنا 
�مل�شبوق  غ���ري  �ل��ت��اري��خ��ي  و�جن���ازن���ا 

قاريا وعربيا«.
ت��ق��دم �ملنتخب  �ل�����ش��ه��رية،  �مل��ب��ار�ة  يف 
�ملك�شيكي بركلة جز�ء يف نهاية �ل�شوط 
�لأول، قبل �ن يتناوب “�لن�شور” علي 
�لكعبي وغمي�س وخمتار ذويب على 

ويقول  �لثاين.  �ل�شوط  يف  �لت�شجيل 
تاأهلنا  من�شجما،  فريقا  “كنا  ذوي��ب 
كل  على  �ل��ف��وز  تطلب  �ل��ع��امل  لكاأ�س 
م�شر  وخا�شة  �لأفريقية  �ملنتخبات 

�لقوية«.
لع���ب���ني   1978 م���ن���ت���خ���ب  �����ش����م 
موهوبني مثل حار�س �ملرمى �ملختار 
�ل��ن��اي��ل��ي، و�مل��ه��اج��م��ني ط����ارق ذياب 
وحمادي �لعقربي و�ملد�فعني �لكعبي 
وذويب. ويرى �لأخري “�شرفنا بلدنا 
��شتقبلنا  ح���ني  وج����ه،  �أح�����ش��ن  ع��ل��ى 
�ل��رئ��ي�����س �حل��ب��ي��ب ب��ورق��ي��ب��ة ق���ال لنا 
+�أجنزمت مهمة خم�شني �شفري�+، كنا 
بالفعل �ح�شن �شفر�ء حني كانت كرة 
�لقدم هو�ية ولي�شت حمكومة باملادة 

مثلما نر�ه �ليوم«.

ويوؤكد ذويب �ن �للحظة �لتي حّم�شت 
�ملنتخب �شد �ملك�شيك كانت “ما بني 
�ملدرب  علينا  دخ���ل  ح��ني  �ل�����ش��وط��ني 
+مايني  وق��ال  �ل�شتايل  �ملجيد  عبد 
�لنت�شار+.  ي��ن��ت��ظ��رون  �ل��ت��ون�����ش��ي��ني 

رمى لنا �لعلم �لتون�شي و�ن�شرف«.
وي�������ش���دد �ل���اع���ب �ل�����ش��اب��ق ع��ل��ى �ن 
قادرة  للمنتخب  �حلالية  �لت�شكيلة 
�آخر”،  تاريخي  �جن��از  “حتقيق  على 
على رغم وقوعها يف جمموعة �شعبة 
�ىل  ��شافة  وبلجيكا،  �نكلرت�  ت�شم 
بنما �لتي ت�شارك يف �ملونديال للمرة 

�لأوىل.
خال  �مل�����ش��رف  �لأد�ء  “بعد  ي�شيف 
�ملباريات �لودية �ل�شابقة، فقط يجب 
)حب  و�ل��ق��ري��ن��ت��ة  بالقليب  �لت�شلح 

تاريخي  �جن���از  وحتقيق  �لن��ت�����ش��ار( 
�آخر«.

مل تكتف تون�س يف مونديال 1978 
ب���ل تعادلت  �مل��ك�����ش��ي��ك،  ب��ال��ف��وز ع��ل��ى 
�لدور  م��ن  �لثالثة  �مل��ب��ار�ة  يف  �أي�����ش��ا 
�لغربية،  �أمل��ان��ي��ا  منتخب  م��ع  �لأول 
 .1974 م����ون����دي����ال  ل���ق���ب  ح����ام����ل 
مع  ت��ع��ادل��ن��ا  “تخيل  ذوي����ب  وي��ع��ل��ق 
بنجومها،  �آن��ذ�ك  �لعامل  بطلة  �أملانيا 
تتحدث  �لعاملية  �ل�شحافة  و�أ�شبحت 
وخ�شاله  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل���ف���ري���ق  ع����ن 

ومهار�ته«.
�لل�����ك�����رتوين، ي�شف  م���وق���ع���ه  ع���ل���ى 
)فيفا(  �لقدم  لكرة  �ل��دويل  �لحت��اد 
ب�   1978 يف  �ل���ت���ون�������ش���ي  �ل�����ف�����وز 
“�أ�شبح  �ل���ذي  �ملثري”  “�لنت�شار 

حل��ظ��ة ف���ارق���ة يف ت���ط���ور �ل��ل��ع��ب��ة يف 
�لقارة” �لفريقية، ودفع �ىل منحها 
من  ب���دء�  �مل��ون��دي��ال  يف  ثانيا  مقعد� 
�لن�شخة �لتالية، �أي ��شبانيا 1982. 
�ل�شحايف  �ل��ع��ك��رمي��ي،  �شامي  وي���رى 
�مل��خ��ت�����س يف �مل���ج���ال �ل���ري���ا����ش���ي �ن 
منتخبا  ك��ان   ...  1978 “منتخب 
حم��ل��ي��ا ب���ام���ت���ي���از، مي��ث��ل ك���ل جهات 

تون�س وكان عليه �جماع”، على عك�س 
�ل��ذي ي�شم لعبني  �ملنتخب �حل��ايل 
خارجية،  �أندية  يف  غالبيتهم  تن�شط 
�جلن�شيتني  ح���ام���ل���ي  م�����ن  وع��������دد 

�لتون�شية و�لفرن�شية.
يف  تون�س  فوز  �ن  �لعكرميي  ويو�شح 
1978 وتوقيته بعد �أزمة حادة �شكل 
�لأزم���ة  ب��ع��د  للتون�شيني  “متنف�شا 

�لقت�شادية و�لجتماعية و�ل�شيا�شية 
كانون   26 يف  �ل��ب��اد  �شهدتها  �ل��ت��ي 
�إ�شارة  يف   ،”1978 �ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر 
�أعلنه  �ل���ذي  �ل��وط��ن��ي  �ىل �ل���ش��ر�ب 
تر�فق  و�ل��ذي  لل�شغل،  �لعام  �لحت��اد 
م��ع �أح���د�ث د�م��ي��ة وق��م��ع �شديد من 
�لر�حل  �لرئي�س  عهد  يف  �ل�شلطات 

بورقيبة.

�لفريد  �ي�����ش��ل��ن��د�  م��ه��اج��م  ي���وؤم���ن 
�لبلد  ب���اإم���ك���ان  �أن  ف��ي��ن��ب��وغ��ا���ش��ون 
 320 �شكانه  ع��دد  �لبالغ  �ل�شغري 
�لف ن�شمة تكر�ر �جناز كاأ�س �أوروبا 
ت�شجيله هدف  بعد  2016، وذلك 
�لرجنتني  �أم������ام   1-1 �ل���ت���ع���ادل 
وجنمها ليونيل مي�شي �م�س �لأول 
من  �لأوىل  �جل����ول����ة  يف  �ل�������ش���ب���ت 

مونديال رو�شيا.
�إنه بالتاأكيد �لهدف “�لأكرث �أهمية 
ذلك  م��ن  و�لك����رث  م�شريتي”،  يف 
�أن���ه يف م��رم��ى �لأرج��ن��ت��ني و�شيفة 
بطلة �لن�شخة �ملا�شية و�شد جنمها 
مي�شي �لذي �أهدر ركلة جز�ء حني 

�لتعادل كان �شيد �ملوقف 1-1.
�مل�����ش��و�ر غ��ري �ملتوقع  ع��ام��ان ع��ل��ى 
يف كاأ�س �وروب��ا يف فرن�شا )�خلروج 
م���ن رب����ع �ل��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى ي���د �لبلد 
ما  �ملفاجاأة.  �أث��ر  �ختفى  �مل�شيف(، 

يجعل �لجناز �أكر بكثري.
“قبل  �أن����ه  ي��و���ش��ح ف��ي��ن��ب��وغ��ا���ش��ون 
�مل����ب����ار�ة، ه��دف��ن��ا ك����ان �ل���ت���اأه���ل عن 
يتغري.  مل  وه���������ذ�  �مل����ج����م����وع����ة، 
يعطينا  �ل��ت��ع��ادل  ف��ذل��ك  بالعك�س، 
ف��ق��ط �مل���زي���د م���ن �ل��ث��ق��ة م���ن �جل 
�ن  �ىل  م�������ش���ري�  ذلك”،  حت��ق��ي��ق 
�لتعادل مع �لرجنتني يو�زي �لفوز 
على �نكلرت� يف �لدور ثمن �لنهائي 

2016. خا�شة  �وروب����ا  ك��اأ���س  م��ن 
�أعظم  م���ن  و�ح����د  “وجود  ب�����ش��ب��ب 
�ملع�شكر  يف  �لتاريخ”  يف  �لاعبني 

�لأرجنتيني: ليونيل مي�شي.
�ل���دور ربع  ولكن ه��ل ل ي��ز�ل بلوغ 
�ل���ن���ه���ائ���ي م�����رة �خ������رى مم��ك��ن��ا يف 
رو���ش��ي��ا؟ م��ن �ملبكر ج��د� ق��ول ذلك 
ولكن هناك بع�س �لت�شابه مع كاأ�س 
��شتهل  ع��ن��دم��ا  ف��رن�����ش��ا  يف  �وروب������ا 
بتعادل  ف��ي��ه��ا  م�������ش���و�ره  �مل��ن��ت��خ��ب 

1-1 �شد �لرتغال وجنمها  مثري 
�لكرة  كري�شتيانو رونالدو، �شاحب 
وبال�شيناريو  م����ر�ت،   5 �ل��ذه��ب��ي��ة 
دفاعية-هجومية  ���ش��اب��ة  ذ�ت����ه: 

�شبت يف م�شلحتهم.
ويتذكر فينبوغا�شون، قائا “هناك 
�لأوىل  م��ب��ار�ت��ن��ا  م��ع  ت�شابه  �أوج���ه 
كري�شتيانو  ���ش��د  �وروب�����ا  ك���اأ����س  يف 
رون��ال��دو و�ل��رت��غ��ال، حيث جنحنا 
دقيقة   90 مل������دة  �إح����ب����اط����ه����م  يف 

بانتز�ع �لتعادل”. كان “�شي �آر 7” 
�نتقد  �أن���ه  ل��درج��ة  للغاية  حمبطا 
متوقفة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  “�حلافلة” 
�لأي�شلندي ف�شا عن  �ملرمى  �أمام 
�ل�شغرية” لدى �ملنتخب  “�لعقلية 
�لي�شلندي “�ل�شغري”. ت�شريحات 

�أثارت �شجة يف ذلك �لوقت!
�لذين  �ل�����ش��ح��اف��ي��ني  م���ئ���ات  �أم������ام 
�ملنطقة  �ل��ت��ز�ح��م يف  �إىل  ����ش��ط��رو� 
مو�شكو  �شبارتاك  مبلعب  �ملختلطة 

خ�شو�شا  فعله  ردة  على  للح�شول 
�أه��������د�ره رك���ل���ة ج������ز�ء، كانت  ب��ع��د 
�أك��رث م��ر�رة من  ت�شريحات مي�شي 

غرميه �لرتغايل.
لعدم  ب��امل��ر�رة  “�أ�شعر  مي�شي  وق��ال 
�لثاث  �لنقاط  ك�شب  على  قدرتنا 
ن�شتحقها”،  كنا  �أن��ن��ا  �أع��ت��ق��د  �ل��ت��ي 
منتقد� “عدم رغبة �خل�شم يف لعب 
�مل�شاحات خللق  وغياب  �لقدم،  كرة 

�مل�شاكل لهم«.

هيمري  �ي�������ش���ل���ن���د�  م�������درب  وق�������ال 
كيف  ن��ع��رف  “كنا  ع��ال��غ��رمي�����ش��ون 
�شتكون جمريات �ملبار�ة، كنا نعرف 
��شتحو�ذهم  ن�شبة  �أن  �مل��ب��ار�ة  قبل 
يجب   .70% �شتكون  �ل��ك��رة  على 
�لدفاعي  �ل��ع��م��ل  ن��ح��ي��ي  �أن  علينا 
و�ن�����ش��ب��اط لع��ب��ي��ن��ا �أم�����ام لعبني 
من �مل�شتوى عاملي. متكنا من قطع 
�لكثري من عملياتهم �لهجومية”، 
خطته  بنجاح  �شعادته  ع��ن  معربا 

تطبيقها  م��ن  ع���ام  ب��ع��د  �لتكتيكية 
�مام �لرتغال.

�لقادم  خ�شمه  نيجرييا،  �شد  �أم��ا 
يف “جمموعة �ملوت”، فيتعني عليه 
�لتفكري يف �للعب لأن �لتعادل هذه 
�أن  �ملرة لن يكون نتيجة جيدة مبا 
منتخب كرو�تيا، خ�شمه يف �جلولة 
�لنقاط  ك�����ش��ب  �لخ������رية،  �ل��ث��ال��ث��ة 
�لثاث �لوىل يف �ملجموعة بتغلبه 
بثنائية  �ل�شمر�ء  �لقارة  على ممثل 

�ملرمى  ح��ار���س  م��ع  ول��ك��ن  نظيفة. 
وقائد  هالدور�شون  هاني�س  �ملتاألق 
غونار�شون  �آرون  �شخ�س  يف  �شجاع 
�لقادر على �شنع مترير�ت حا�شمة 
�لعابه  و���ش��ان��ع  ط��وي��ل��ة،  ب��ل��م�����ش��ات 
يعرف  �ل��ذي  �شيغورد�شون  غيلفي 
ميكن  يهاجم،  �ن  قبل  يد�فع  كيف 
ق��ادر� على  يبدو  �شيء  �أن ل  �لقول 
هذه  حتى  �حل��ل��م...  م��ن  �إيقاظهم 

�للحظة.

»اأزمة م�شجعني« تهدد مونديال قطر نقطة  على  �ل�شوء  �لريطانية  “�لإندبندنت”  ل�شحيفة  تقرير  �شّلط 
وتتمثل   ،2022 مونديال  لتنظيم  قطر  طريق  تعرت�س  كبرية  �شعف 
بالعامل �جلغر�يف، وخ�شو�شا بعد قطع جري�نها لعاقاتهم مع �لدوحة، 

ب�شبب �لدعم �لقطري لاإرهاب
�أع��و�م، �شوب بلد جديد حتى  �أربعة  ي�شد ع�شاق كرة �لقدم �لرحال، كل 
يتابعو� مباريات كاأ�س �لعامل ب�شكل مبا�شر، لكن �ملقابات جتري غالبا 
�لعامل �جلغر�يف للدولة  �أكرث من مدينة، وهو ما يثري جدل ب�شاأن  يف 

�مل�شت�شيفة.
وي�شكو بع�س م�شجعي �لكرة يف كاأ�س �لعامل �ملقامة حاليا يف رو�شيا من 
�حلجم �ل�شا�شع للباد، لكن بطولة 2022 �لقادمة يف قطر �شتكون �أكرث 
�لريطانية،  �ل�شحيفة   تقرير  �لدولة، بح�شب  بالرغم من �شغر  �شوء 
�لكرة  لاعبي  �إق��ام��ة  توفري  قطر  ت�شتطيع  �أن  يف  �شكوكا  �أب���دت  و�ل��ت��ي 
ت�شتطيع  لن  �لدوحة  �أن  كما  م�شاحتها،  �شغر  �إىل  بالنظر  و�مل�شجعني، 
�لدعم  ب�شبب  �ل��ع��اق��ة معها  ق��ط��ع��و�  �ل��ذي��ن  ع��ل��ى ج��ري�ن��ه��ا  �لع��ت��م��اد 

�لقطري لاإرهاب، و�ملحاولت �لر�مية لن�شر �لفو�شى يف �ملنطقة.
ومن �مل�شاكل �لتي تعرت�س ��شت�شافة قطر لكاأ�س �لعامل 2022، عجز 
�إىل  �لد�عية  �ل��دول  لكافة  �ملجال �جل��وي  �لقطرية عن عبور  �خلطوط 
حماربة �لإرهاب، �لأمر �لذي ي�شّعب من تنقل م�شجعي كرة �لقدم �إىل 

�لدولة �ل�شغرية.
وتقول �ل�شحيفة �إنه وبالرغم من �إبقاء �خلطوط �لقطرية على بع�س 
�ل��رح��ات �ل��ط��وي��ل��ة، م��ث��ل رب���ط �ل��دوح��ة ب��اأم��ريك��ا �ل��ات��ي��ن��ي��ة، ت�شطر 
�ألف  ي��ق��ارب  بهام�س  �إ�شافية  م�شافات  قطع  �إىل  �لقطرية  �ل��ط��ائ��ر�ت 

كيلومرت، وهو ما يزيد من �لتكاليف �لت�شغيلية للناقلة.

ملف ي�شوده �لف�شاد

2010 حق تنظيم  �لقدم قد منح يف ع��ام  �ل��دويل لكرة  وك��ان �لحت��اد 
ن�شمة  م��اي��ني   3 نحو  ت��ع��د�ده��ا  يبلغ  �ل��ت��ي  لقطر،   2022 م��ون��دي��ال 
و�حد�  ملعبا  متتلك  كانت  ووقتها  ويلز،  من  �لأ�شغر  �مل�شاحة  و�شاحبة 
مباريات  ��شت�شافة  ميكنها  �لتي  للماعب  �لحت��اد  متطلبات  مع  يتفق 

�ملونديال.
وحذر �آنذ�ك �ملدير �لطبي للفيفا جريي دفور�ك، �لذي �أقيل لحقا بعد 
ف�شيحة �ملن�شطات �لرو�شية، �للجنة �لتنفيذية من �أن �إقامة �ملباريات يف 

قطر �شيفا ميثل خطر� كبري� على �لاعبني و�مل�شوؤولني و�جلماهري.
ورغم ذلك، �شّوت 11 ع�شو� من �أع�شاء �للجنة �لتنفيذية ل�شالح قطر 
يف �جلولة �لأوىل، و14 ع�شو� يف جولة �حل�شم، من بينهم �لر�حل خوليو 
غروندونا نائب رئي�س �لفيفا رئي�س �لحتاد �لأرجنتيني لكرة �لقدم حتى 

وفاته يف 2014، وريكاردو تيك�شري� �لرئي�س �ل�شابق لاحتاد �لر�زيلي، 
ونيكول�س ليوز �لرئي�س �ل�شابق لحتاد �أمريكا �جلنوبية.

لاحتاد  �ل�شابق  �لرئي�س  ق��ط��ر،  ل�شالح  �مل�شوتني  ب��ني  م��ن  ك��ان  كما 
�لإ���ش��ب��اين ل��ك��رة �ل��ق��دم �أن��خ��ي��ل م��اري��ا ف��ي��ار، �ل���ذي ي��و�ج��ه ه��و و�أبناوؤه 
�ل�شابق  �ل��رئ��ي�����س  باتيني  ومي�شيل  و�ل��ت��زوي��ر،  ب��الخ��ت��ا���س  �ت��ه��ام��ات 
تقا�شي  يف  �لآخ��ر  هو  �مل��ت��ورط  )يويفا(  �لقدم  لكرة  �لأوروب���ي  لاحتاد 
مبالغ غري مررة، �لذي �عرتف �أنه غرّي ر�أيه يف �لت�شويت بعد لقاء مع 

�أمري قطر و�لرئي�س �لفرن�شي وقتها نيكول �شاركوزي.
وك�شفت �حل�شابات �لبنكية �لتي �طلعت عليها منظمة �لنز�هة �لريا�شية 
عن تلقي غروندونا ما يعادل 3.6 مليون جنيه �إ�شرتليني قبيل موعد 

�لت�شويت.
و�إىل جانب ذلك، ك�شفت حتقيقات �شابقة عن تلقي غروندونا ر�شى بقيمة 
10 مايني �إ�شرتليني متعلقة برت�شية حقوق �لبث �لتلفزيوين لكاأ�شي 

�لعامل 2026 و2030 ل�شالح موؤ�ش�شات بعينها.

ف����وز ت��ون����س يف م����ون��دي���ال 78 
الأول عربي���ا وقاري���ا 

ه��ل تك���رر اي�شلن���دا اإجن���از ك���اأ�س اوروب����ا 2016؟  

زلتان ابراهيموفيت�س الغائب احلا�شر... اجلديل دائما 
ي�شتهل �ملنتخب �ل�شويدي لكرة �لقدم م�شو�ره 
يف ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���س �ل��ع��امل يف رو���ش��ي��ا �لثنني 
مب��و�ج��ه��ة ك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة يف غ��ي��اب جنمه 
زلتان �بر�هيموفيت�س للمرة �لوىل منذ عام 
2002... مع ذلك، يح�شر �لعماق “�ير�” 
بت�شريحاته �جلدلية يف �لر�مج �لتلفزيونية 

و�لإعانات �لتجارية و�لرعاة �لتجاريني.
»كاأ�س �لعامل من دوين، ل ت�شتحق �مل�شاهدة... 
�إطالته  �أعتقد ذلك حقاً”، تعليق يكرره يف 
�لتلفزيونية �أو مقاباته، و�ن كانت مع �ملوقع 
�لل���ك���رتوين ل���احت���اد �ل�����دويل ل��ك��رة �لقدم 

)فيفا(.
مل  �مل��ث��رية  م(   1،95( �ل��ع��م��اق  ت�شريحات 
ت��ت��وق��ف ع��ن��د ه����ذ� �حل�����د. �أع���ل���ن �ل�����ش��ب��ت يف 
�شبورت�س” �لقطرية:  �إن  “بي  لقناة  ت�شريح 
يكون  �أل  �لطبيعي  من  لي�س  �إيل،  “بالن�شبة 
�لوطني  �ملنتخب  يف  بنزمية  ك��رمي  �لفرن�شي 
�تخذ �ملدرب )�لفرن�شي ديدييه دي�شان( قر�ر�، 
�أنه لي�س جيد� جد� لهذ� �ملنتخب.  يقول فيه 
�أن  هنا، يجب  يكون  �أن  ينبغي  �مل��درب ل  ه��ذ� 

ي��ك��ون ب��ن��زمي��ة ه��ن��ا«. مل ي��ك��ن دي�����ش��ان يحتاج 
لتعليق من هذ� �لنوع، يف يوم بد�أ فيه م�شو�ر 
�ملنتخب �لزرق يف �ملونديال بفوز �شعب وغري 

مقنع على �أ�شرت�ليا )1-2(.
بنزمية )81  �ل��دع��وة �ىل  دي�����ش��ان  ي��وج��ه  مل 
م��ب��ار�ة دول��ي��ة و27 ه��دف��ا( �مل��ت��وج م��ع فريقه 
�لقاب متتالية  �ل�شباين بثاثة  ريال مدريد 
يف م�شابقة دوري �أبطال �وروبا، منذ 8 �أكتوبر 
بال�شلوع  له  �لتهامات  خلفية  على   2015
ماتيو  �ملنتخب  يف  لزميله  �ب��ت��ز�ز  عملية  يف 

فالبوينا على خلفية �شريط جن�شي لاأخري.
�ملدعوين  �ل��اع��ب��ني  �شمن  ب��ن��زمي��ة  ي��ك��ن  مل 
�ل��رو���ش��ي ول حتى  �مل��ون��دي��ال  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
�لفرن�شي  �لحتاد  رئي�س  وقال  �لحتياطيني. 
للعبة نويل لو غريت لوكالة فر�ن�س بر�س �ن 

ق�شية �لاعب باتت “ق�شة قدمية«.
ويلي  �ل�شابق  �لفرن�شي  �ل��دويل  �ملد�فع  �شارع 
�م  “�ر  ل�شبكة  حملا  �أ���ش��ب��ح  �ل���ذي  �شانيول 
دي�شيان  ع���ن  �ل���دف���اع  �ىل  �م”،  �ف  ���ش��ي-ب��ي 
�شجل  مقارنة  علينا  يتعني  ك��ان  “�إذ�  بالقول 

حجما  �لك���ر  فلي�س  زلت���ان،  ب�شجل  دي�شان 
م��ن ي��ف��وز. �أع��ت��ق��د �أن���ه حت���دث ب��ك��ل��م��ات فَجة 
قليا، حول مو�شوع ل يجب �ن يثري �هتمامه 

حتى«.
“�إير�”  يف �شن �ل�شاد�شة و�لثاثني، ل يز�ل 
�وروبا  كاأ�س  عقب  دوليا  �للعب  �عتزل  �ل��ذي 
�أكرث  �ل�شجيج  من  بالكثري  يت�شبب   ،2016
�ألو�ن  ك��ان يد�فع عن  ك��ان �حل��ال عندما  مما 

�لقمي�س �لوطني �ل�شفر�ء و�لزرقاء.
يتعر�س لنتقاد�ت  بوغبا  “بول  �آخ��ر؟  تدخل 
�لكثري  ويك�شب  ج��د�  مكلفا  ك��ان  لأن���ه  ك��ث��رية 
“بي  يف  �شئل  �لغرية” عندما  �نها  �مل���ال،  م��ن 
�ل�شابق يف مان�ش�شرت يونايتد  �إن” عن زميله 

�لنكليزي.
بظاله  �ألقى  لطاملا  ب��اده،  ملنتخب  بالن�شبة 
غ��ر�ر ما  بخ�شو�س عودته �ىل �شفوفه، على 
“�أفتقد �ىل �ملنتخب �لوطني.  قاله يف مار�س 

�إذ� رغبت يف �لعودة، �شاأفعل ذلك«.
�ل�شويديني  �لو�شع غري حمتمل لدى  �أ�شبح 
�لذين، بدونه، تاأهلو� �ىل نهائيات كاأ�س �لعامل 

باإق�شائهم  �لوروب�����ي  �مل��ل��ح��ق  ع��ر  رو���ش��ي��ا  يف 
�يطاليا وعماقها جانلويجي بوفون، و�أبعدو� 
�أبطال �لعامل �أربع مر�ت عن �ملونديال للمرة 

�لأوىل منذ 60 عاما.
بناء على ذلك، قام �لحتاد �ل�شويدي بتو�شيح 
�لأمور يف �أو�خر �أبريل �ملا�شي. وقال �مل�شوؤول 
بيان  يف  ريخت  لر���س  �ل�شويدي  �ملنتخب  عن 
“حتدثت مع زلتان وقال يل �إنه مل يغري ر�أيه 

)ب�شاأن �عتز�له(«.
�أغلقت �لبو�ب نهائيا ب�شاأن عودته.

ل��ك��ن ذل���ك مل مي��ن��ع �مل��ه��اج��م �حل����ايل لنادي 
�ل��ت��ح��دث عن  ل��و���س �جنلي�س �لم��ريك��ي م��ن 
قبل  م��ن  �شئل  فعندما  �ل�����ش��وي��دي.  �ملنتخب 
�ملوقع �لر�شمي للفيفا عما �إذ� �شيكون متوتر� 
عند م�شاهدة مباريات منتخب باده يف كاأ�س 
�لعامل، �أجاب باأ�شلوبه �ملعتاد: “ل، ل، �أبد�، ل، 
ل. �أعني، �أنا متحم�س، ول�شت متوتر�. مل �أعد 
�أرغ��ب يف �لنزول �ىل �ر�شية �مللعب بعد �لآن، 
مل�شاعدة �ل�شويد على �لفوز، هذ� ما �أعتقده”. 

ت�شريح للتاأثري على عزمية �لاعبني؟
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الفجر الريا�ضي

ديدييه  ف���رن�������ش���ا  م��������درب  ط����ال����ب 
غريزمان  �نطو�ن  مهاجمه  دي�شان 
غ���د�ة  وذل�����ك  �ملزيد”،  “�لقيام  ب���� 
يف  ق���دم���ه  �ل�����ذي  �مل���ت���و�����ش���ع  �لأد�ء 
“�لديوك”  ملنتخب  �لأوىل  �مل��ب��ار�ة 
�شد   2018 رو���ش��ي��ا  م��ون��دي��ال  يف 

��شرت�ليا )1-2(.
ورغ����م ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى رك��ل��ة �جل���ز�ء 
�ل��ت��ي م��ن��ح��ت ف��رن�����ش��ا �ل��ت��ق��دم بعد 
�ل�شتعانة بتقنية �مل�شاعدة بالفيديو 
“يف  �مل�شاعد  �لفيديو  �لتحكيم  يف 
تاريخ  يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة  �آر”  �أي�����ه 
�تلتيكو  م��ه��اج��م  ع��ج��ز  �ل��ن��ه��ائ��ي��ات، 
�لتعامل مع  �لإ���ش��ب��اين ع��ن  م��دري��د 
فر�شها  �ل��ت��ي  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل��رق��اب��ة 
�لأوىل  �مل����ب����ار�ة  يف  �لأ����ش���رت�ل���ي���ون 

للفريقني يف �ملجموعة �لثالثة.
قرر  عندما  م�شتاء  غريزمان  وب��د� 
 70 �لدقيقة  يف  ��شتبد�له  دي�����ش��ان 
�أوليفييه  �لإنكليز  ت�شل�شي  مبهاجم 
جريو. ويف حديثه للقناة �لفرن�شية 
مهاجمه  دي�شان  حث   ،”1 �ف  “تي 

�لرت���ق���اء مب�����ش��ت��و�ه، م�شيفا  ع��ل��ى 
قائد  ه��و  �ن���ط���و�ن،  ه��و  “�نطو�ن 
كان  رمبا  كذلك.  و�شيبقى  هجومنا 

�أقل م�شتوى من �ملعتاد«.
 27 �لبالغ  �ملهاجم  على  �ن  �أ���ش��اف 
وهو   ... ب��امل��زي��د  “يقوم  �ن  ع���ام���ا 

�أي�شا، مدرك لذلك«.
باخليبة  �أح���د  ي�شعر  “�أن  وو����ش��ل 
��شتبد�له  ك��ان  ي�����ش��ت��ب��دل...  عندما 

�ملبار�ة”،  ه���ذه  يف  مو�شعيا  ق����ر�ر� 
����ش��ارة على �لرج���ح �ىل �ن قر�ر  يف 
�عتماده  على  ينعك�س  ل��ن  �خ��ر�ج��ه 

�مل��ق��ب��ل��ة �شد  �مل����ب����ار�ة  ك��اأ���ش��ا���ش��ي يف 
�لبريو. و�شجل غريزمان 21 هدفا 
 5 بينها  �لوطني،  �ملنتخب  بقمي�س 

�لتي   2016 �أوروب�����ا  ك��اأ���س  خ���ال 
�لنهائي  �ىل  ف��رن�����ش��ا  ف��ي��ه��ا  و���ش��ل��ت 
ع��ل��ى �أر����ش���ه���ا ق��ب��ل �خل�������ش���ارة �أم����ام 

�لرتغال �شفر1-.
�أتلتيكو  يف  غريزمان  زميل  وك�شف 
و�مل����ن����ت����خ����ب ل����وك����ا�����س ه���رن���ان���دي���ز 
“�شحيح، كان غا�شبا بع�س �ل�شيء، 
ه��ذ� �أم��ر طبيعي. ه��و لع��ب طموح 
ج�����د� ل���ك���ن يف غ�����رف �مل���اب�������س، يف 
�حلافلة �لتي تقل �لفريق و�ملع�شكر، 
كان �شعيد�«. و�رتبط ��شم غريزمان 
�لعماق  �ىل  حم���ت���م���ل  ب���ان���ت���ق���ال 
يف  �أك��د  لكنه  بر�شلونة،  �لكاتالوين 
مع  ب���اق  �أن���ه  �خلمي�س  ن�شر  ف��ي��دي��و 
هرنانديز  وك�شف  م��دري��د.  �تلتيكو 
بالبقاء  ق��ر�ره  “�تخذ  غريزمان  �أن 
�أن  �شحيح  �شهر.  منذ  �تلتيكو  م��ع 
ن�����ش��ر م��ن��ذ ف���رتة وجيزة،  �ل��ف��ي��دي��و 
ذهنه،  يف  �لأم���ور  حا�شما  ك��ان  لكنه 
متحفز� 100 باملئة«. وبعد �جلولة 
فرن�شا  ت��ت�����ش��در  �ل�����ش��ب��ت،  �لأوىل 
بر�شيد  �لثالثة  �ملجموعة  ترتيب 
ث���اث ن��ق��اط ب��ف��ارق �له����د�ف على 
�ل��ت��ي ف���ازت على �لبريو  �ل��دمن��ارك 

-1�شفر.

�ىل  بالنجوم  �شفوفه  تعج  �ل��ذي  �لبلجيكي  �ملنتخب  ي�شعى 
كاأ�س  ل��ق��ب  ع��ل��ى  للمناف�شة  �مل��ر���ش��ح��ني  ب��ني  مكانته  ت��اأك��ي��د 
�لعامل، من بو�بة �لو�فدة �جلديدة بنما عندما يتلقيان �ليوم 

�لإثنني يف �ملجموعة �ل�شابعة �لتي ت�شم �إنكلرت� وتون�س.
وب��ع��دم��ا ع��ج��زو� ع��ن ت��ق��دمي �أد�ء ي��اق��ي �ل��ت��وق��ع��ات يف 

م�شاركتيهما �لأخريتني )مونديال �لر�زيل 2014 
�نتهى  ح��ي��ث  ف��رن�����ش��ا  يف   2016 �أوروب�������ا  وك���اأ����س 

“�ل�شياطني  ياأمل  �لنهائي(،  ربع  عند  م�شو�رهم 
�حلمر” رد �لعتبار يف �ملونديال �لرو�شي.

ويوؤمل �ن يقدم �جليل �لذهبي للمنتخب �لكثري 
بقيادة جنوم مثل كيفن دي بروين و�إدين هاز�ر 
�مل����درب �ل�شباين  ب��ا���ش��ر�ف  ل��وك��اك��و،  وروم��ي��ل��و 
�لفرن�شي  �لنجم  وم�شاعديه  مارتينيز  روبرتو 

�ل�شابق تيريي هرني و�لإنكليزي غر�مي 
جونز.

من  ب��ل��ج��ي��ك��ا  خ����روج  ك���ان  و�إذ� 
 2014 نهائي مونديال  ربع 

ع��ل��ى ي��د �لأرج��ن��ت��ني بهدف 
ل�����غ�����ون�����ز�ل�����و ه����ي����غ����و�ي����ن 
�أن  ل���ش��ي��م��ا  “مقبول” 
�ل����ف����ري����ق ك������ان ����ش���اب���ا يف 
حينها، فاإن �خل��روج على 
1-3 يف  يد ويلز بنتيجة 
�أوروب���ا  رب��ع نهائي ك��اأ���س 
�شدمة  ���ش��ك��ل   2016
�ملدرب  رحيل  يف  عجلت 

مارك فيلموت�س.
مونديال  بلجيكا  وبلغت 

�نت�شار�ت  بت�شع   2018
مباريات  ع�شر  يف  وت��ع��ادل، 

يف �ل��ت�����ش��ف��ي��ات �لأوروب����ي����ة، 
حول  قائمة  �ل�شكوك  لكن 

�ملدرب �جلديد على  قدرة 
�ن يخرج من هذ� �ملنتخب 

�ملوهوب، �أف�شل ما لديه.
و�أث�������������ار ق����������ر�ر م���ارت���ي���ن���ي���ز 

با�شتبعاد �أحد �أعمدة �ملنتخب، 
�ليطايل  روم�����ا  �أل���ع���اب  ���ش��ان��ع 

ر�دي����ا ن��اي��ن��غ��ولن، م��وج��ة ����ش��ت��ي��اء لدى 
�مل�شجعني. ورغم �ل�شتبعاد �لذي برره �ملدرب 

ودفع  بحتة”،  تكتيكية  ب���دو�ف���ع  “خيار�ت  ب��� 
�لاعب �ىل �لعتز�ل دوليا، يدخل �لبلجيكيون 

نتائج  خلفية  ع��ل��ى  رو���ش��ي��ا  يف  �لأوىل  م��ب��ار�ت��ه��م 
�ختتم  �ل��ذي  �لتح�شريي  برناجمهم  يف  �يجابية 

بفوز على كو�شتاريكا 1-4.
يف  بلجيكا  و���ش��ع��ت  �ل��ت��ي  �لت�شفيات  �ن��ت��ه��اء  وم��ن��ذ 

�ل��ن��ه��ائ��ي��ات ل��ل��م��رة �ل��ث��ال��ث��ة ع�����ش��رة )�ف�����ش��ل نتيجة 
مارتينيز  رج���ال  خ��ا���س   ،)1986 ع��ام  ر�ب��ع��ة  حلولها 

م�شاركة  منتخبات  �شد  �لتح�شريية  مبارياتهم  جميع 
و�ل�شعودية  -1�شفر  �ل��ي��اب��ان  على  ف��ف��ازو�  �مل��ون��دي��ال،  يف 

وتعادلو� مع   1-4 وكو�شتاريكا  -3�شفر  وم�شر  -4�شفر 
�ملك�شيك 3-3 و�لرتغال �شفر-�شفر.

�أل تو�جه بلجيكا �شعوبة يف حجز �إحدى بطاقتي  ويتوقع 
�ملجموعة �ىل �لدور ثمن �لنهائي على �لأقل، �ل �ن مارتينيز 

يرغب �أل ي�شتبق لعبوه �أنف�شهم.
ولي�س  م��ب��ار�ة  يلعب  �لفريق  �أرى  �أن  ه��و  �أري���ده  “ما  وق���ال 
كاأ�س �لعامل )�أي �لتفكري بالبطولة باأكملها(. �أن �أرى فريقا 

ي�شتمتع بامل�شوؤولية �مللقة على عاتقه«.
على  �لرو�شية  �شوت�شي  مدينة  من  �ل�شبت  �أ�شاف 
“�أنا  �لثنني  �ملبار�ة  تقام  �لأ�شود حيث  �لبحر 
�أر�هم يف  �أرى �لاعبني يعملون،  متحم�س. 
�أجل  من  للتاأدية  متلهفون  وهم  �لتمارين، 

�مل�شجعني يف بلدهم بلجيكا«.
�لقائد  بغياب  �ل��ل��ق��اء  مارتينيز  وي��خ��و���س 
فان�شان كومباين وتوما�س فريمايلن ب�شبب 
�إ�شابتهما قبل �لو�شول �ىل رو�شيا بح�شب 
م�����ا ك�������ش���ف م�������درب �ي���ف���رت���ون 
�لإن����ك����ل����ي����زي �ل�������ش���اب���ق، 
ع��ل��ى رغ����م �ن����ه �أب����دى 
بخ�شو�س  ت��ف��اوؤل��ه 

تعافيهما.
وقال مارتينيز 
لقد  “
حت�شنت 

لة  حا

توما�س فريمالني �لفخذ كثري�، كما توقعنا. لن يكون معنا 
�شد بنما، وبعد ذلك �شيتم �تخاذ قر�ر بخ�شو�س ��شتخد�مه 
وفقا حلالته وم�شتو�ه. �عتقد �نه من �لناحية �لطبية، ميكن 
و�نكلرت�  تون�س  �ن يكون جاهز� للمبار�تني �ملقبلتني” �شد 

يف 23 و28 يونيو.
�أعلى �لفخذ، يجب  “بالن�شبة لكومباين �مل�شاب يف  و�أ�شاف 
�تخاذ �لقر�ر �لنهائي ب�شاأن تو�جده �شمن �لت�شكيلة �لر�شمية 
ب���دء بلجيكا  ق��ب��ل  ���ش��اع��ة   24 �لأح�����د،  �م�����س  )23 لع��ب��ا( 
مل�شو�رها يف �لنهائيات، وفقا للو�ئح �لفيفا. يف حالة �ن�شحابه 
يف �للحظة �لأخ��رية، ميكن ��شتبد�له بلور�ن �شيمان، لعب 
لو�س �أجنلي�س �لمريكي، حتى لو �أن �لأخري مت �ل�شماح له 

�م�س �لأول �ل�شبت بالعودة �إىل بلجيكا«.
وتابع مارتينيز “نحن �أي�شا على ثقة كبرية �أنه مع �لتقدم 
�شيكون جاهز�  كومباين  �لرتغال  �شد  ��شابته  منذ  �ملحرز 
�إنكلرت�، م�شري�  �ملجموعات” �شد  دور  �لثالثة من  للمبار�ة 
�ىل �نه “مع �أخذ هذ� يف �لعتبار، كان �لقر�ر هو �ل�شتفادة 

من جتربة هذين �لاعبني د�خل �ملجموعة«.
�لأخرية  �جلولة  يف  �إنكلرت�  م��ب��ار�ة  بلوغ  يف  بلجيكا  وت��اأم��ل 
على ملعب “كالينينغر�د �شتاديوم” 28 يونيو وقد �شمنت 

بطاقة ثمن �لنهائي.
مكانة  ب�شبب  لي�س  مرتقبة،  �لإنكليز  �شد  �مل��ب��ار�ة  و�شتكون 
�لإنكليزية  �لرو�بط  بل ب�شبب  وح�شب،  �لثاثة”  “�لأ�شود 

للبلجيكيني وحتى طاقمهم �لتدريبي.
�ل���دوري  يف  �حلمر”  “�ل�شياطني  لع��ب��ي  معظم  وي�����ش��ارك 
�لإنكليزي �ملمتاز �أو �شبق لهم �ن مرو� به، و�لأمر ذ�ته ينطبق 
و�يفرتون  �شيتي  و�شو�ن�شي  وي��غ��ان  م��درب  مارتينيز،  على 
�لآخر  و�مل�شاعد  هرني  تيريي  �أر�شنال  و�أ�شطورة  �ل�شابق، 

�لإنكليزي جونز.
لكن �لرتكيز �لآن على منتخب بنما، بح�شب مارتينيز 
�لذي �عتر “و�شولهم �ىل كاأ�س �لعامل نتيجة ممتازة 

للكرة �لبنمية. �أنا ل �أتوقع مبار�ة �شهلة«.
حمرتفني  لع��ب��ني  ي�شم  �ل���ذي  �مل��ق��اب��ل  �ملع�شكر  ويف 
�فيا  ري��ك��اردو  و�شط غنت  ب�شخ�س لعبي  بلجيكا  يف 
وخ��و���ش��ي��ه ل��وي�����س رودري���غ���ي���ز، ك��ان��ت �أول����وي����ات �مل���درب 
�ملو�جهة  قبل  و��شحة  غوميز  د�ري��و  هرنان  �لكولومبي 

�لتاريخية �لأوىل لباده يف كاأ�س �لعامل.
وك�شف �ملد�فع �يريك ديفي�س �ملحرتف يف دوناي�شكا �شرتيد� 
�ل�شربي من �شار�ن�شك �جلمعة “قبل مبار�ة بلجيكا، يجب 
يف  �ملفتاح  �لكلمات  هي  ه��ذه  ومنظمني.  مركزين  نبقى  �أن 

�لفريق«.
�ملحرتف يف كو�شتاريكا، ف�شدد  �روي��و  �بدييل  �ملهاجم  �أما 
على �شرورة “�أن نكون فعالني يف �لهجمات �ملرتدة �لتي 
�شتكون مهمة جد� بالن�شبة لنا”، متطرقا �ىل �خل�شم 
بالقول “كل لعبيهم يلعبون يف �أف�شل دوريات �لعامل 
“�للعب بحذر يف  �أهمية  وهم بارعون جد�”، مرز� 

مو�جهة �ل�شرعة �لبلجيكية«.
و�شيحظى لعبو بنما �لثنني يف �شوت�شي مبوؤ�زرة 
رئ��ي�����س �ل���ب���اد خ�����و�ن ك���ارل���و����س ف���اري���ا �ل���ذي 
�شيح�شر يف ملعب “في�شت �لأوملبي” �ىل 
�ل��ب��اد يف لعبة  �أ���ش��ط��ورة  جانب 
�ل�شابق  �ل��ن��ج��م  �ل��ب��اي�����ش��ب��ول، 
يانكيز  ن����ي����وي����ورك  ل���ف���ري���ق 

�لأمريكي ماريانو ريفري�.

بلجيك��ا لتاأكي���د مكانته���ا م���ن بواب��ة بنم���ا 

عودة البت�شامة ملع�شكر املغربفيدر يحرز اللقب 98  يف دورة �شتوتغارت 
�لتدريبات  يف  �لأ����ش���ود،  لأج����و�ء  ج��دي��د  م��ن  �لبت�شامة  ع���ادت 
مبدينة فورونيج �لرو�شية، �لتي �شيخو�شون فيها �آخر ح�شة 
تدريبية، قبل �لتنقل �ليوم �لثنني ملو�شكو، ��شتعد�د� ملو�جهة 
ملونديال  �لأول،  �ل���دور  ج��ولت  ث��اين  �ل��رت��غ��ايل، يف  �ملنتخب 

.2018
وكان �حلزن قد خيم على �لأجو�ء، بعد �ملبار�ة �لأوىل �أمام �إير�ن 
)1-0(، قبل �أن يتلقى �لاعبون ر�شائل �لدعم و�لتحفيز، من 

رئي�س �حتاد �لكرة و�لأن�شار.
وتركز �لهتمام خال �آخر �حل�ش�س �لتدريبية، على �لاعب 
�لرتغال،  م��ب��ار�ة  خ��ال  ظهوره  يرجح  �ل��ذي  منديل،  حمزة 

حكيمي،  �أ�شرف  ح�شاب  على  �لأي�شر،  �ل��رو�ق  يف  ملركزه  ليعود 
لعب ريال مدريد. وتخلف عن �لتدريبات لعب و�حد، وهو 

نور �لدين �أمر�بط، �لذي تعر�س لاإ�شابة �أمام �إير�ن.
�ملغربي،  �لكرة  و�حت��اد  ري��ن��ارد،  ه��رييف  �شمح  �ل�شياق،  ذ�ت  ويف 

لعائات لعبي �لأ�شود بزيارة مع�شكر �ملنتخب.
وهو ما �شاهم يف �لتخفيف من �أجو�ء �لإحباط، بعد �لهزمية 

�أمام �ملنتخب �لإير�ين.
�إقامة  مقر  يف  �لأ���ش��ود،  م�شجعي  م��ن  كبري  ع��دد  ت��و�ج��د  كما 
�لفريق، وهتفو� طويا با�شم عزيز بوهدوز، �لذي �شجل هدف 

�لنت�شار �لإير�ين باخلطاأ يف مرماه، موؤكدين دعمهم له.

�ح����رز �ل�����ش��وي�����ش��ري روج���ي���ه ف���ي���درر �مل�����ش��ن��ف �ول 
يف  �لأول  �مل��رك��ز  و����ش��ت��ع��اد  م�شريته  يف   98 �للقب 
�شتوتغارت  دورة  يف  تتويجه  بعد  �لعاملي  �لت�شنيف 
�لأملانية �لدولية لكرة �مل�شرب، بفوزه �م�س �لحد 
�ل�شابع  رو�نيت�س  ميلو�س  �لكندي  على  �لنهائي  يف 

.)3-7( و6-7   4-6
�����ش���ه���ر ع����ن مو�شم  ل��ن��ح��و ث���اث���ة  وب���ع���د غ���ي���اب 
�لذي  �ل�شوي�شري  �لبطل  �نتزع  �لرت�بية،  �ملاعب 
 8 يف  و�ل��ث��اث��ني  �ل�����ش��اب��ع  م��ي��اده  بعيد  �شيحتفل 
غرميه  م��ن  عامليا  �لأول  �مل��رك��ز  �ل�شبت  �غ�شط�س، 
�لنهائية  �مل��ب��ار�ة  ببلوغه  ن���اد�ل  ر�ف��اي��ل  �ل���ش��ب��اين 

�لتجربة  �شتوتغارت  دورة  وتعد  �لأمل��ان��ي��ة.  ل��ل��دورة 
�ل�شتعد�دية �لأوىل على �ملاعب �لع�شبية لفيدرر 
�ل�شاعي �ىل �حر�ز �للقب �حلادي و�لع�شرين )رقم 
قيا�شي( يف بطولت �لغر�ند �شام �لربع �لكرى، 
و�ل��ت��ا���ش��ع يف ومي��ب��ل��دون �لإن��ك��ل��ي��زي��ة )رق���م قيا�شي 

�ي�شا( �لتي تقام من 2 �ىل 15 يوليو.
يف  �ل�����ش��ع��وب��ات  بع�س  �ل�شوي�شري  �ل��ب��ط��ل  وو�ج����ه 
لكنه  ف��ا���ش��ل،  ب�شوط  و�ن��ه��اه��ا  �ل��ث��ان��ي��ة،  �ملجموعة 
�ملاعب  �لنهاية، مرر� غيابه عن  �للقب يف  �حرز 
�لرت�بية غري �ملحببة لدية و�ملكلفة بدنيا بالن�شبه 
له. وقال بعد �لفوز “�نه �شعور ر�ئع. قاتلت كثري� 

وبقوة يف �ل�شنو�ت �لخرية”، معتر� �أن �لفوز “كان 
ميكن �ن يتحقق قبل ذلك” يف �ملبار�ة، “لكن يجب 

�ن نتحلى بال�شر«.
ون���اد�ل يف  فيدرر  بني  و�ل��ف��اأر  �لقط  لعبة  وت�شتمر 
من  ب���دء�  �لع�شبية  �مل��اع��ب  على  �ملقبلة  �ل����دور�ت 
هالة �لملانية و�نتهاء بوميبلدون �لتي متيل �لكفة 
لإ�شافة  فيدرر  وي�شتعد  �ل�شوي�شري.  ل�شالح  فيها 
�لت�شنيف  ����ش���د�رة  ع��ل��ى  ل��رتب��ع��ه   310 �لأ���ش��ب��وع 
معادلته--  ميكن  ل  قيا�شي  رق��م  --وه���و  �ل��ع��امل��ي، 
لول  �ل�شد�رة  �عتائه  على  عاما   14 عن  ف�شا 

مرة وحتديد� يف 2 فر�ير 2004.

�شاح  حممد  جنمه  مب�شاركة  م�شر  منتخب  خا�س 
�ل��ك��ت��ف، مترينه  �إ���ش��اب��ة ق��وي��ة يف  �ل���ذي يتعافى م��ن 
�ن��ت��ق��ال��ه �ىل �شان  �م�����س ق��ب��ل  �لأخ�����ري يف غ�����روزين 
�لثاثاء  غ���د�  رو���ش��ي��ا  �مل�شيفة  مل��اق��اة  ب��ط��ر���ش��ب��ورغ 
ملونديال  �لوىل  �مل��ج��م��وع��ة  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل��ول��ة  يف 
عاما(  يز�ل �شاح )26  �لقدم. ول  كرة  2018 يف 
يف  بالتو�ء  ��شابته  بعد  �مل��ب��اري��ات  �ىل  للعودة  يكافح 
�ملف�شل �لخرمي �لرتقوي يف �ملبار�ة �لنهائية لدوري 
وريال  �لنكليزي  ليفربول  �أوروب��ا بني فريقه  �أبطال 
مدريد �ل�شباين يف 26 �أيار مايو، بعد تدخل عنيف 

من �ملد�فع �شريخيو ر�مو�س.
“�أحمد  �ل��ت��م��اري��ن ع��ل��ى م��ل��ع��ب  و����ش���ارك ���ش��اح يف 
“تق�شيمة”  ب���  و�أن��ه��اه��ا  �لأح����د،  غ����روزين  �أرينا” يف 

مبار�ة  تخ�س  مل  �لتي  �لحتياطية  �لت�شكيلة  م��ع 
بعد  �ملونديال  يف  للفر�عنة  �لأوىل  �لوروغ����و�ي، 

�جلمعة  م�شر  وخ�شرت  ع��ام��ا.   28 غياب 
يف  قاتل  بهدف  �شفر1- 

�لدقيقة 89، بعدما 
قدم لعبو �ملدرب 
�لأرج�����ن�����ت�����ي�����ن�����ي 
ه�����ك�����ت�����ور ك����وب����ر 
من�شبط  �أد�ء 

خ�شو�شا دفاعيا.
وب����ع����د ب���ق���ائ���ه خ���ال 

على  �لأوىل  �مل���ب���ار�ة 
م���ق���اع���د �ل�����ب�����دلء، 

������ش�����دد م�������ش���وؤول���و 
على  �مل����ن����ت����خ����ب 
بات  �����ش����اح  �ن 
 ” � هز جا “

خل������������و�������������س 
�مل��������������ب��������������ار�ة 

�ل�������ث�������ان�������ي�������ة. 
قال  و�لأح��������د، 

م������دي������ر �مل���ن���ت���خ���ب 
فر�ن�س  ل��وك��ال��ة  ل��ه��ي��ط��ة  �إي���ه���اب 

بر�س “�شاح �أف�شل بكثري«. �أ�شاف 
�لتق�شيمة للمرة �لثالثة. ناأمل  “دخل 

يف �ن يكون متو�جد� يف �ملبار�ة. لو مل 
يكن بحال جيدة لقلنا ذلك«.

وكان مدرب �ملنتخب كوبر قد �أكد ع�شية 
“جاهز  م��ب��ار�ة �لأوروغ������و�ي �ن ���ش��اح 
ف�شل  �ن��ه  �ل   ،”100% بن�شبة  تقريبا 
�لبدلء.  م��ق��اع��د  ع��ل��ى  �إب���ق���اءه  خ��ال��ه��ا 

و�ل�����ش��ب��ت، �أف�����اد ط��ب��ي��ب �مل��ن��ت��خ��ب حممد 
جاهز  “�شاح  �ن  بر�س  فر�ن�س  �لعا  �أب��و 

خلو�س مبار�ة رو�شيا من بد�يتها«.
وبعد ظهر �لأحد، �أقلعت طائرة �ملنتخب باجتاه 

�شان بطر�شرغ لياقي رو�شيا مت�شدرة �ملجموعة 
بعدما �شحقت �ل�شعودية -5�شفر يف �ملبار�ة �لأوىل 

�خلمي�س. ويحتاج منتخب م�شر �ىل �لفوز منطقيا 

ليبقي على �آمال ببلوغ دور �ل� 16 كمت�شدر �أو و�شيف 
�لكبري على  �لرو�شي  �لفوز  بعد  ملجموعته، خ�شو�شا 
مو�جهته  �ل��ف��ر�ع��ن��ة  منتخب  وي��خ��و���س  �ل�����ش��ع��ودي��ة. 
 25 �لأخ�شر يف فولغوغر�د يف  �ملنتخب  �لثالثة �شد 
�جل��اري. وخ��ال �لتدريب �لأخ��ري قبل �ل�شفر، خرج 
قائد �ملنتخب �مل�شري يف مبار�ة �لوروغ��وي �لظهري 

�ملخ�شرم �حمد فتحي باكر� ب�شبب م�شكلة ع�شلية.
وعلق لهيطة باأن فتحي “عانى من �شد خفيف وناأمل 

يف �أن يكون موجود�«.
وع���ن �ل��ت��خ��وف م��ن حماباة 
حتكيمية ل�شاحب �لر�س 
لهيطة  ق���ال  �ل���رو����ش���ي، 
من  ل���ي�������س  �أب���������د�،  “ل 
يف  �لت�شكيك  طبيعتنا 
هكذ� �مور. نعتمد على 

�للعب �لنظيف«.
�مل�شرية  �لبعثة  وت��ع��ود 
مع�شكرها  �ىل 
ين  ل�شي�شا �
�������ش������ب������اح 

�لأربعاء.

تدريب طبيعي ل�شالح قبل 
مواجهة رو�شيا 

دي�ش��ان يط��ال���ب غ��ريزم����ان ب� »القي����ام باملزي�����د« 



ت�شونامي من ال�شماء
وثق م�شور هاو لقطات مذهلة تظهر عا�شفة مفاجئة هبت فوق 
يف  غ��زي��رة،  مياه  متطر  �أن  قبل  �لنم�شا،  جنوبي  �شغرية  بحرية 
م�شهد جذب مئات �آلف �مل�شاهد�ت. وح�شبما �أوردت، �شحيفة ديلي 
ميل �لريطانية، �أن �لفيديو يبني ظاهرة �لنفجار �جلزئي وهي 

�أمطار غزيرة ت�شقط من غيمة و�حدة فوق منطقة �شغرية.
�أنه  �إىل  �أ�شار  �ل��ذي  ماير،  بيرت  �لهاوي،  �مل�شور  �لفيديو  و�لتقط 
بحرية  ف��وق  �ل��ظ��اه��رة  لر�شد  �ل��زم��ن��ي  �ل��ت�����ش��ارع  بتقنية  ��شتعان 
في�شبوك  ع��ل��ى  �شفحته  يف  وو���ش��ف  �لنم�شا.  ج��ن��وب��ي  ميل�شتات 
�شربة  �لفيديو  معتر�  �ل�شماء،  م��ن  ت�شونامي  باأنها  �لعا�شفة 
�شفحة  على  م�شاهدة  مليون   1.4 �ل��ف��ي��دي��و..  وح�شد  م��وف��ق��ة. 

�مل�شور بعد �شاعات من ن�شره.

مكافاأة مالية حلل لغز ق�شية منذ 27 عاما
 50 قدرها  مكافاأة  كاليفورنيا،  يف  �لقانون  �إنفاذ  م�شوؤولو  عر�س 
عام  و�أ�شرتها يف  لغز مقتل حمققة  للم�شاعدة يف حل  دولر  �أل��ف 
1991، على �أمل �ل�شتفادة من �لتقدم يف تقنيات �حلم�س �لنووي 
ز�فيري  �ل��ع��ام،  كاليفورنيا  وق��ال مدعي  �أخ���رى.  ب��ارزة  ويف ق�شية 
بي�شري�، وقائد�شرطة �شكر�منتو، د�نييل هان، خال �لإعان عن 
وزوجها  مار�شي جاكوبز،   لغز مقتل  تقدم جديد يف حل  ح��دوث 

و�بنتها �إنهما ياأمان يف �أن يتقدم �شهود جدد.
�ل�����ش��ن��و�ت، ظ��ل��ت ه���ذه �لق�شية  "على م��ر  و�أ����ش���اف ه���ان يف ب��ي��ان 
مت��ث��ل حت��دي��ا ك��ب��ري� لكثري م��ن �مل��ح��ق��ق��ني. ون��ظ��ر� مل��ا ح���دث من 
تقدم يف �لطب �ل�شرعي، بد�أ �ملحققون �لعاملون بوز�رة �لعدل يف 
كاليفورنيا �لعمل جمدد� فيها". و�أو�شح "ناأمل �أنه مع مرور هذ� 
�لوقت وعر�س مكافاأة قدرها 50 �ألف دولر �أن يتقدم �أي �شخ�س 
هذه  لغز  حل  يف  للم�شاعدة  �حل��ادث  بهذ�  تتعلق  معلومات  لديه 
�لنووي )دي. �أدلة �حلم�س  �لبالغة �لعنف". ومت جمع  �جلرمية 
�إن.�إي��ه( من م�شرح �جلرمية يف منزل جاكوبز يف �شكر�منتو، لكن 
�ل�شرطة �متنعت عن قول ما �إذ� كان �ملحققون ي�شتخدمون تقنيات 
�شتيت(  غولدن  )قاتل  ق�شية  يف  ��شتخدمت  �لتي  لتلك،  م�شابهة 
�ملنف�شلة يف حماولة حتديد �جلاين. كان �شابط �ل�شرطة �ل�شابق، 
جوزيف جيم�س دي �أجنيلو )72 عاما( قد �عتقل يف �أبريل ووجهت 
�إليه تهم �لقتل يف 12 جرمية �رتكبت يف �ل�شبعينيات و�لثمانينيات 
�إذ  �شتيت(  غولدن  )قاتل  با�شم  عرفت  ق�شية  يف  �ملا�شي،  �لقرن 
دي  �ملحققون يف  و��شتبه  �جل��اين ظل جمهول لفرتة طويلة.  �أن 
�أجنيلو، بعد �أن قارن �ملحققون �حلم�س �لنووي �لتي مت �أخذه من 
�لأن�شاب باحلم�س  بيانات حتديد  عدد من م�شارح �جلرمية، مع 
من  قريب  ل��دى  جزئيا  تطابقا  ليجدو�  �لإن��رتن��ت  ع��ر  �ل��ن��ووي 
�ملحيطة  �لأخاقيات  ب�شاأن  ت�شاوؤلت  �خل��ر�ء  بع�س  و�أث��ار  بعيد. 
با�شتخد�م �أجهزة �إنفاذ �لقانون مو�قع �لأن�شاب �خلا�شة بالعماء. 
ول تعتقد �ل�شلطات �أن هناك �شلة بني ق�شية جاكوبز و�جلر�ئم 

�لتي �رتكبها قاتل غولدن �شتيت.

فقدت توازنها ف�شقطت من ال�شرفة
�شّجلت كامري� �ملر�قبة حلظة كابو�شية وّثقت �شقوط �شّيدة هندية 
عن طريق �خلطاأ من �ل�شرفة حيث كانت تعمل. فقد هوت بائعة 
�ملاب�س من �لطابق �لأول من قبل خال حماولتها �حلفاظ على 

تو�زنها �أثناء حملها جمموعة ثقيلة من �ملاب�س على ر�أ�شها.
و�أ�شيبت �ملر�أة �لتي كانت تزور جممعاً �شكنياً لبيع �ملاب�س بعد �أن 
ر�أ�شها خارج �حلافة فوقعت على حبال  دفعها وزن �حلمولة على 

�لغ�شيل قبل �أن ترتطم بالأر�س.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كامريا الذكاء ال�شناعي تر�شد ما وراء اجلدران
�أظهر �شريط فيديو قدر�ت خارقة لكامري� ذكاء ��شطناعي جديد ت�شتطيع ر�شد �لب�شر �لذين يقفون �جلدر�ن، يف 

�إجناز قد ي�شاعد �لع�شكريني.
ويف �ل�شريط يبدو �شخ�س وهو ي�شري �أمام جد�ر ثم يدخل غرفة ويختفي خلف جد�رها، لتظهر �إ�شار�ت ملونة توؤكد 

مكان وجود �ل�شخ�س خلف �جلد�ر.
وذكرت �شحيفة "ديلي ميل" �لريطانية، �أن �جلنود ورجال �ل�شرطة �شيحظون قريبا بن�شخة "خارقة من �لأ�شعة 

�ل�شينية"، �لتي طورها باحثون يف معهد ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا.
وذكر �لباحثون �أن �لكامري� �جلديدة �لتي ت�شتعني بالذكاء �ل�شطناعي لتحليل �لإ�شار�ت �لا�شلكية �لتي ت�شدر 

عن �أج�شام �لب�شر ويف و�شعها �خرت�ق �جلدر�ن.
لاأغر��س  تطبيقها  يف  ياأمون  �لباحثني  �أن  �إل  �لع�شكري،  �ملجال  يف  �شيكون  �لكامري�ت  هذه  ��شتعمال  �أن  ورغ��م 

�لطبية
وقالت �لباحثة �لرئي�شية يف �مل�شروع، دينا كتابي، �إن �مل�شروع بد�أ عام 2013 مع �إ�شار�ت تظهر �حتمال تتبع �لأ�شخا�س 

بدقة.
و�ليوم، بعد مرور 5 �شنو�ت متكن �لباحثون يف �مل�شروع من �إن�شاء هيكل عظمي لل�شخ�س وكيفية حتركه.

وعن كيفية ��شتخد�م هذ� �لبتكار، قالت كتابي �إنه ي�شاعد �ل�شرطة مثا يف حتديد طبيعة متو�شع �ل�شخ�س ور�ء 
�جلد�ر، و�إذ� ما كان يحمل �شاحا �أم ل.
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�شعر بيليه القاتل يهدد �شكان هاواي 
�ل�شعر  ي�شبه  �شكل  على  تتكون  �ل��ت��ي  �لرفيعة  �لزجاجية  �لأل��ي��اف  ت��ه��دد 
�لذي  كيلوويا  بركان  ج��ر�ء  �لأمريكية،  ه��اوي  ولي��ة  يف  �ل�شكان  �لب�شري، 

�ندلع قبل 40 يوما و�أحدث دمار� طال مئات �ملنازل.
وظهرت يف �ملناطق �ملحيطة بالركان يف جزيرة بيغ بهاو�ي خيوط خطرية 
لدى  تكونت  رقيقة  زجاجية  �ألياف  عن  عبارة  وهي  بيليه"،  "�شعر  ت�شمى 

�نفجار فقاعات غازية د�خل �حلمم �لركانية بعد خروجها لل�شطح.
وقال دون �شو�ن�شون ، �لباحث �جليولوجي يف مر�شد �لر�كني يف هاو�ي، 
"جلد �لفقاعات �ملنفجرة يتطاير، وبع�س �جللد ي�شكل خيوطا طويلة  �إن 

جد�ً ت�شل لب�شعة �أقد�م"، بح�شب موقع ليف �شاين�س.
لكنها  �لنهاية،  كرة �شغرية يف  �لزجاجية على  وع��ادًة ما حتتوي �خليوط 

تتك�شر مما يخلق نهايات حادة ميكن �أن جترح من يلم�شها.
�أحد  ه��او�ي،  بيليه، وهو بح�شب معتقد�ت حملية يف  �إىل  �لألياف  ون�شبت 

�آلهة �لنار و�لرق و�لرياح و�لر�كني.
من  وغ���ريه  بيليه  "�شعر  �أن  �لأم��ريك��ي��ة  �جليولوجي  �مل�شح  هيئة  وق��ال��ت 
�لزجاج �لركاين �خلفيف �لذي ينبعث من �لنو�فري �لعميقة يت�شاقط �إىل 

�لغرب من �ل�شق ويرت�كم على �لأر�س د�خل".
ويهدد ذلك ب�شكل مبا�شر �شحة �ل�شكان �إذ� مت ��شتن�شاق �لألياف �لزجاجية 

�أو مل�شها �أو تناولها من خال مياه �ل�شرب �مللوثة.
وقال �شو�ن�شون:" تخيل ��شتن�شاق �شظايا �شغرية من �لزجاج. هذ� ما ميكن 

�أن ميثله �شعر بيليه من خطر".
يف �ل�شابق، غزت �لألياف قنو�ت مياه �ل�شرب يف مز�رع �لأبقار، مما �أدى �إىل 

نفوق �لعديد منها ب�شبب تقطع �أمعائها.
ومع ذلك ، ل توجد حاليا �أي تقارير عن �إ�شابات ب�شرية من �شعر بيليه.

خطة لك�شف الغوام�س الفيزيائية 
�لأوروبية  للمنظمة  �ل��ت��اب��ع  �لأوروب�����ي  �ل��ف��ي��زي��ائ��ي��ة  �لأب���ح���اث  م��رك��ز  ب���د�أ 
لاأبحاث �لنووية )�شرين( عملية تطوير مل�شادم �لهدرونات �لكبري وذلك 
بعد �شت �شنو�ت من متكنه من حل و�ح��دة من �ملع�شات �لقدمية وذلك 

بتاأكيد وجود ج�شيم بوزون هيجز �لذي حار �لعلماء يف �كت�شافه.
�ل�شوء يف  �شطوع  درج��ة  �شتزيد  �لتطوير  �إن عملية  باملركز  وق��ال عاملون 
طول  يبلغ  د�ئ��رة  �شكل  على  �ملبني  بامل�شادم،  �لروتونات  حتطيم  جت��ارب 
�لذي  �لأمر  �لفرن�شية،  �ل�شوي�شرية  27 كيلومرت� حتت �حلدود  حميطها 
�شريفع عدد حالت ت�شادم �جل�شيمات لع�شرة �أمثاله مبا يو�شح �ل�شورة يف 

عامل �جل�شيمات دون �لذرية.
وقالت فابيول جانوتي �ملديرة �لعامة للمنظمة لرويرتز يف مر��شم �لفتتاح 
�لفيزياء  يف  �ملعلقة  و�لأ�شئلة  ج��دي��دة  �أ�شئلة  بتناول  ذل��ك  لنا  "�شي�شمح 

�لأ�شا�شية مع زيادة فر�س �لتو�شل �إىل �إجابات".

حريق يلتهم 
حتفة معمارية

�لتحف  م�����ن  و�ح���������دة  ت���ع���ر����ش���ت 
�ملعمارية يف ��شكتلند� حلريق كبري، 
�ل�شبت، ن�شب يف مبنى ماكينتو�س 
غا�شكو  مدر�شة  ب��ه  توجد  �ل��ذي 
ل��ل��ف��ن��ون. وي��ع��د ه���ذ� ه��و �حلريق 
�ل��ث��اين �ل����ذي ي��ت��ع��ر���س ل��ه �ملبنى 
خ���ال 4 ���ش��ن��و�ت، وف���ق م��ا ذكرت 
وكالة رويرتز. وكانت فرق �لإطفاء 
�لليل  منت�شف  قبل  ��شتدعيت  قد 
و�شولها  ومع  دقيقة،   20 بحو�يل 
ك���ان���ت �ل����ن����ري�ن ق����د �ن���ت�������ش���رت يف 
�ل�شلطات  و�أخلت  بالكامل.  �ملبنى 
وكافح  وطوقتها.  ب�شرعة  �ملنطقة 
�إطفاء  ع��ام��ل   120 على  ي��رب��و  م��ا 
�أن  بعد  �لليل  خال  �للهب  �أل�شنة 
��شتعرت يف �ملبنى �لذي يعود تاريخ 
�نت�شرت  1909، ثم  �إىل عام  بنائه 
يف مبنيني جم��اوري��ن وهما ملهى 
�ملو�شيقية،  للحفات  وقاعة  ليلي 
دون �أن ت�شفر عن �شقوط �شحايا. 
و�أو�شح نائب م�شاعد رئي�س جهاز 
�ل�شكتلندي  و�لإن����ق����اذ  �لإط���ف���اء 
بيرت هيث، �أن �لأ�شر�ر �لتي وقعت 
ج�شيمة جد�، لفتا �إىل �أن �حلريق 
�ن��ت�����ش��ر م��ن �ل����دور �لأر����ش���ي حتى 
ما  �ل��ن��ري�ن  �أن  و�أ���ش��اف  �ل�شطح. 
للم�شرح  ق��اع��ة  يف  م�شتعرة  ز�ل���ت 
لكن  �ن��ه��ار  �شقفها  م��ن  ج���زء�  و�إن 
�أل�شنة �للهب توقفت عن �لنت�شار، 
ه��و خ�شارة  ح���دث  م��ا  �أن  م��ع��ت��ر� 
من  وك���ان  لغا�شكو.  حقا  ف��ادح��ة 
ماكينتو�س  م��ب��ن��ى  �ف��ت��ت��اح  �مل���ق���رر 
�ل��ع��ام �مل��ق��ب��ل ب��ع��د �إن���ف���اق مايني 
على  �لإ����ش���رتل���ي���ن���ي���ة  �جل���ن���ي���ه���ات 
ت��رم��ي��م��ه ع��ق��ب ح���ري���ق �ن���دل���ع يف 

مايو 2014.

ماكدونالدز تتخلى عن 
ال�شفاطات البال�شتيكية

�أع����ل����ن����ت �����ش����رك����ة م����اك����دون����ال����دز 
�لأمريكية، �أنها قررت �ل�شتعا�شة 
ع���ن �ل�����ش��ف��اط��ات �مل�����ش��ن��وع��ة من 
كل  يف  ب���ال���ورق���ي���ة  �ل���ب���ا����ش���ت���ي���ك 
مطاعمه باململكة �ملتحدة و�أيرلند� 

�عتبار� من �شهر �شبتمر �ملقبل.
�لريطانية  �ل�����ش��ح��اف��ة  ون��ق��ل��ت 
زبائننا  "�أبلغنا  قولها  �ل�شركة  عن 
�أن��ه��م ي��ري��دون روؤي���ة حت��رك ب�شاأن 
�ل�����ش��ف��اط��ات ف��ي��م��ا ي��ع��ك�����س �جلدل 
�لأعم و�لأو�شع نطاقا". و�قرتحت 
�أبريل،  يف  �لريطانية،  �حلكومة 
�ل�شفاطات  ع���ل���ى  ح���ظ���ر  ف���ر����س 
�لبا�شتيكية و�لأعو�د �لبا�شتيكية 
�لتي  �ل��ق��ط��ن��ي��ة  �لأط���������ر�ف  ذ�ت 

ت�شتخدم لتنظيف �لأذن.

تراخي�س ملمار�شة الت�شول
�ل�شويد مر�شوما  �إ�شكيل�شتونا يف  �لبلدي يف  �ملجل�س  �أقر 
ي�شرتط على �ملت�شولني �حل�شول على ترخي�س، من �أجل 
�إح�شاء �ل�شكان �ملعوزين ور�شد عمليات �لجتار �ملحتملة، 

على ما ذكرت �لإذ�عة �ل�شويدية �لعامة. 
�ملطلقة  بالغالبية  �عتمد  �ل��ذي  �مل��ر���ش��وم،  ن�س  يف  وج��اء 
"�حل�شول على �إذن من �ل�شرطة جلمع �ملال، �إلز�مي يف 
بع�س �ملناطق �جلغر�فية". ويدخل �ملر�شوم حيز �لتنفيذ 
 150 �لرتخي�س  و�شيكلف  �ملقبل  �أك��ت��وب��ر  م��ن  �لأول  يف 

كورونة )17 دولر�(.
ويهدف �ملر�شوم �إىل �ل�شماح للجمعيات و�أجهزة �مل�شاعدة 
�أفاد مروجو  �لفقر�ء، على ما  �لتو��شل مع  �لجتماعية 
حال  يف  بلد�نهم  �إىل  �ل��ع��ودة  على  وم�شاعدتهم  �ملر�شوم 
مو�فقة  ع��ل��ى  �مل��ر���ش��وم  يح�شل  �أن  وينبغي  �ل�����ش��رورة. 

�شلطات �ملقاطعة وقد يعتر خمالفا للد�شتور.
ن�شمة  �أل����ف   69 �شكانها  ع���دد  �ل��ب��ال��غ  �إ���ش��ك��ي��ل�����ش��ت��ون��ا،  يف 
�لعا�شمة  و�لو�قعة على بعد حو�ىل مئة كيلومرت غرب 
غجر  يت�شول  �أخ��رى،  �شويدية  م��دن  يف  كما  �شتوكهومل، 

روما من رومانيا وبلغاريا يف �ل�شو�رع منذ �شنو�ت.

�شرقة بيانات املر�شى تالحق غوغل 
دف��ع��ت �مل��خ��اوف م��ن �ح��ت��ك��ار وم��ت��اج��رة غ��وغ��ل ببيانات 
خمت�شة  جمموعة  �ملتحدة،  �ململكة  يف  �ملر�شى  مايني 
و�شول  كيفية  يف  للتحقيق  م�شتقلة  جلنة  ت�شكيل  �إىل 

غوغل �إىل هذه �لبيانات و��شتخد�مها يف �مل�شتقبل.
ودعت جمموعة )DeepMind( لإد�رة بيانات مر�شى 
جلنة  ت�شكيل  �إىل  ب��امل��م��ل��ك��ة،  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة  خ��دم��ة 
هذه  ��شتثمار  بكيفية  �ملتعلقة  �ملخاوف  ملعاجلة  م�شتقلة 
�ملعلومات من قبل حمركات �لبحث. ويف تقريرها �ل�شنوي 
لعام 2018، �أو�شت �للجنة �مل�شتقلة، �لتي �أن�شاأتها �شركة 
للذكاء �ل�شناعي ��شرتتها غوغل قبل 4 �شنو�ت، �أن تكون 
�ل�شركة �أكرث �شفافة ب�شاأن هذ� �لق�شية. وترتكز خماوف 
�إغر�ء  حت��اول  �لتي  غوغل،  �شركة  عرو�س  ح��ول  �للجنة 
يف  بياناتها  ��شتخد�م  �أج��ل  من  �لوطنية  �ل�شحة  خدمة 
�إىل ط��رق رمب��ا تكون غري  ت�شتند  �أرب���اح جتارية  حتقيق 
و�شول  �إمكانية  تقريرها  يف  �للجنة  وتناولت  منا�شبة. 
�ل�شركة �إىل بيانات �ملر�شى بدون مو�فقتهم، �أو حتى �أدنى 
"�شكاي نيوز".  علم منهم، وفق تقرير ن�شره موقع قناة 
ب�شاأن  �ل��ق��ن��اة  �أج��رت��ه  حتقيق  ك�شف  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام  ويف 
بيانات  �أن   )DeepMind( ملر�شى مع� بيانات  م�شاركة 
للتبادل  خ�شعت  ق��د  �لوطنية  �ل�شحة  خ��دم��ة  مر�شى 
�شهرين،  م��رور  وبعد  �شحيح.  غري  قانوين  �أ�شا�س  على 
�أعلن مكتب مفو�س �ملعلومات، �لذي كان يحقق يف نقل 
Royal Royal NHS Trust قد  �لبيانات، �أن �شركة 
�شركة  �إىل  �مل��ر���ش��ى  ب��ي��ان��ات  ق��ان��وين  غ��ري  ب�شكل  منحت 

غوغل بغر�س �ختبار تطبيق هاتف ذكي.

رئي�س الت�شيك يحرق مالب�شه الداخلية احلمراء
رئي�س  ب��ه  ق���ام  م��ا  ب�شبب  ب�شدمة  �ل�شحفيون  �أ���ش��ي��ب 
�لت�شيك، ميلو�س زميان �خلمي�س �ملا�شي، عندما �أعلن عن 
�إباغ �ل�شحفيني  �أنه بدل من  �إل  عقد موؤمتر �شحفي، 
�أم���ر �ث��ن��ني م��ن رج���ال �لإط��ف��اء بزيهما �لكامل  ب��اأن��ب��اء، 

باإحر�ق ماب�شه �لد�خلية �حلمر�ء �أمام �ل�شحفيني. املمثلة الأمريكية اأوليفيا مون خالل ح�شورها حفل توزيع جوائز MTV Movie & TV لعام 2018 يف �شانتا مونيكا. )ا ف ب(

لوحة لبيكا�شو واأخرى 
ملونيه.. للبيع 

للمز�د�ت،  كري�شتيز  د�ر  ت��ع��ر���س 
ل���وح���ة ل��ب��اب��ل��و ب��ي��ك��ا���ش��و، و�أخ�����رى 
م����ز�د يف  للبيع يف  م��ون��ي��ه،  ل��ك��ل��ود 
هذ�  لندن،  �لريطانية  �لعا�شمة 
�لأعمال  لعر�س  ليلة  يف  �لأ�شبوع، 

�لفنية �لنطباعية و�حلديثة.
و�ل���ل���وح���ة �مل��ع��رو���ش��ة مل��ون��ي��ه، هي 
لوحة   12 م����ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ����ش���م���ن 
ت�شور   1877 ع��ام  �لفنان  ر�شمها 
باري�س،  يف  ل���ل���ق���ط���ار�ت  حم���ط���ة 
وت���ق���در ق��ي��م��ت��ه��ا مب���ا ي�����رت�وح بني 
�إ�شرتليني  جنيه  مليون  و28   22
مليون  و37.15  مليون   29.19(

دولر( وفقا لد�ر �ملز�د�ت.
وقال كيث جيل، مدير ليلة مبيعات 
�ل���ف���ن �لن���ط���ب���اع���ي و�حل����دي����ث يف 
كري�شتيز، �لتي تقام يف 20 يونيو:  
وو�حدة  ج��د�  ن���ادرة  ل��وح��ة  "�إنها 
لوحة   12 من  موؤلفة  �شل�شلة  من 
فقط وهو ما يجعلها هدفا ملحبي 
هي  �لأرج��ح  على  �لفنية،  �لأعمال 
�أف�����ش��ل ل���وح���ة مل��ون��ي��ه ت��ع��ر���س يف 

لندن منذ �أكرث من 20 عاما".
ك��م��ا ت��ع��ر���س �ل�����د�ر ل��ل��ب��ي��ع لوحة 
لمر�أة جال�شة على كر�شي، ر�شمها 
�ل���ف���ن���ان �لإ����ش���ب���اين ب��ي��ك��ا���ش��و عام 
�مل�شورة  ملهمته  وت�شور   ،1942
تباع  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن  م����ار.  دور� 
�للوحة مقابل ما ي��رت�وح بني 18 

و25 مليون جنيه �إ�شرتليني.
�لفنان  ه��و  "بيكا�شو  ج��ي��ل:  وق���ال 
�ل���ك���ث���ري م����ن كبار  �ل������ذي ي��ب��ح��ث 

عمائنا حاليا عن �أعماله".

وخرجوا  الإفال�س..  يف  غرقوا  م�شاهري   7
�ل�����ش��ه��رة جت��ل��ب معها �ل��ك��ث��ري ك���الأم���و�ل �ل��ط��ائ��ل��ة ومايني 
ويتحول  يتا�شى  ق��د  ك��ل��ه  ذل���ك  ل��ك��ن  و�لأ����ش���و�ء،  �ملعجبني 
يف  غرقو�  ثم  �ل��رث�ء  طعم  ذ�ق  من  �مل�شاهري  فمن  لكابو�س، 
�لإفا�س، �إىل �أن تغلبو� على م�شاعبهم وعادو� مرة �أخرى. 
و�أحدث هوؤلء �مل�شاهري، جنم �لتن�س �لأملاين �ل�شابق، بوري�س 
بيكر، �لذي جمع ثروة بلغت 23 مليون دولر، �إل �أن حمكمة 
بريطانية �أعلنت �إفا�شه �لعام �ملا�شي. وحتدثت تقارير هذ� 
لوقف  �لدبلوما�شية"  "�حل�شانة  �إىل  جلوئه  ع��ن  �لأ���ش��ب��وع 
�لذي  بيكر،  على  �لديون  تر�كم  ب�شبب  �لقانونية،  �ملاحقة 
�مل�شرب. وت�شلط  �لأول عامليا يف كرة  �مل�شنف  �ملا�شي  كان يف 
بيكر،  جانب  �إىل  م�شاهري،   6 على  �ل�شوء  نيوز"  "�شكاي 
جمعو� ثرو�ت طائلة و��شطرو� �إىل �إعان �إفا�شهم، لكنهم 

��شتطاعو� يف نهاية �ملطاف �خلروج من ماأزقهم �ملايل.
�لذي  �مل��ع��روف  �لأم��ريك��ي  و�ملو�شيقي  �ملمثل  ل��وف:  1.ميت 
�أعلن �إفا�شه يف �لثمانينات بعد �أن رفع عليه �شركيه دعوى 
ق�شائية. لحقا، تو�شل �لثنان �إىل ت�شوية خلافهما و�أ�شدر� 

�شوية �ألبوما مو�شيقيا يف 1993 حمققا �أعلى �ملبيعات.
�ل��ذي رحل عن  �ل�شهري  �لأمريكي  �ملغني  غ��اي:  2.مارفني 
عاملنا يف �لثمانينات. �أعلن �إفا�شه يف 1967 بعد �أن قال �إنه 

�ألف دولر لزوجته �ل�شابقة، ومتكن بعد   600 مدين مببلغ 
�شنو�ت من �إ�شد�ر �ألبوم ت�شدر مبيعات �لأغاين.

عام  �لإف��ا���س  �إىل  �أمريكية جل��اأت  مغنية  لوبر:  �شيندي   .3
1981، بعد �أن لحقها ق�شائيا مدير �أعمالها �ل�شابق، وبعد 

عامني �أ�شدرت �ألبوما عو�س خ�شائرها كلها.
�لإفا�س يف  و�جهت  �أزي��اء  وعار�شة  با�شنجر: ممثلة  4.كيم 
�شركة  �أ�شبحت ماحقة ق�شائيا من طرف  �أن  بعد   ،1992
�لأو�شكار  بجائزة  ف��ازت  �شنو�ت   5 وبعد  معها،  تعمل  �إنتاج 
عن دورها فيلم "�إل �إي �شري للغاية" عام 1997، وحت�شنت 
�ل�شهري  �ملاكم  تاي�شون:  مايك   .5 �ملالية.  �أو�شاعها  بعدها 
 2003 �أعلن يف  30 مليون دولر،  �لذي حقق يف نز�ل و�حد 
�إفا�شه بعد �أن بلغت �لديون �ملرت�كمة عليه 23 مليون دولر. 
بعد �عتزله �لريا�شة �لعنيفة ظهر يف عدة �أفام ون�شر كتابه 

�ل�شهري "�لطموح �حلديدية" �لذي حقق مردود� جيد�.
�أمرته  �أن  بعد   ،2015 يف  �إفا�شه  ع��ن  �أع��ل��ن  �شنت:   50  .6
�شريط  يف  ظ��ه��رت  ل�شيدة  دولر  م��اي��ني   5 ب��دف��ع  حمكمة 
فيديو جن�شي معه. وجتاوز خال فرتة �ملبكرة �لإفا�س بعد 
ب�22 مليون دولر، ثم ن�شر �شورة وهو  �أن �شدد ديون تقدر 

مغطى برزم من �لدولر�ت. 

اأجنلينا جويل تزور املو�شل 
�ل�شامية  �ملتحدة  �لأمم  ملفو�شية  �خلا�شة  �ملبعوثة  جويل  �أجنلينا  �لأمريكية  �ملمثلة  ز�رت 
�أل ين�شى �ل�شكان �لذين  ل�شوؤون �لاجئني �ملو�شل يف �شمال �لعر�ق ودعت �ملجتمع �لدويل 

يحاولون �إعادة �إعمار مدينتهم.
�لاجئني  ل�شوؤون  �ل�شامي  �ملتحدة  �لأمم  مفو�س  قدمها  و�شور  م�شورة  لقطات  وك�شفت 
تعر�شت  �أن  �شبق  ���ش��و�رع  يف  و���ش��ارت  �ملو�شل  غ��رب  من  بعائات  �لتقت  هوليوود  جنمة  �أن 

للق�شف.
�شنو�ت عملي مع  ك��ل  �شاهدته يف  دم��ار  �أ���ش��و�أ  "هذ�  �ملتحدة  ل��اأمم  بيان  وق��ال��ت ج��ويل يف 

مفو�شية �لأمم �ملتحدة �ل�شامية ل�شوؤون �لاجئني. خ�شر �لنا�س هنا كل �شيء".
وقالت جويل "�إنهم معدمون. لي�س لديهم دو�ء لأطفالهم وكثريون ل ميلكون مياها جارية 

ول �خلدمات �لأ�شا�شية".
باأكملها.  للمدينة  و�ل�شتقر�ر  �لبناء  باإعادة  م�شتمر  �لتز�م  هناك  يكون  �أن  "�آمل  و�أ�شافت 

و�أنا�شد �ملجتمع �لدويل �أل ين�شى �ملو�شل".


