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الإمارات متنح رعايا الدول التي تعاين 
من حروب وكوارث اإقامة ملدة عام

•• اأبوظبي-وام:

اعتمد جمل�س الوزراء، برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل" قرارا مبنح رعايا الدول التي تعاين من حروب وكوارث اإقامة 
ملدة عام يف الدولة، وذلك ت�شامًنا من الدولة مع �شعوب هذه الدول، 
ودعًما لهم حتى تتح�شن اأو�شاعهم املعي�شية اأو ي�شبحوا قادرين على 
العودة لدولهم. وين�س القرار على ال�شماح لرعايا الدول التي ُتعاين 
من حروب اأو كوارث بتثبيت الإقامة ملدة عام بغ�س النظر عن �شروط 
العام  من  اكتوبر   31 ولغاية  اغ�شط�س   1 من  الفرتة  يف  اإقامتهم 
احلايل، وهي فرتة قابلة للتمديد، مع اإعفائهم من اأي خمالفات اأو 

غرامات مرتتبة.                              )التفا�شيل �س2(

قرقا�ش: ال�سيطرة على كامل احلديدة م�ساألة وقت
ق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور حم��م��د ق��رق��ا���س وزي���ر ال��دول��ة لل�شوؤون 
ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى احل��دي��دة بالكامل  اإن  اخل��ارج��ي��ة، ام�����س الإث���ن���ن، 

بالن�شبة للتحالف م�شاألة وقت. 
احل��دي��دة �شنعاء  "فتحنا ط��ري��ق  م��وؤمت��ر �شحايف،  واأ���ش��اف، خ��ال 
يتقدم  ال��ت��ح��ال��ف  اأن  م��و���ش��ح��اً  مقاومة"،  دون  امليلي�شيات  خل���روج 

ع�شكرياً بحذر لتجنب املدنين يف احلديدة. 
يف  الأل���غ���ام  ن���زع  يف  �شت�شاعد  اأن��ه��ا  فرن�شا  اإع����ان  "نقدر  اأن���ه  وذك���ر 
من  بالألغام  مزروعة  احلديدة  ميناء  اإىل  املوؤدية  الطرق  احلديدة. 
قبل امليلي�شيات".  واعترب قرقا�س اأن "حترير احلديدة مدخل رئي�شي 
لتحرير �شنعاء، واأن ميناء احلديدة �شريان رئي�شي لتمويل احلوثي 
احلوثي  ميلي�شيات  قرقا�س  وحمل  اإيران".   من  الثقيلة  بالأ�شلحة 

م�شوؤولية عرقلتها و�شول �شفن الإغاثة اإىل ميناء احلديدة. 
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ا�ستقبل الوفد املدين والع�سكري الذي زار قواتنا امل�سلحة املرابطة خارج الدولة
حممد بن زايد يوؤكد احلر�ش على غر�ش قيم الوفاء والنتماء وا�ستلهام 
بطولت جنودنا يف تعزيز قوة الإرادة والعزمية لدى اأبناء الإمارات

•• اأبوظبي -وام: 

ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
وف��دا من   - البحر  ام�س- يف ق�شر  امل�شلحة  للقوات 
كبار امل�شوؤولن والإعامين وال�شعراء والريا�شين 

وال��ف��ن��ان��ن واأع�������ش���اء امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
قواتنا  وح���دات  ب��زي��ارة  ق��ام��وا  ال��ذي��ن  والع�شكرين 

امل�شلحة خارج الدولة. 
ورحب �شموه - بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
و�شمو  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 
واأثنى  بالوفد   - نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  عي�شى  ال�شيخ 

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

القوات امل�شرتكة ت�شتقدم تعزيزات ع�شكرية حل�شم معركة مطار احلديدة 

على مبادرتهم يف زيارة اخوانهم املرابطن خارج 
الدولة ونقل تهاين قيادة و�شعب المارات لأبناء 
ال��وط��ن��ي ب�شمود  ي����وؤدون واج��ب��ه��م  ال��ذي��ن  وطننا 
ميادين  يف  وك��ف��اءة  واإق����دام  وع��زمي��ة  وت�شحيات 

الواجب. 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأك���د 

نهيان حر�س قيادة الدولة على غر�س قيم الوفاء 
جنودنا  وت�شحيات  بطولت  وا�شتلهام  والنتماء 
البطال يف تعزيز قوة الإرادة والعزمية لدى اأبناء 
الإم��ارات من اأجل رفعة الوطن وحمايته و�شون 

مكت�شباته. 
)التفا�شيل �س2(

حممد بن زايد خال ا�شتقباله الوفد املدين والع�شكري الذي زار قواتنا امل�شلحة املرابطة خارج الدولة    )وام(

قتلى من عائلة واحدة جمزرة حوثية يف ال�سالع.. و9 

تعزيزات �سخمة للقوات امل�سرتكة مبعركة مطار احلديدة
�سربة البوكمال ا�ستهدفت مقرًا ثابتًا للح�سد وقتلت الع�سرات

قوات تركية تدخل منبج تنفيذا لالتفاق مع الأمريكيني
•• عوا�صم-وكاالت:

يف  منبج  �شواحي  الث��ن��ن،  ام�س  تركية،  ق��وات  دخلت 
�شمال �شوريا يف اإطار اتفاق مع الوليات املتحدة، ح�شب 
عن  الرتكية  يف" التلفزيونية  تي.  "اإن.  قناة  نقلته  ما 

م�شادر حملية.
اأك��د رئي�س ال��وزراء الرتكي، بن علي يلدرم، اأن  ب��دوره، 

القوات الرتكية بداأت مهاّم يف منبج ال�شورية .
ال�شهر  �شابق  وق��ت  يف  اأق��رت��ا  ووا�شنطن  اأن��ق��رة  وك��ان��ت 
اجلاري خارطة طريق لن�شحاب مقاتلي وحدات حماية 
ال�شورية من منبج ون�شر قوات تركية  الكردية  ال�شعب 

واأمريكية يف املنطقة لتاأمينها.
ب����دوره، اأك���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رتك��ي م��ول��ود جاوي�س 
وجنودنا  ال�شورية  منبج  يف  ب��داأت  "الدوريات  اأن  اأوغلو 
"�شيجري  م�شيفاً:  بخطوة"،  خطوة  منبج  �شيدخلون 
ت��ط��ه��ري م��ن��ب��ج م���ن وح�����دات ح��م��اي��ة ال�����ش��ع��ب الكردية 
وم��ت�����ش��ددي ح���زب ال��ع��م��ال ال��ك��رد���ش��ت��اين ب��اأ���ش��رع وقت 

ممكن".

من جهته، اأعلن اجلي�س الرتكي البدء بت�شيري دوريات 
ع�شكرية حول املدينة، بن منبج واملناطق التي ي�شيطر 

عليها اإثر عملياته الع�شكرية عامي 2016 و2017.
عربات  اأن  احلكومية  "الأنا�شول"  وك��ال��ة  واأو���ش��ح��ت 
تركية مدرعة قامت بدوريات "على اخلطوط الأمامية 

يف منبج".
اأم��ريك��ي��ة وفرن�شية  ق����وات  م��ن��ب��ج  م��دي��ن��ة  وت��ن��ت�����ش��ر يف 
م���ن ال��ت��ح��ال��ف ال�����دويل، ب��ع��دم��ا مت��ك��ن��ت ق����وات �شوريا 
نحو  قبل  منها  داع�س  تنظيم  طرد  من  الدميقراطية، 
ع��ام��ن. و���ش��ك��ل��ت م��ن��ب��ج ن��ق��ط��ة ت��وت��ر ك��ب��ري ب��ن تركيا 

والوليات املتحدة.
العراقية،  ال�شعبي  احل�شد  ميلي�شيات  اأق��ّرت  ذل��ك،  اىل 
البوكمال  يف  عنا�شرها  من   22 مبقتل  الثنن،  ام�س 

ال�شورية.
على  �شربة  ب�شن  املتحدة  الوليات  امليلي�شيات  واتهمت 
النظام  ك���ان  بينما  ال���ع���راق،  م��ع  ال��ب��وك��م��ال احل���دودي���ة 
اأمريكية  ب��ق��ي��ادة  ال���دويل  التحالف  ات��ه��م  ق��د  ال�����ش��وري 

بتنفيذها غري اأن التحالف نفاها.

•• اليمن-وكاالت:

احلوثي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ارت���ك���ب���ت 
النقابية، ام�س الثنن، جمزرة 
مروعة جديدة يف ال�شالع، ذهب 
جريحا  و14  قتلى   9 �شحيتها 
وبينهم  امل��دن��ي��ن  م���ن  جميعهم 

ن�شاء واأطفال.
وقال �شكان حمليون اإن ميلي�شيات 
مدفعيا  ق�����ش��ف��ا  ���ش��ن��ت  احل���وث���ي 
مناطق  على  وه�شترييا  ع�شوائيا 
�شمال  ح��ج��ان  ق��ري��ة  يف  �شكنية 
ال�شالع  مبحافظة  مري�س  غ��رب 
)جنوب اليمن(، ما اأدى اإىل مقتل 
ت�شعة اأ�شخا�س من عائلة واحدة، 
واإ�شابة  وام�����راأة،  اأط��ف��ال  بينهم 
جروحهم  بع�شهم  اآخ��ري��ن   14
الق�شف  اأن  م��وؤك��دي��ن  خ��ط��رية، 
ا�شتمر ل�شاعات طويلة منذ م�شاء 

الأحد حتى فجر الثنن.
مل  امليلي�شيات  اأن  ال�شكان  واأف���اد 
ارتكبتها  ال��ت��ي  ب��امل��ج��زرة  ت��ك��ت��ف 
بحق املدنين الأبرياء، بل قامت 
ا�شتهدفت  ن��ا���ش��ف��ة  ع��ب��وات  ب����زرع 

���ش��خ��م��ة حل�����ش��م م��ع��رك��ة مطار 
مرا�شل  اأف���اد  ح�شبما  احل��دي��دة، 

الثنن. عربية"،  نيوز  "�شكاي 
امل�شرتكة  ال�����ق�����وات  وحت����ا�����ش����ر 
التابعة  احل����وث����ي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
لإي��������ران، ال���ت���ي ت��ت��ح�����ش��ن داخ���ل 
معظم  م����ن  احل������دي������دة،  م����ط����ار 
اجلهات، بعد اأيام من املعارك بن 
الطرفن تكبد خالها املتمردون 

خ�شائر ب�شرية كبرية.
نقل مرا�شلنا  اأخ���رى،  وم��ن جهة 
عن م�شادر خا�شة اأن امليلي�شيات 
النقابية اأعلنت حالة ال�شتنفار 
ومنعت  احل��دي��دة،  مدينة  داخ���ل 
خروج املدنين من منطقة الكيلو 

اخلم�شن. و�شارع   16
وت�����ش��ري اخل���ط���وة احل��وث��ي��ة اإىل 
داخل  املدنين  ا�شتخدام  احتمال 
احل�����دي�����دة، دروع�������ا ب�������ش���ري���ة، يف 

املعارك التي ت�شهدها املدينة.
امل�شرتكة  ال������ق������وات  ور�������ش������دت 
اإىل  للت�شلل  ح��وث��ي��ة  حم�����اولت 
اأجل  اليمنية، من  القوات  مواقع 

�شن هجمات جنوبي احلديدة.

اأث���ن���اء قيامها  الإ���ش��ع��اف  ���ش��ي��ارة 
ب������اإخ������اء ع�������دد م�����ن اجل����رح����ى 
ونقلهم  املدنين  م��ن  وامل�شابن 
قعطبة  مدينتي  م�شت�شفيات  اإىل 
عبوتان  انفجرت  حيث  وال�شالع 

بقعطبة  العام  بال�شارع  نا�شفتان 
لكن دون وقوع اإ�شابات.

الع�شوائي  ال��ق�����ش��ف  وت����زام����ن 
للحوثين مع مواجهات �شهدتها 
اجلي�س  �شن  حيث  مري�س  جبهة 

على  ه��ج��وم��ا  وامل��ق��اوم��ة  اليمني 
م���واق���ع امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات ال���ت���ي ردت 

بق�شفها للمدنين.
اليمنية  القوات  وا�شتقدمت  هذا 
ع�شكرية  ت���ع���زي���زات  امل�������ش���رتك���ة 

تفاقم اخلالف بني مريكل 
ووزير داخليتها حول الهجرة 

•• ميونخ-اأ ف ب:

داخليتها  وزي��ر  تهديد  ام�س  مريكل  انغيا  الأملانية  امل�شت�شارة  رف�شت 
يوليو يف حال  اعتبارا من متوز-  املهاجرين  امام  املانيا  باغاق حدود 
الرئي�س  �شب  فيما  الوروب��ي��ن،  ال�شركاء  مع  لتفاقات  تو�شلها  ع��دم 
�شيا�شية كربى  باأزمة  يهدد  ال��ذي  امللف  النار يف  الزيت على  الأمريكي 

يف اأملانيا واأوروبا.
وحدد وزير الداخلية الملاين هور�شت �شيهوفر مهلة اأ�شبوعن للتو�شل 
لتفاق مع قادة الحتاد الوروبي للحد من و�شول مزيد من املهاجرين 

يف قمة لاحتاد الوروبي يف 28-29 حزيران- يونيو اجلاري.
لكن مريكل رف�شت التهديد، م�شددة على اأنه "لن يكون هناك مهلة" 
ولن يكون هناك اي "اغاق تلقائي" للحدود امام طالبي اللجوء حتى 

يف حال الف�شل على امل�شتوى الوروبي.
الذي  بافاريا  امل�شيحي يف  الجتماعي  الحت��اد  وح��زب  ال��وزي��ر  وح��ذرت 
ينتمي اإليه اي�شا من مغبة حتديها قائلن انها يف النهاية امل�شوؤولة عن 

�شيا�شات احلكومة. 
وياأتي الت�شعيد احلاد غري امل�شبوق بن احلزبن احلليفن منذ عقود 
طويلة يف وق��ت ي��واج��ه الحت���اد الوروب����ي خ��اف��ا ك��ب��ريا ح��ول م�شاألة 
الهجرة اثاره رف�س ايطاليا ا�شتقبال �شفينة على متنها 630 مهاجرا 

يف مرافئها.

�سهيدان بينهم طفل والحتالل يق�سف غزة 
•• غزة-وكاالت: 

الثنن،  ام�س  ت��ويف،  فل�شطينيا  فتى  اأن  غ��زة  يف  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
�شرق  ال�شرائيلي  اجلي�س  بر�شا�س  بها  اأ�شيب  التي  بجروحه  متاأثرا 

خميم الربيج و�شط القطاع قبل ايام.
ب�شب�س  زكريا  "ا�شت�شهاد  ال���وزارة  با�شم  الناطق  ال��ق��درة  ا�شرف  واعلن 
)13 عاما( متاثرا بجروحه التي ا�شيب بها يف البطن من قبل قوات 

الحتال ال�شرائيلي �شرق خميم الربيج )و�شط القطاع( قبل ايام".
ومل يك�شف املتحدث بالتحديد متى ا�شيب الفتى.

ال�شاب  ا�شت�شهاد  الفل�شطينية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت  اخ��رى  جهة  م��ن 
�شربي اأحمد اأبو خ�شر 24 عاما متاأثرا بجراح اأ�شيب بها ظهر ام�س 
بر�شا�س الحتال �شرق مدينة غزة خال تظاهرة يف اإطار "م�شريات 

العودة".
على  احل��ي  الر�شا�س  اأطلقت  الح��ت��ال  ق��وات  ب��اأن  عيان  �شهود  واأف���اد 

جمموعة من املواطنن الفل�شطينين قرب ال�شياج احلدودي يف حميط 
اأحدهم  اإ�شابة  اإىل  اأدى  ما  غ��زة  مدينة  �شرق  الع�شكري  "ملكة"  م��وع 
املدينة وو�شفت  ال�شفاء غرب  اإىل م�شت�شفى  اإثرها  بر�شا�شة نقل على 

حالته باخلطرية.
اىل ذلك، قال جي�س الحتال الإ�شرائيلي اإن طائراته ق�شفت 9 اأهداف 
الطائرات  على  رداً  الإث��ن��ن،  ام�س  فجر  غ��زة  قطاع  �شمال  يف  حلما�س 
الورقية والبالونات امل�شتعلة التي اأطلقها فل�شطينيون من القطاع والتي 

اأ�شرت مبمتلكات اإ�شرائيلية.
وامل�شتوطنات  املحتلة  امل��ن��اط��ق  يف  اأي�����ش��اً  الإن�����ذار  ���ش��اف��رات  وان��ط��ل��ق��ت 
ثاثة  اإن  اجلي�س  وق���ال  الفجر،  خ��ال  غ��زة  ق��ط��اع  ق��رب  الإ�شرائيلية 
�شواريخ اأطلقت على منطقة غاف غزة، لكن اأحدها �شقط يف القطاع، 
ومل ترد اأنباء عن قتلى اأو م�شابن من ال�شواريخ اأو ال�شربات اجلوية.

منها  تتدىل  ورقية  فل�شطينيون طائرات  اأر�شل  الأخ��رية،  الأ�شابيع  ويف 
جمرات م�شتعلة اأو خرق م�شتعلة عرب حدود غزة لإ�شعال النار يف اأرا�ٍس 

حتقيقي  بحث  فتح  تون�ش: 
بو وقناة اجلزيرة �سّد نيكول 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

اأكد م�شدر قانوين ملوقع قناة ن�شمة 
اجلمهورية  وك��ي��ل  اأن  ال��ت��ون�����ش��ي��ة، 
اأذن  ب��ت��ون�����س  الب��ت��دائ��ي��ة  باملحكمة 
يونيو   18 الث��ن��ن  اأم�����س  ب��ت��اري��خ 
بفتح بحث حتقيقي حول   ،2018
ال�شكاية التي رفعها وزير الداخلية 
الربعاء  ي��وم  براهم  لطفي  ال�شابق 
ال�شحفي  م���ن  ك���ل  ���ش��د  امل���ا����ش���ي، 
ال���ف���رن�������ش���ي ن����ي����ك����ول ب�����و وامل����وق����ع 
الإلكرتوين ''موند اأفريك'' واملمثل 
ال����ق����ان����وين مل��ك��ت��ب ق���ن���اة اجل���زي���رة 
القطرية بتون�س.           )التفا�شيل 

الت�ساعي  الجتماع  تاأجيل 
النه�سة  �سد  ح��ول  الثالث 

•• القاهرة-وكاالت:

اخلارجية  ب��ا���ش��م  امل���ت���ح���دث  ق����ال 
امل�����ش��ري��ة اأح���م���د اأب����و زي����د ان����ه مل 
انعقاد  م��وع��د  الآن  ح��ت��ى  ي��ت��ق��رر 
ب�شاأن  الثالث  الت�شاعي  الجتماع 
���ش��د ال��ن��ه�����ش��ة، وال����ذي ك���ان مقرر 
وزراء  وي�شم  وغ���دا،  ال��ي��وم  ع��ق��ده 
اأجهزة  وروؤ���ش��اء  وال��ري  اخلارجية 
م�شر  م�����ن  ك�����ل  يف  امل�����خ�����اب�����رات 

وال�شودان واأثيوبيا.
واأو�شح اأبو زيد يف ت�شريحات له، اأن 
موعد الجتماع الت�شاعي الذي كان 
من املقرر عقد اجتماعه اليوم، مت 
حتديده خال الجتماع الت�شاعي 
اأدي�س  الثاين بالعا�شمة الإثيوبية 
مايو  ���ش��ه��ر  م����ن   15 ي�����وم  اأب����اب����ا 
بع�س  تنفيذ  اأ���ش��ا���س  علي  امل��ا���ش��ي 
بت�شليم  امل��رت��ب��ط��ة  ال���ش��ت��ح��ق��اق��ات 
ب�شاأن  ا�شتف�شاراتها  الثاث  الدول 
املكتب  ايل  ال���ش��ت��ه��ايل  التقرير 
ال�شت�شاري املعني بدرا�شات ال�شد.

واأ�شار اأبو زيد اإىل اأن مل يتلقوا رد 
تلك  ب�شاأن  ال�شت�شاري  املكتب  من 
ال���ش��ت��ف�����ش��ارات، ه��و م���امل يتحقق 
تاأجيل  اإىل  اأدى  مم��ا  الآن،  ح��ت��ي 
حلن  الثالث  الت�شاعي  الجتماع 
الت��ف��اق عليه خال  م��ا مت  تنفيذ 
الج���ت���م���اع ال��ت�����ش��اع��ي الأخ������ري يف 

اأدي�س اأبابا.
الأثيوبي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  وت��ع��ه��د 
بح�شة م�شر  ب��اده  اإ���ش��رار  بعدم 
وذل��ك خال  النيل  نهر  مياه  م��ن 

زيارته للقاهرة الأ�شبوع املا�شي.

ال يحتاج اإىل انت�سار املنتخب الرو�سي:

بوتني! هو  الفائز  النهاية،  ويف  كاأ�ش العامل 2018: 
•• الفجر - بيري ها�صكي - ترجمة خرية ال�صيباين

النكتة معروفة، لكن ميكننا تعديل نهايتها:
ب��ن فريقن  ُتلعب  جماعية  ري��ا���ش��ة  ه��ي  ال��ق��دم  ك��رة   "
يتكون كل منهما من اأحد ع�شر لعباً ويف النهاية، اإن ... 
القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  وبطولة  بوتن"!....  هو  الفائز 

�شيا�شية جيدة  ه��ي �شفقة  رو���ش��ي��ا،  رح��اه��ا يف  ت��دور  التي 
الكرملن  �شيد  ي�شتطيع  اذ  ب��وت��ن.  ف��ادمي��ري  لرئي�شها 
اأنه ابعد ما يكون عن  اأن يظهر ملواطنيه، ولبقية العامل، 
واإظهار  عاملي،  ريا�شي  ح��دث  ا�شت�شافة  وميكنه  العزلة، 
وجه اأكرث ب�شا�شة وابت�شاماً، مما ي�شمح بن�شيان اجلوانب 

انت�شر بوتن.. حتى لو انهزم املنتخب الرو�شيالأقل بهاء للنظام.             )التفا�شيل �س13(

مريكل و هور�شت �شيهوفر .. خافات تت�شاعد
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اأخبـار الإمـارات
تفعيل برنامج »عجمان دار الأمان« اأول يوليو

•• عجمان-وام:
اأعلنت القيادة العامة ل�شرطة عجمان بدء تفعيل خا�شية �شبط املركبات املنتهية الرتخي�س من خال منظومة 
الداخلية  وزارة  اأه��داف  لتحقيق  �شعيا  املقبل  يوليو  الأول من  ابتداء من   « الأم��ان  دار  » عجمان  الكامريات 
نائب مدير عام  النعيمي  العقيد خالد حممد  �شعادة  اأمنا. وقال  اأكرث  الطرق  املتمثلة بجعل  ال�شرتاتيجية 
العمليات ال�شرطية اإن تفعيل هذه اخلا�شية جاء حر�شا من �شرطة عجمان على تعزيز ال�شامة املرورية من 
خال احلد من عدد املركبات منتهية الرتخي�س. موؤكدا اأن املنظومة تغطي طرق الإمارة بكامريات مراقبة 
عالية الدقة والو�شوح. واأ�شاف اأن املنظومة �شتحرر املخالفات للمركبات املنتهية الرتخي�س اعتبارا من الأول 
من بوليو 2018 ا�شتنادا اإىل املادة 22 من القانون الوزاري رقم 78 ل�شنة 2017 ب�شاأن قواعد واإجراءات 
ال�شبط املروري والتي يتم مبوجبها فر�س غرامة مرورية قدرها 500 درهم واأربع نقاط مرورية مع حجز 
املركبة ملدة 7 اأيام. ودعا نائب مدير عام العمليات ال�شرطية ال�شائقن اإىل جتديد ترخي�س مركباتهم املنتهية 
يف موعدها جتنبا للتعر�س لأية خماطر ناجمة عن انتهاء ترخي�س املركبات يف حالة احلوادث والتي يرتتب 

عليها عدم تغطية �شركات التاأمن لتكاليف احلادث نظرا لنتهاء التاأمن .

اإدانة �سركة جتهيزات طبية بحيازة وعر�ش وبيع اأجهزة طبية مقلدة 
•• اأبوظبي-وام:

ق�شت حمكمة جنح اأبوظبي، باإدانة �شركة جتهيزات طبية ممثلة 
طبية  اأجهزة  وبيع  وعر�س  بحيازة  متهمن  اأ�شخا�س  ثاثة  يف 
امل�شبوطات،  وم�����ش��ادرة  دره��م  مليون  مبلغ  وتغرميهم   ، مقلدة 
واإغاق امل�شتودع الذي �شبطت به الأدوية وامل�شتلزمات ملدة �شتة 
العامة  للنيابة  ب��اغ  ورود  اإىل  الق�شية  تفا�شيل  وتعود  اأ�شهر. 
لديها  ويعمل  ميلكها  طبية  جتهيزات  �شركة  �شد  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
اأغطية  املتهمون الثاثة يف الق�شية، يفيد بعر�س وبيع وتوزيع 
لأجهزة قيا�س احلرارة مقلدة وحتمل العامة التجارية لل�شركة 
املنتجة من دون وجه حق، وهو ما يوؤثر على ال�شحة العامة وثقة 

املتعاملن والوكاء املعتمدين وامل�شتهلكن . 

املتهمن  با�شتدعاء  الباغ،  يف  التحقيق  العامة  النيابة  وبا�شرت 
بعد  تقريرها  اأوردت  والتي  الأجهزة،  لفح�س  وندب جلنة طبية 
البا�شتيكي  اجل��زء  وفح�س  بال�شركة  اخل��ا���س  امل�شتودع  زي���ارة 
اأنه مقلد ، ف�شا عن تعر�س جزء  مليزان قيا�س احلرارة ليتبن 
للتلف  امل�شتودع  املخزنة يف  الطبية  والعقاقري  الأدوات  كبري من 
نتيجة �شوء التخزين، ما اأدى اإىل جعلها غري �شاحلة لا�شتهاك 

وت�شكل خطرا على �شحة الإن�شان امل�شتخدم لها.
العامة،  النيابة  امل�شتودع تنفيذا لإذن  زي��ارة  كما تبن من خال 
عليه  تنطبق  ول  مرخ�س  غري  بال�شركة  اخلا�س  امل�شتودع  ب��اأن 
ال�شروط ال�شحية والقانونية الواجب توافرها، كما ثبت بتقرير 
والتجهيزات  والفنية  ال�شحية  ال�شروط  انتفاء  الطبية  اللجنة 
الطبية الداخلية وعوامل الأمن وال�شامة وعدم ترخي�س املكان، 

ف�شا عن كتابة فواتري واإعداد العقاقري وامل�شتح�شرات الطبية 
اأم���رت النيابة  للتوزيع يف ه��ذا امل��خ��زن غ��ري امل��رخ�����س، وم��ن ث��م 

العامة باإحالة املتهمن اإىل املحكمة التي ق�شت باإدانتهم.
العامة  قانون  خمالفة  اأن  حكمها،  حيثيات  يف  املحكمة  واأوردت 
املادي  ركنها  يتمثل  والتي  املادية  اجلرائم  من  تعترب  التجارية 
يف قيام ال�شخ�س بحيازة وعر�س برامج وب�شائع مقلدة مملوكة 
جلهة اأخرى، يف حن يظهر الركن املعنوي لتوافر العلم يف يقن 
املتهم، اإذ الثابت من اأوراق الدعوى اأن اجلزء البا�شتيكي اخلا�س 
خا�شة  جتارية  عامة  بو�شع  مقلد  هو  احل���رارة  قيا�س  مبيزان 
ب�شركة دون وجه حق، وهو ما ا�شتقر يف يقن املحكمة اأخذا مبا 
العامة هي  ب��اأن  الطبية  اللجنة  ال�شاكي وتقرير  اأق��وال  جاء يف 

غري اأ�شلية ومقلدة.

جمل�ش الوزراء ي�سدر قرارا بتعيني حممد �سعيد النيادي 
مديرا عاما للهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف

�سرطة اأبوظبي توزع العيدية على اأبناء نزلء املوؤ�س�سات العقابية

•• اأبوظبي - وام: 

اأ�شدر جمل�س الوزراء قرارا بتعين �شعادة حممد �شعيد 
النيادي مديرا عاما للهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شامية 

والأوقاف بدرجة وكيل وزارة.
العمل احلكومي حيث تدرج  النيادي خربة يف  وميتلك 
يف ع���دد م��ن امل��ن��ا���ش��ب الإداري������ة واحل��ك��وم��ي��ة املختلفة 
ليكون  ال��ع��ن  ب��ل��دي��ة  ب��دائ��رة  املهنية  م�شريته  وب����داأت 
التي�شريية للحا�شب الآيل ثم التحق  ع�شوا يف اللجنة 
اأبوظبي  و���ش��ن��اع��ة  غ��رف��ة جت���ارة  بالعمل يف  ذل���ك  ب��ع��د 
ملن�شب  و���ش��ول  الغرفة  يف  الوظيفي  العمل  يف  وت���درج 

مدير التدريب يف غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي.

التحق النيادي لحقا بدائرة ال�شوؤون البلدية يف بلدية 
لقطاع  التنفيذي  املدير  من�شب  لي�شغل  العن  مدينة 
البلدية  يف  الأداء  واإدارة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  التخطيط 
وموؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية والتي اأ�شرف على العمل يف 
املوؤ�ش�شي  منظومة التخطيط ال�شرتاتيجي والتطوير 

التابعة لها.
العن  النيادي من مواليد مدينة  �شعيد  �شعادة حممد 
نظم  اإدارة  يف  البكالوريو�س  �شهادة  على  حا�شل  وه��و 
املعلومات من الوليات املتحدة الأمريكية عام 1996 
كما اأنه ع�شو يف جمل�س اإدارة يف هيئة اأبوظبي لاإ�شكان 
يف  والقت�شاد  الإدارة  لكلية  الإداري  املجل�س  يف  وع�شو 

جامعة الإمارات.

•• اأبوظبي-الفجر:

نفذت مديرية املوؤ�ش�شات العقابية والإ�شاحية، يف قطاع 
اأبوظبي، »مبادرة  اأمن املجتمع، بالقيادة العامة ل�شرطة 
على  وا�شتملت  امل��ب��ارك  الفطر  عيد  عطلة  يف  عيديتي«، 
اأهاليهم  زي��ارة  خال  النزلء  اأبناء  على  العيدية  توزيع 
باملوؤ�ش�شات العقابية والإ�شاحية. واأو�شح العميد �شيف 
الكتبي، مدير مديرية املوؤ�ش�شات العقابية والإ�شاحية، 
زاي��د.. �شرية قائد...  »ع��ام  �شعار  املبادرة نفذت حتت  اأن 

م�����ش��رية اأم�����ن« ب��ال��ت��ع��اون م���ع ���ش��ن��دوق ال���ف���رج ب����وزارة 
على  اأبوظبي  �شرطة  حلر�س  جت�شيداً  وتاأتي  الداخلية، 
�شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  ب��اإذن اهلل  له  املغفور  تعزيز قيم 
اآل نهيان » طيب اهلل ثراه » يف بناء الإن�شان، وال�شتدامة 
»عيديتي«،  م��ب��ادرة  اأن  واأ���ش��اف،   . الجتماعي  والتكافل 
اأ�شهمت يف ر�شم البت�شامة والفرحة يف قلوب اأ�شر النزلء 
وعلى وجوههم، وتعزز الروح الإيجابية لدى النزلء، مبا 
ينعك�س اإيجابياً على تقبلهم لربامج الإ�شاح والتاأهيل، 

ا�شتعداداً لدجمهم يف املجتمع بعد اإنهاء حمكومياتهم.

الإمارات متنح رعايا الدول التي تعاين من حروب وكوارث اإقامة ملدة عام
•• اأبوظبي-وام:

اعتمد جمل�س ال��وزراء، برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
اهلل«  »رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
قرارا مبنح رعايا الدول التي تعاين من حروب وكوارث اإقامة ملدة عام يف 
الدولة، وذلك ت�شامًنا من الدولة مع �شعوب هذه الدول، ودعًما لهم حتى 

تتح�شن اأو�شاعهم املعي�شية اأو ي�شبحوا قادرين على العودة لدولهم.
وين�س القرار على ال�شماح لرعايا الدول التي ُتعاين من حروب اأو كوارث 
بتثبيت الإقامة ملدة عام بغ�س النظر عن �شروط اإقامتهم يف الفرتة من 1 
اغ�شط�س ولغاية 31 اكتوبر من العام احلايل، وهي فرتة قابلة للتمديد، 

مع اإعفائهم من اأية خمالفات اأو غرامات مرتتبة.
وياأتي القرار اجلديد يف �شوء اجلهود امل�شتمرة لتعزيز موقع الدولة كحا�شنة 
ل�شعوب العامل ووطن ثاين لكافة اجلن�شيات ومن خمتلف الأطياف، ومبا 
وال�شعفاء يف خمتلف  العون للمحتاجن  يتوافق مع توجهاتها يف مد يد 
اإر�شاء  دول العامل، حيث كانت الدولة ولزال��ت توؤكد حر�شها الدائم على 
اأ�ش�س التنمية والأمن وال�شتقرار وال�شام يف العامل، وذلك انطاقاً من 
مبادئ را�شخة توؤكد م�شوؤوليتها، وخا�شًة يف حميطها العربي واخلليجي يف 

دعم وم�شاعدة الأ�شقاء واملحتاجن من خمتلف ال�شعوب.
التنمية  م��ن حيث  ال��ع��امل��ي  امل�شتوى  الإم����ارات من��وذج��ا على  دول���ة  وت��ق��دم 
حن  يف  والجتماعي،  ال�شيا�شي  وال�شتقرار  الثقافية  والقيم  القت�شادية 
بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  نهجها  و�شع  التي  اخلارجية  �شيا�شتها  تت�شم 
�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه باحلكمة والعتدال وارتكازها على قواعد 
ا�شرتاتيجية ثابتة تتمثل يف احلر�س على اإقامة عاقات مع جميع الدول 
والوقوف اإىل جانب امل�شت�شعفن واملحتاجن يف العامل، والإ�شهام الفعال يف 

دعم ال�شتقرار وال�شلم الدولين.

ا�ستقبل الوفد املدين والع�سكري الذي زار قواتنا امل�سلحة املرابطة خارج الدولة

حممد بن زايد يوؤكد احلر�ش على غر�ش قيم الوفاء والنتماء وا�ستلهام بطولت 
جنودنا يف تعزيز قوة الإرادة والعزمية لدى اأبناء الإمارات

•• اأبوظبي -وام: 

زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد 
وفدا   - البحر  ق�شر  يف  ام�����س-  امل�شلحة  للقوات 
وال�شعراء  والإع���ام���ي���ن  امل�����ش��وؤول��ن  ك��ب��ار  م���ن 
والريا�شين والفنانن واأع�شاء املجل�س الوطني 
ق���ام���وا بزيارة  ال���ذي���ن  الحت������ادي وال��ع�����ش��ك��ري��ن 
ال���دول���ة.  ورحب  وح���دات ق��وات��ن��ا امل�شلحة خ���ارج 
زايد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  بح�شور   - �شموه 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�شمو 
اآل نهيان - بالوفد واأثنى  ال�شيخ عي�شى بن زايد 
على مبادرتهم يف زيارة اخوانهم املرابطن خارج 
الدولة ونقل تهاين قيادة و�شعب المارات لأبناء 
ب�شمود  الوطني  واجبهم  ي���وؤدون  ال��ذي��ن  وطننا 
ميادين  يف  وك��ف��اءة  واإق����دام  وع��زمي��ة  وت�شحيات 

الواجب. 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأك��د 
نهيان حر�س قيادة الدولة على غر�س قيم الوفاء 
جنودنا  وت�شحيات  بطولت  وا�شتلهام  والنتماء 
البطال يف تعزيز قوة الإرادة والعزمية لدى اأبناء 

الإم��ارات من اأجل رفعة الوطن وحمايته و�شون 
مكت�شباته. 

وكان الوفد قد نقل خال زياراته وحدات قواتنا 
�شاحب  وتهاين  حتيات   .. الدولة  خ��ارج  امل�شلحة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة »حفظه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
دب��ي »رع��اه اهلل« و�شاحب  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة اإىل 
�شباط و�شباط �شف واأفراد الوحدات الإماراتية 

مبنا�شبة عيد الفطر ال�شعيد . 
من جانبهم اعرب الوفد عن �شعادته بزيارة اأفراد 
القيادة  ومت��ن��ي��ات  حت��ي��ات  ون��ق��ل  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا 
ان  ع��ز وج��ل  �شائلن اهلل  ل��ه��م،  الم����ارات  و�شعب 
ويعيدهم  والربكات  واليمن  باخلري  عليهم  مين 
اأر���س الوطن �شاملن ..واأع��رب��وا عن فخرهم  اإىل 
ومواقفهم  البوا�شل  الإم���ارات  باأبناء  واعتزازهم 
امل�شرفة يف ن�شرة احلق والعدل، موؤكدين ان اأبناء 
�شفحات  وعزميتهم  بثباتهم  يكتبون  الإم����ارات 

م�شرفة يف ميادين البذل والفداء والولء.
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الحتادية للموارد الب�سرية تبحث تن�سيق اجلهود مع احلكومات املحلية
•• دبي - وام:

اللقاء  خ��ال  احلكومية  الب�شرية  للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  بحثت 
اأحمد بن عبد اهلل  الدكتور  الذي عقدته بح�شور معايل  التن�شيقي 
حميد بالهول الفا�شي وزير دولة ل�شوؤون التعليم العايل واملهارات 
املتقدمة رئي�س الهيئة اآليات تن�شيق وتكاتف اجلهود وتكاملها بينها 
وتطبيق  لتنفيذ  املحلية  احلكومات  يف  الب�شرية  امل��وارد  دوائ��ر  وب��ن 
الجتماعات  خ���ال  اع��ت��م��اده��ا  مت  ال��ت��ي  الب�شرية  امل����وارد  م���ب���ادرات 
املا�شي يف  التي عقدت يف �شبتمرب  الإم��ارات  ال�شنوية حلكومة دولة 

اأبوظبي.
ح�شر الجتماع - الذي عقد يف مقر الهيئة يف دبي - �شعادة الدكتور 

عبد الرحمن عبد املنان العور مدير عام الهيئة ومدراء عموم دوائر 
املوارد الب�شرية يف احلكومات املحلية.

وكانت الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية احلكومية قد عقدت اأكرث 
املوارد  امل�شكل منها ومن دوائ��ر  الفني  الفريق  اأربعة لقاءات مع  من 
خالها  مت   2017 �شبتمرب  منذ  املحلية  احل��ك��وم��ات  يف  الب�شرية 
يف  والتكامل  والتن�شيق  التعاون  لتعزيز  ومقرتحات  اأفكار  مناق�شة 
جمال املوارد الب�شرية احلكومية بن احلكومة الحتادية واحلكومات 

املحلية.
ومت الرتكيز على اأبرز املحاور ذات الأولوية يف املرحلة املقبلة والتي 
ال�شنوية حلكومة  الجتماعات  اأعمال  نقا�س خال  �شتكون مو�شوع 

دولة الإمارات املقبلة يف اأكتوبر 2018.

»الرتبية« توقع اتفاقية لعتماد »نظام األف« يف 10 مدار�ش حكومية

بتكلفة 41 مليون درهم وي�سمل اإن�ساء طرق و4 تقاطعات

بلدية مدينة اأبوظبي بالتعاون مع »م�ساندة« تنجز املرحلة الرابعة من م�سروع البنية التحتية والطرق الداخلية يف الفالح 

اختتام حملة احلالقة الآمنة مبنطقة الظفرة

•• ابوظبي -وام:

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وّق���ع���ت 
الرائدة  ال�شركة  للتعليم«،  و«األ��ف 
التعليم  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم�����ال  يف 
ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ م���ن الإم�������ارات مقًرا 
مبوجبها  يتم  ت��ع��اون  اتفاقيًة  لها 
يف  التعليمي  األ���ف«  »ن��ظ��ام  تطبيق 
ع�شر مدار�س حكومية يف اأبوظبي 
املقبل.  ���ش��ب��ت��م��رب  م����ع  اع����ت����ب����اراً 
ومبوجب التفاقية، �شيتم تو�شيع 
التعليمي  ال��ن��ظ��ام  تطبيق  ن��ط��اق 
مدار�س  ع�����ش��رة  ل��ي�����ش��م��ل  امل��ب��ت��ك��ر 
لُتغّطي  اأب����وظ����ب����ي  يف  ح���ك���وم���ي���ة 
بذلك ما يزيد عن 6 اآلف طالب 
 6 الدرا�شية  ال�شفوف  يف  وطالبة 
الدرا�شي  ال��ع��ام  م��ن  ب���دءاً  و8  و7 
�شهد   .2018 �شبتمرب  يف  املقبل 
توقيع التفاقية معايل ح�شن بن 
اب��راه��ي��م احل��م��ادي وزي���ر الرتبية 
ال�شديقي  وج���ا����ش���م  وال���ت���ع���ل���ي���م 
ملجموعة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
اأب��وظ��ب��ي امل��ال��ي��ة وع�����ش��و جمل�س 
اإدارة �شركة »األف للتعليم« ووقعها 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال�شام�شي  لبنى 
لقطاع العمليات املدر�شية بالإنابة 
الرئي�س  األ��ف��ون�����ش��و  وج���ي���وف���ري 
للتعليم«  »األ��ف  ل�شركة  التنفيذي 
الرتبية  وزارة  دي������وان  يف  وذل�����ك 

والتعليم يف اأبوظبي.
يف  التعليمي  األ���ف«  »ن��ظ��ام  وخ�شع 
وقت �شابق للتجريب عرب تطبيقه 
اأبوظبي  يف  الأ����ش���اي���ل  مب���در����ش���ة 
-2017 خ���ال ال��ع��ام ال��درا���ش��ي 
زيادًة  النتائج  واأظ��ه��رت   2018
م�شاركة  م���ع���دلت  يف  م��ل��ح��وظ��ًة 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف  ال��ط��ل��ب��ة 

التكنولوجيا  يف  رائ���دي���ن  خ����رباء 
عايل  الفائقة  الو�شائط  وحمتوى 
ت���ط���وي���ره لإ�����ش����راك  اجل��������ودة مت 
وحتفيز التعّلم مبزيج من مقاطع 
التفاعلية  والأن�����ش��ط��ة  ال��ف��ي��دي��و 
والألعاب املُرتبطة جميعها مبنهج 
ونتائج  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
و7   6 الدرا�شية  لل�شفوف  التعلم 
و8 بجانب توفري بيانات يف الوقت 
لتمكن  در���س  احلقيقي �شمن كل 
الفردي  التعّلم  دع��م  من  املعلمن 
وال�شعف  ال��ق��وة  ن��ق��اط  وحت��دي��د 
ب��اأداء كل طالب على حدة  املتعلقة 

ب�شكل فّعال.
فريق  ُيكمل  ذل��ك  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال���ت���اب���ع ل�����ش��رك��ة »األ�����ف 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م« وال�����ذي م���ن امل���ق���رر اأن 
التي  امل�����دار������س  داخ�������ل  ي���ت���واج���د 
التعّلم  جتربة  التفاقية  ت�شملها 
الدعم  خدمات  تقدمي  خ��ال  من 
لعملية تغيري البنية التحتية التي 
املدار�س مبا ي�شمح  �شوف متّر بها 
مديري  م���ع  ب���ال���ت���وازي  ب��ال��ع��م��ل 
املدار�س لتمكن التحول الرقمي. 
الرئي�شية  امل����ج����الت  ت�����ش��ت��ه��دف 
املُحددة يف التفاقية تزويد الطلبة 
واملهارات  التعليمية  ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات 
التعّلم  نتائج  لتحقيق  ال�شرورية 
اخل��ا���ش��ة ب��ال��ق��رن 21 م��ن خال 
ح�شب  ال���ت���ع���ّل���م  م�����ن  مت���ك���ي���ن���ه���م 
مهارات  وب��ن��اء  اخلا�شة  وتريتهم 
التعاوين  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ف��اع��ل 
البناء  ع���ل���ى  والع����ت����م����اد  ل���دي���ه���م 
وحتويل  ل��ل��م��ع��رف��ة  الج���ت���م���اع���ي 
تزويدهم  خال  من  املعلمن  دور 
بالتكنولوجيا التي ُتتيح لهم املزيد 
الطاب  للرتكيز على  الوقت  من 

ن��اب��ع م��ن ه��ذا الإط����ار وه��و تعاون 
التعليم  يف  رائ���دة  �شركة  م��ع  ب��ن��اء 
يحقق  اأن  ل��ه  ي��وؤم��ل  التكنولوجي 
املدى  على  تعليمية  عوائد  اأف�شل 

القريب.
و من جانبه اكد جا�شم ال�شديقي 
»األف  �شركة  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م« ال���ت���زام ال�����ش��رك��ة بدعم 
الأه������������داف ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ل���دول���ة 
وكذلك  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
امل�شتقبل  ا�شت�شراف  ا�شرتاتيجية 
ق�شرية  خ��ط��ط  اإىل  ت�شتند  ال��ت��ي 
ومتو�شطة وطويلة الأمد مدفوعة 
بروؤية وطنية م�شتقبلية م�شتدامة 
وث��اب��ت��ة. و اأ����ش���اف ال�����ش��دي��ق��ي ان 
التزام  تعزيز  التفاقية  ���ش��اأن  م��ن 
ال�شركة بامل�شاركة يف بناء احل�شور 
ل��دول��ة الإم�����ارات العربية  ال��ع��امل��ي 
عاملًيا  م���رك���ًزا  ب�����ش��ف��ت��ه��ا  امل��ت��ح��دة 
جديًدا لابتكار والعلوم والتعليم 
روؤيتها  خ��ال  م��ن  والتكنولوجيا 
مبنظور  التعليم  م�شتقبل  بناء  يف 
دولة  يف  �شياغته  واإع�����ادة  ج��دي��د 

الإمارات وخارجها حول العامل.
منوها ان��ه ل��ن ي��ك��ون ه��ن��اك مكان 
الواحد  ال���ق���رن  اق���ت�������ش���ادي���ات  يف 
املعرفة  على  القائمة  والع�شرين 
يتحّلون  مم����ن  ل�����اأف�����راد  ����ش���وى 
واليقظة  الب�����ت�����ك�����ار  مب������ه������ارات 
وامل�شاركة  ال���ن���ق���دي  وال���ت���ف���ك���ري 
البداعية واملعرفة بالعلوم وهوؤلء 
اليوم  للتعليم«  »األ����ف  ط���اب  ه��م 
اإعدادهم  ممن تعمل ال�شركة على 
لتويّل امل�شوؤوليات والقيادة يف عامل 
على  يعتمد  الخت�شا�شات  متعدد 
والتكنولوجيا..  والعوملة  املعرفة 
للتعليم«  »األ������ف  ان  اإىل  م�����ش��ريا 

وتفاعلهم معها ف�شًا عن حت�ّشن 
ما  وه��و  التعّلم  نتائج  يف  ملحوظ 
دفع الوزارة اإىل اعتماد هذا النظام 
وتعميمه وتطبيقه على جمموعة 

من املدار�س احلكومية.
وت�شم قائمة املدار�س الع�شرة التي 
اإىل  بالإ�شافة  التفاقية  ت�شملها 
الأ�شايل كًا من مدر�شة  مدر�شة 
ال�����ش��ق��ور وم���در����ش���ة ف��اط��م��ة بنت 
م��ب��ارك وم��در���ش��ة ���ش��ع��د ب��ن معاذ 
املطلب  عبد  بنت  عتيقة  ومدر�شة 
امل��ك��رم��ة ومدر�شة  م��ك��ة  وم��در���ش��ة 
ومدر�شة  اخلري  ومدر�شة  الظاهر 

قطر الندى ومدر�شة النخبة.
ي���اأت���ي ه����ذا ال���ت���ع���اون ال��وث��ي��ق بن 
ووزارة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م«  »األ������ف  ���ش��رك��ة 
الرتبية والتعليم مبا يتما�شى مع 
روؤية الإمارات 2021 التي توؤكد 
على تطوير نظام تعليمي ابتكاري 
ي��ت��ط��ل��ب حتويًا  رائ������د، وه����و م���ا 
احلالية  التعليمية  للعملية  كامًا 
القائمة  ال���ت���دري�������س  ولأ����ش���ال���ي���ب 
وت��ه��دف ال��روؤي��ة اإىل ت��زوي��د كافة 
امل���دار����س ب��اأن��ظ��م��ة واأج���ه���زة ذكية 
التدري�س  اأ�شاليب  جلميع  كقاعدة 
وامل�������ش���اري���ع وال���ب���ح���وث ع���ل���ى حد 

�شواء.
املتكامل  التعليمي  النظام  ويجمع 
للتعليم«  »األ������ف  ل�����ش��رك��ة  ال���ت���اب���ع 
برجميات  اأح�������دث  م����ن  م���زي���ًج���ا 
واملُقاربات  التكنولوجيا  واأن��ظ��م��ة 
ا�شتخدامها  مت  وال��ت��ي  التعليمية 
ل�����دع�����م ت�����ط�����ور ت���ع���ل���م ال����ط����اب 
ثاثة  اإىل  األ����ف«  »ن��ظ��ام  وي�شتند 
رك���ائ���ز رئ��ي�����ش��ي��ة ه����ي: ب��ي��ئ��ة تعّلم 
ال�شتخدام  و�شهلة  ممتعة  رقمية 
قبل  من  اأبوظبي  يف  تطويرها  مت 

دافعية  م����ن  وت����ع����زز  ال����درا�����ش����ي 
م�شاحة  وت��وف��ر  للتعلم  ال��ط��ال��ب 
والتحليل  الناقد  والفكر  لاإبداع 
على  اع��ت��م��اداً  وال���ش��ت��ن��ت��اج،  بعمق 
ق����اع����دة ب���ي���ان���ات رق���م���ي���ة ف���وري���ة 
التعليم  اأ����ش���ال���ي���ب  م���ع  ت��ت��م��ا���ش��ى 

وممار�شاته احلديثة.
وذك������ر م���ع���ايل ح�����ش��ن احل���م���ادي 
املعرفة  اقت�شاد  اإىل  الن��ت��ق��ال  اأن 
ي���اأت���ي ���ش��م��ن اول����وي����ات واأج���ن���دة 
الدولة وروؤيتها 2021 ومئويتها 
2071 وهي ترتكز على ا�شت�شراف 
�شناعة  اأ���ش��ب��ح  ال�����ذي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
وطنية يعتد به .. م�شرياً اإىل دولة 
الإمارات ترتجم روؤيتها امل�شتقبلية 
وو�شع  ال��ت��ط��وي��ر  ن��ه��ج  �شكل  ع��ل��ى 
ت�������ش���ورات وم�������ش���اري���ع وم����ب����ادرات 
التعليم  وي�شكل  خ��اق��ة،  وب��رام��ج 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  فكر  يف  اأول��وي��ة 
الطاقات  ونحن ما�شون مبختلف 
والمكانات املتاحة جلعله الأف�شل 
العتماد  وتو�شعنا يف عملية  عاملياً 
واقع  احلديثة  التكنولوجيا  على 
وترية  من  ي�شرع  ومطلوب  حتمي 
واأهدافنا  طموحاتنا  اإىل  الو�شول 

يف تعليم تناف�شي ابتكاري ريادي.
واأو�شح اأن وزارة الرتبية ت�شعى اإىل 
توثيق �شراكاتها ال�شرتاتيجية مع 
م�شامن  بتقدمي  املعنية  اجلهات 
وتفاعلية  ومن���وذج���ي���ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
يف  تطلعاتنا  م��ع  تتما�شى  حديثة 
املدر�شة  لتحقيق  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
حيثيات  يف  امل��ت��ك��ام��ل��ة  الإم���ارات���ي���ة 
امل��ت��ب��ع��ة لديها  ال��ت��ع��ل��ي��م  وط���رائ���ق 
للمنهج  ذات����ه  ال��وق��ت  وامل���ع���ززة يف 
اأن  اإىل  م���������ش����رياً   .. ال�����درا������ش�����ي 
للتعليم«  »األ��ف  �شركة  مع  التعاون 

ي�شطلع  ف���ي���م���ا  ف��������ردي  ب�������ش���ك���ل 
»ن��ظ��ام األ����ف« ب��اجل��وان��ب الإداري����ة 
التفاقية  تت�شمن  ك��م��ا  لعملهم 
احلكومية  امل��دار���س  حتويل  ا  اأي�شً
بالتفاقية  امل�����ش��م��ول��ة  ال���ع�������ش���رة 
التكنولوجي  للتمّيز  م��راك��ز  اإىل 
وذل���ك ب��الع��ت��م��اد على ن��ظ��ام دعم 
اخلا�س  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ب�شركة »األف للتعليم. و اأكد معايل 
وزير الرتبية والتعليم اأن التحول 
اإىل اقت�شاد املعرفة يتطلب تعليماً 
النظم  اأف�����ش��ل  ي��واك��ب  ديناميكياً 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ى واقع 
التكنولوجيا  ع��ل��ى  ق���ائ���م  ج���دي���د 
وال���ت���ع���ل���م ال����ذك����ي وال���رق���م���ي مبا 
ونتاجات  م�شتويات  رفع  يف  ي�شهم 
عملية  وت��ع��زي��ز  وال��ت��ع��ل��م  التعليم 
الذي  الأم���ر  وه��و  الطلبة  تفاعل 
ي�شب يف اجتاه واحد وهو حتقيق 
على  ثماره  تنعك�س  اإث��رائ��ي  تعليم 
ال��ط��ل��ب��ة م���ه���اري���ا وم���ع���رف���ي���ا ويف 
ال���وزارة امل�شي  ارت���اأت  ه��ذا ال�شدد 
ق��دم��ا يف ه���ذه ال���روؤي���ة م��ن خال 
املبتكر  التعليمي  ال��ن��ظ��ام  تطبيق 
ل�شركة  التابع  األ��ف«  »نظام  املتميز 
بعد  اأظهر  وال��ذي  للتعليم«  »األ��ف 
جتربته على اإحدى املدار�س نتائج 
ج��ي��دة ووا���ش��ح��ة ومم��ي��زة وه��و ما 
املدار�س  نطاق  تو�شيع  اإىل  دفعنا 
التنفيذ  عملية  ودخول  امل�شتهدفة 
م��رح��ل��ة م��ت��ق��دم��ة ب�����ش��م��ول��ه��ا 10 

مدار�س باأبوظبي.
ولفت معاليه اإىل ان الوزارة ت�شعى 
رائدة  تعليمية  من�شة  توفري  اإىل 
تكنولوجيا  يوفر  دقيق  نظام  وفق 
وحم����ت����وى ت��ع��ل��ي��م��ي مم����ي����زان يف 
املنهج  مع  وتتما�شى  نف�شه  الوقت 

التفاقية  ه��ذه  خ��ال  م��ن  تعتزم 
املتمثلة  م�شريتها  يف  ال���ش��ت��م��رار 
يف بناء عقول املتعلمن ومتكينهم 
واملحتوى  والأ�شاليب  الأدوات  من 
امل�شاركة  روح  ل��ت��ح��ف��ي��ز  ال�������ازم 
على  فقط  لي�س  لديهم  والإب����داع 
بل  التعليمية  م�شريتهم  ام��ت��داد 
ُقُدًما  للُم�شي  لإع���داده���م  ��ا  اأي�����شّ
ب��ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة دول������ة الإم��������ارات 
العربية املتحدة ومتكينها من تبووؤ 
ال�����ش��دارة ح���ول يف العامل  م��ك��ان��ة 
القت�شادية  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  يف 
ثّم  وم��ن  والتكنولوجية  والعلمية 
على  العامل  م�شتوى  على  التاأثري 

نحو اإبداعي وم�شوؤول ومتميز.
األفون�شو  اأفاد جيوفري  من جهته 
الرئي�س التنفيذي ل�«األف للتعليم« 
ان ال�شركة ل تقدم منتجاً تعليمياً 
بل  فح�شب  رق��م��ي��اً  اأو  ال��ك��رتون��ي��اً 
متكامًا  تعليمياً  ن��ظ��ام��اً  ت��ط��رح 
فيما  ال���ت���ف���ا����ش���ي���ل  ب���������اأدق  ي���ه���ت���م 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م���ن جهة 
وامل���ح���ت���وى ال��ت��ع��ل��ي��م��ي م����ن جهة 
اأخ�������رى.. وي��ت��ك��ّي��ف »ن���ظ���ام األ����ف« 
املختلفة  ال��درا���ش��ي��ة  امل��ن��اه��ج  م���ع 
ح���ي���ث ي���ع���م���ل ف����ري����ق م����ن 300 
واملحتوى  التكنولوجيا  يف  خبري 
على  تعتمد  من�شة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
جميع  وتنا�شب  الفورية  البيانات 
املناهج واأ�شاليب التعليم املتطورة. 
ون��ع��ت��زم ال��ع��م��ل ب�����ش��ك��ل وث��ي��ق مع 
املدار�س التي �شيتم تطبيق نظامنا 
الطاب  ل��ت��زوي��د  فيها  التعليمي 
فئتها،  يف  الأف�شل  التعّلم  مبن�شة 
كما نتطلع لتو�شيع نطاق عملياتنا 
لت�شمل مدار�س اأخرى داخل دولة 

الإمارات وخارجها.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ك�����ش��ف��ت 
اأبوظبي  ���ش��رك��ة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
)م�شاندة(  ال���ع���ام���ة  ل��ل��خ��دم��ات 
وب��ن�����ش��ب��ة تامة  ان��ت��ه��ائ��ه��م��ا  ع���ن 
تقريبا من اأعمال م�شروع البنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وال���ط���رق ال���داخ���ل���ة يف 
الفاح، ومع نهاية �شهر  منطقة 
 2018 العام احل��ايل  يونيو من 
ت��ك��ون ك��اف��ة الأع��م��ال ق��د اأجنزت 

التنمية امل�شتدامة وروؤية اأبوظبي، 
البلدية  ال����ت����زام  اإط������ار  و���ش��م��ن 
بتوفري مرافق خدمية ح�شارية 
م���ع معايري  ت��ت��م��ا���ش��ى  م��ت��ط��ورة 
وقيم ال�شتدامة وحتقق تطلعات 
اأن  م�����ش��رية  وال�����ش��رك��اء،  املجتمع 
الفاح  منطقة  تطوير  م�شروع 
التطوير  ع��م��ل��ي��ة  م���ن  ج����زء  ه���و 
و�شواحيها  اأبوظبي  يف  امل�شتمرة 
وتلبية لاحتياجات املجتمعية يف 
م������جموعة  من  وكجزء  املنطقة، 

والإ�شارات ال�شوئية.
التحتية  البنية  اأع��م��ال  وت��ه��دف 
توفري  اإىل  ال���ف���اح  م��ن��ط��ق��ة  يف 
التحتية  البنية  الطرق وخدمات 
من اأجل خدمة الق�شائم ال�شكنية 
منطقة  يف  وامل�شتحدثة  القائمة 
تعزيز  يف  ي�شاهم  ومب���ا  ال��ف��اح، 
املقدمة  واخلدمات  احلياة  جودة 

اإىل جميع ال�شكان.
 تبلغ تكلفة اأعمال تطوير مكونات 
البنية التحتية يف منطقة الفاح 

امل�شروع  اأع���م���ال  ان��ط��ل��ق��ت  ح��ي��ث 
العام املا�شي 2017.

وي��اأت��ي م�����ش��روع ت��ط��وي��ر منطقة 
اإطار حر�س دائرة  الفاح �شمن 
والبلديات  العمراين  التخطيط 
م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي على  – ب��ل��دي��ة 
التحتية  البنية  م��ك��ون��ات  تعزيز 
وت����ط����وي����ر م���ن���ظ���وم���ة ال����ط����رق 
حت�شن  ب����ه����دف  وال���ت���ق���اط���ع���ات 
بال�شكل  كفاءتها  ورف��ع  خدماتها 
متطلبات  م���ع  ي��ت��م��ا���ش��ى  ال�����ذي 

بالإ�شافة  واجل���دي���دة،  ال��ق��دمي��ة 
تقاطعات ط��رق يف  اإن�شاء4    اإىل 
اجل�����زء اجل���ن���وين وال���غ���رب���ي من 

مدينة الفاح اجلديدة.
امل�شروع  اأع��م��ال  نطاق  ويت�شمن 
الطرق  �شبكة  اإن�����ش��اء  ا���ش��ت��ك��م��ال 
املحيطة مبنطقة الفاح ال�شكنية، 
وما يتبع ذلك من اأعمال  ومنها 
ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال ل احل�����ش��ر : 
الأمطار،  م��ي��اه  ت�شريف  اأع��م��ال 
والتقاطعات  الإن��������ارة  واأع����م����ال 

حتقيق  اإىل  ت������هدف  م�������شروعات 
لاإم������ارة  ال�������شاملة  ال������روؤية 
كافة  اإي��������������ج��اد  اإىل  وال��������������������رام��ي��ة 
اأ�شباب اإ�شعاد املجتمع، واملحافظة 
اأب������وظبي  ���ش��������������������م��ع��ة  ع��ل��������������ى 
ناه�شة  كاإم���ارة  املميزة  و�ش����متها 

ومتطورة.
اأعمال  تنفيذ  امل�����ش��روع  وي�����ش��م��ل 
ثاثة  ذات  ب����اجت����اه����ن  ط������رق 
م�������ش���ارات ل��ك��ل اجت�����اه يف اجل���زء 
الفاح  م��دي��ن��ت��ي  ب����ن  ال����واق����ع 

اأكرث من 41 مليون درهم. 
منطقة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
الفاح  م��دي��ن��ة  ���ش��ام��ل��ة  ال���ف���اح 
مدرجة  واجل�����دي�����دة  ال���ق���دمي���ة 
���ش��م��ن ج�����دول م�����ش��اري��ع كثرية 
البنية  وتاأهيل  تطوير  ت�شتهدف 
املنظور  امل����دى  خ����ال  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
يتما�شى مع حجم  الذي  بال�شكل 
التو�شع ال�شكاين والقت�شادي يف 
على  التنمية  ومتطلبات  املنطقة 

كافة ال�شعد.

•• الظفرة-الفجر:

الظفرة  منطقة  ب��ل��دي��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
التي  الآم�����ن�����ة  احل�����اق�����ة  ح���م���ل���ة 
املبارك  الفطر  عيد  قبل  نظمتها 
ال�شت،  على م�شتوى مدن املنطقة 
اأ���ش��ب��وع حتت  مل��دة  ا�شتمرت  وال��ت��ي 
مراكز  ج��ودة خدمات  )رف��ع  �شعار 

التجميل وال�شالونات(. 
ت�����ش��م��ن��ت احل���م���ل���ة حم���ا����ش���رات 
توعوية وزي��ارات تفتي�شية ملحات 
التجميل  و����ش���ال���ون���ات  احل���اق���ة 
للتاأكد من تطبيق �شروط ممار�شة 
ن�شاط احلاقة والتجميل من اأجل 
والتوعية  اخل���دم���ات،  ج����ودة  رف���ع 
عن  ال��ن��اجت��ة  ال�شحية  ب��امل��خ��اط��ر 

ال���ع���ام���ل���ن يف حم���ات  خ����دم����ات 
التجميل،  و���ش��ال��ون��ات  احل���اق���ة 
ابوظبي  جم��ل�����س  اأط��ل��ق��ه  وال�����ذي 
والتوعية  وامل���ط���اب���ق���ة.  ل���ل���ج���ودة 
اأدوات  ت��ن��ق��ل��ه��ا  ال��ت��ي  ب���الأم���را����س 
ال���وق���اي���ة منها  و���ش��ب��ل  احل���اق���ة 
اللتزام  ���ش��رورة  على  والت�شديد 
باملعايري وال�شوابط ال�شحية التي 
تقدمي  ل�شمان  ال��ب��ل��دي��ة  ت�شعها 
خدمة حاقة متميزة تتوفر فيها 
كل احتياطات ال�شحة وال�شامة.

ب�شرورة  ل��ل��ج��م��ه��ور  ال�����ش��رح  ومت 
ب���ح���ق���وق���ه���م يف ج����ودة  امل���ط���ال���ب���ة 
اخل����دم����ة امل���ق���دم���ة وال����ت����اأك����د من 
الدوات  وتعقيم  و�شامة  نظافة 
امل�������ش���ت���خ���دم���ة م�����ع ع������دم اإه����م����ال 

ت���وؤدى  ال��ت��ي  ال�شلبية  امل��م��ار���ش��ات 
لن���ت���ق���ال الأم�����را������س امل���ع���دي���ة اأو 

ال�شرار بالب�شرة وال�شعر. 
وت���ن���اول���ت امل���ح���ا����ش���رات ال���ت���ي مت 
حمات  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ن  ت��ق��دمي��ه��ا 
ودوره  )التعقيم  بعنوان  احلاقة 
املنقولة  الأم��را���س  انتقال  يف منع 
ال�شرح  احل�����اق�����ة(  حم������ات  يف 
والتطبيق العملي لأ�ش�س واأ�شاليب 
ال�شخ�شية  وال��ن��ظ��اف��ة  ال��ت��ع��ق��ي��م 
املنقولة  الأمرا�س  واأهم  للعاملن 
و�����ش����رح  احل������اق������ة  حم��������ات  يف 
امل��م��ار���ش��ات اخل��اط��ئ��ة ال��ت��ي تتكرر 
والتجميل.  احل��اق��ة  حم���ات  يف 
اأ���ش��ح��اب املحات  ت��ن��وي��ر  ك��م��ا مت 
والعاملن بها عن م�شروع مطابقة 

التي  الأخ���رى  ال�شحية  اجل��وان��ب 
يتبعها احل��اق و�شرورة  ان  يجب 
املجاين  ال����رق����م  ع���ل���ى  الت�������ش���ال 
والب����اغ   800555 ل��ل�����ش��ك��اوى 
داخل  ���ش��ح��ي��ة  اأي خم��ال��ف��ات  ع���ن 
حم������ات احل����اق����ة و����ش���ال���ون���ات 
احلملة  تت�شمن  ك��م��ا  ال��ت��ج��م��ي��ل. 
ال�شحية  التوعية  ن�شرات  ت��وزي��ع 
ب�����امل�����راك�����ز ال����ت����ج����اري����ة وم�����راك�����ز 
وتوزيعها  امل���ت���ع���ام���ل���ن  خ����دم����ات 
حمات  وم��رت��ادي  اجلمهور  على 
احلاقة و�شالونات التجميل، مع 
لتوعية  امليدانية  الزيارات  توا�شل 
ال����ع����ام����ل����ن مب����ح����ات احل����اق����ة 
و����ش���ال���ون���ات ال��ت��ج��م��ي��ل. واأط���ل���ق 
قطاع خدمات املدن مبدينة املرفاأ 

العديد  ع��ل��ى  وحت���ت���وي  ال���ع���ام  يف 
ع��ل��ى اخلدمات  اخل�����ش��وم��ات  م���ن 
املقدمة من قبل حمات احلاقة 

و�شالونات التجميل. 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  وت��ن��ف��ذ 
ح��م��ات احل��اق��ة الآم���ن���ة ب�شفة 

خل�شومات  مبادرة  احلملة  خال 
الرجالية  احل��اق��ة  حم��ات  على 
الن�شائية  ال��ت��ج��م��ي��ل  و���ش��ال��ون��ات 
تتيح  امل���وظ���ف���ن، ح���ي���ث  لإ����ش���ع���اد 
للموظفن  ال��ف��ر���ش��ة  ب��ال��ب��ط��اق��ة 
مرة  عن  اأك��رث  البطاقة  ا�شتخدام 

دورية على م�شتوى مدن املنطقة، 
اإىل  الرامية  روؤيتها  من  انطاقا 
توفري نظام بلدي ذو كفاءة عاملية 
املن�شودة  امل�شتدامة  التنمية  يحقق 
وي���ع���زز م��ع��اي��ري ج����ودة احل���ي���اة يف 

اإمارة ابوظبي. 
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العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19

اإعــــــــــالن
الزهراء  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلديثة للتمديدات الكهربائية وامليكانيكية ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1166548 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نا�شر مهدي هادي الوقي�س الهاجري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عمر احمد حممد احمد ال�شعيدي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جمموعة بن بندوق

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1000254 

تعديل راأ�س املال/null اىل 50000

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.20*0.50

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/جمموعة بن بندوق

BIN BANDOOQ GROUP

اىل/جمموعة بن بندوق - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

BIN BANDOOQ GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كويف �شوب احلظ ال�شابع

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1065797 

null*null تعديل لوحة العان/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل

تعديل ا�شم جتاري من/كويف �شوب احلظ ال�شابع

LUCKY SEVEN COFFEE SHOP

اىل/مطعم وكويف �شوب احلظ ال�شابع

LUCKY SEVEN RESTURANT COFFEE SHOP

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم )5610001(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافيرتيا( )5610003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/وي�شدام لدارة العقارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1159087 
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/وي�شدام لدارة العقارات
WISDOM REAL ESTATE

اىل/كوميا خلدمات ال�شحن
COMILLA CARGO SERVICE

تعديل عنوان/من العن العن و�شط املدينة - �شارع زايد بن �شلطان - حي الق�شيد - 
ق 169 ط 2 - مكتب 18 ال�شيد علي عزيز مكتزم ال�شريفي اىل العن و�شط املدينة حي 

املربعة RCS 1602 - 1122052 - RCS - 1122052 - 1602 هيئة الهال الحمر
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات ال�شحن اجلوي للب�شائع )5224003(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاأجري العقارات وادارتها )6820001(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/البداع للحلويات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2249615 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/يا�شر رفدان ح�شن حممد من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/يا�شر رفدان ح�شن حممد من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد ح�شن اجلهماين %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/البداع للحلويات

AL IBDAA SWEETS
اىل/البداع للحلويات ذ.م.م

AL IBDAA SWEETS LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املثيل للنقليات واملقاولت العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1129181 

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/املثيل للنقليات واملقاولت العامة

ALMATHEL CONTRACTING & GENERAL TRANSPORT

اىل/املثيل للنقليات واملقاولت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ALMATHEL CONTRACTING AND GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19

اإعــــــــــالن
اوف  تت�س  ال�ش�����ادة/جممع  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

هيلث الطبي
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1132893 

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية 

اىل/ �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الرونق 

الف�شي لتنظيف وتلميع ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 2035741 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19

اإعــــــــــالن
�شي  تي  ال�ش�����ادة/كي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1047351:انرتنا�شيونال للتجارة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
ا�شافة ج�شميد مرت�شي وديعي من 25% اىل %49  

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فرامرز علي اكرب عبا�س كازروين

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1213834 بال�شم التجاري توليب لتح�شيل 
الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  الديون 

كما كان عليه �شابقا
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امللتقى كافيه

رخ�شة رقم:CN 2242930 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ان�س مازن مدين %100

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة عادل عبداهلل اليعقوبي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شلطان قران را�شد املن�شوري

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

القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/خمبز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2313476:ج�شت بيكد  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19

اإعــــــــــالن
لل�شيانة  النجم  ال�ش�����ادة/كوخ  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:1152049 
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/كوخ النجم لل�شيانة العامة
STAR HUT GENERAL MAINTENANCE

اىل/كوخ النجم للمقاولت العامة
STAR HUT GENERAL CONTRACTING

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك: 

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية: معهد املعرفة اخل�شراء للتدريب
Almaarefa alkhadraa institute for training AAIT

املودعة بالرقم:288775    بتاريخ: 2018/3/11
باإ�شم:معهد املعرفة اخل�شراء للتدريب

roweda1977@yahoo.com:وعنوانه :ابوظبي - ابوظبي - هاتف:026503793 - امييل
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الن�شطة الريا�شية والثقافية.

باللغة   )AAIT( ميينها  وعلي  ال�شود  باللون  تخرج  قبعة  �شكل  عن  العامة:عبارة  و�شف   
العربية  باللغة  للتدريب(  اخل�شراء  املعرفة  )معهد  يدنوها  الغامق  الزرق  باللون  الجنليزية 
 Almaarefa alkhadraa institute for( ا���ش��ف��ل��ه��ا  ال��غ��ام��ق  الزرق  ب��ال��ل��ون 

البي�س باللون  خلفية  على  وال�شكل  الغامق  الزرق  باللون  الجنليزية  باللغة   )training
ال�شرتاطات:

وزارة  يف  التجارية  العامات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355 العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فيديو املا�س الزرق 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1035762 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شن �شامل ح�شن حممد ال�شريف الزعابي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شلطان حممد �شلطان التكاين الزعابي
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/فيديو املا�س الزرق
BLUE DIAMOND VIDEO

اىل/بلو دامين للطباعة 
BLUE DIAMOND PRINTING

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات )8219001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الت�شجيات املرئية - بالتجزئة )4762003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19

اإعان رقم:2018-46

)ADAFZ00174(:اإلغاء الرخ�شة رقم

�شاحب الرخ�شة:اوريغون �شي�شتمز �س �س و

Oregon Systems SPC - Branch

العنوان:اأبوظبي - املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

تعلن املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي عن اإلغاء الرخ�شة املذكورة

املنطقة  او اعرتا�س مراجعة  او جهة اي حق  فعلى كل �شخ�س 

احلرة ملطارات ابوظبي خال اأ�شبوعن من تاريخ العان دون 

حتمل املنطقة ادنى م�شوؤولية جتاه حقوق الغري.

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/348  عقاري كلي
وميثلها/ ����س.م.ح  �شبايز  & اويلفيلد  ت��وب��ولرز  انتغرايتد   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اح�شان ح�شن دروي�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�شركة تطوير جممع دبي 
لا�شتثمار )ذات م�شئولية حمدودة( وميثله:ح�شن جمعة ح�شن حممد الرئي�شي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ اتفاقية ايجار والزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )88.234.38( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ املطالبة حتى متام ال�شداد مع الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2018/7/10 ال�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/878  جتاري كلي

دبي  - فرع  ذ.م.م  املحدودة  للمقاولت  بالبادي  الم��ارات  �شركة   -1  / املدعي عليه  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�شركة عرب اخلليج للخر�شانة اجلاهزة �س.ذ.م.م 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شباغ  يو�شف  عبدالعزيز  احمد  وميثله/منى 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )1.500.540.00( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول 
احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2018/6/28 
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   ch.2.E.21 بالقاعة  �س   09:30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/690  جتاري كلي

ل��ي��ان مكهوغ ب�شفته م��ن ورث���ة م��ارت��ن ج��وزي��ف مكهوغ 2-  امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1-  اىل 
القامة  حم��ل  جمهول  مكهوغ  ج��وزي��ف  م��ارت��ن  ورث��ة  م��ن  ب�شفته  مكهوغ  �شانون 
مبا ان املدعي/برافن �شوجنو مانغنانى وميثله:ح�شن ر�شا احمد ح�شن املا قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة با�شدار المر بالزام املدعي عليه ب�شداد 
الثنن  ي��وم  جل�شة  لها  وامل�����ش��اري��ف.وح��ددت  والر�شوم  دره��م   )2.348.800( مبلغ 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch.2.E.22:بالقاعة ال�شاعة:09:30�س  امل���واف���ق:2018/7/2 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/999  جتاري كلي

بنت  رام��ا���ش��وام��ى  وينكاتي�س  ب��ري��ا   -2 حم��ل  ت��اج  عليه/1-مطعم  امل��دع��ي  اىل 
ذ.م.م  امل���دع���ي/روزا لا�شتثمار  ان  الق��ام��ة مب��ا  رام��ا���ش��وام��ى جم��ه��ول حم��ل 
وميثله:هاين رجب مو�شى عبداهلل اجل�شمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم مببلغ وقدره )4125000( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق 
بالقاعة:لذا  املوافق:ال�شاعة:�س  يوم  جل�شة  لها  التام.وحددت  ال�شداد  وحتى 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
عمار النعيمي ي�سدر قرارا باإعادة ت�سكيل جمل�ش اإدارة موؤ�س�سة عجمان للموا�سالت العامة

•• عجمان -وام:

اأ�شدر �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س 
اإدارة موؤ�ش�شة عجمان  ت�شكيل جمل�س  اإع��ادة  ب�شاأن  اأمرييا  ق��رارا  التنفيذي 

للموا�شات العامة ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
1 ل�شنة  وياأتي هذا القرار بعد الط��اع على اأحكام املر�شوم الأم��ريي رقم 
2018 ب�شاأن موؤ�ش�شة عجمان للموا�شات العامة املعدل باملر�شوم الأمريي 

رقم 7 ل�شنة 2018 وعلى الت�شريعات ذات ال�شلة.
ال��ت��ع��ري��ف��ات وال��ت��ف��ا���ش��ري على  ب��ع��د   2018 20 ل�شنة  ال��ق��رار رق���م  ون�����س 
اإعادة ت�شكيل املجل�س ليكون برئا�شة �شعادة حممد عبداهلل علوان النعيمي 

للرئي�س  نائبا  الغما�شي  را���ش��د  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د  �شعادة  م��ن  ك��ل  وع�شوية 
و�شعادة �شلطان خليفة حارب املهريي و�شعادة حممد اأحمد بن عمري املهريي 
و�شعادة عبدالرحمن حميد يو�شف النعيمي اأع�شاء .. على اأن ي�شتمر رئي�س 
تاريخه  اعتبارا من  �شنوات  �شغل منا�شبهم ملدة ثاثة  املجل�س يف  واأع�شاء 
ما مل يتم ا�شتبدالهم اأو اإعادة تعيينهم جزئيا اأو كليا بقرار اأمريي لحق .. 
ويحل نائب رئي�س املجل�س حمل الرئي�س وينوب عنه ويقوم مقامه يف حالة 

غيابه وميار�س مهامه واخت�شا�شاته كافة املقررة قانونا.
اجلهات  جميع  على  ويعمم  ل��اإم��ارة  الر�شمية  اجل��ري��دة  يف  ال��ق��رار  وين�شر 
املخاطبة باأحكامه والأ�شخا�س املعنين بتنفيذه للعمل مبقت�شاه كل فيما 

يخ�شه.

موارد ال�سارقة تعلن عن براجمها التاأهيلية للباحثني عن عمل ل�سهر يوليو
•• ال�صارقة-الفجر:

تعلن دائرة املوارد الب�شرية يف ال�شارقة عن تنفيذ 12 برنامج تاأهيلي 
واملنطقة  الو�شطى  واملنطقة  ال�شارقة  للباحثن عن عمل يف مدينة 
ال�شرقية خال �شهر يوليو املقبل. والتي تنفذها الدائرة بناء على 
حملياً  املعتمدة  واملعايري  للمناهج  ووف��ق��اً   ، العمل  �شوق  متطلبات 

وعاملياً. 
حيث �شيتم تنفيذ 4 برامج تاأهيلية يف مدينة ال�شارقة متمثلة ب� »اإدارة 
نظم املعلومات املكتبية والأر�شفة الإلكرتونية ، والآداب الجتماعية 

و�شلوكيات الأعمال ، و�شناعة النجاح ، وبناء اللتزام الوظيفي. 
تاأهيلين  ب��رن��اجم��ن  وامل����دام  ب��ال��ذي��د  الو�شطى  املنطقة  يف  وتنفذ 
، والتيكيت الجتماعي  والرقمية  الإع��ام الجتماعية  هما و�شائل 

ودبا  وكلباء  بخورفكان  ال�شرقية  املنطقة  يف  تنفذ  كما  والإن�����ش��اين. 
احل�شن 6 برامج تاأهيلية هي الأخ�شائي املعتمد يف خدمة العماء 
، وبناء الذات والعمل اجلماعي وفق جمموعتن يف خورفكان وكلباء 
، وتاأهيل املوظف املتميز على جمموعتن بكلباء ودبا احل�شن ، وبناء 
اللتزام الوظيفي.  وت�شتمر جميع الربامج مابن ثاثة اإىل خم�شة 
اجتيازهم  بعد  للمنت�شبن  الإنتاجية  للكفاءة  رف��ع��اً  وحتقق   ، اأي���ام 
للربامج ، وتطويراً ملهاراتهم مما يوؤهلهم لانخراط يف �شوق العمل 
، وتوظيف املعارف واملهارات املكت�شبة من الربامج التاأهيلية يف جمال 

عملهم وفق اأعلى معايري اجلودة والتميز.
الباحثن  طلبات  تلقي  ا�شتمرار  عن  ال��دائ��رة  تعلن  ال�شاأن  ذات  ويف 
عن عمل للت�شجيل يف الربنامج التاأ�شي�شي الرخ�شة الدولية لقيادة 

احلا�شب الآيل للعام 2018م حتى 21 يونيو اجلاري.

براءة املعلمني من اأنهم وراء ظاهرة الغياب اجلماعي

املدار�ش خلت متامًا من الطلبة رغم اأن هناك دوامًا يومي الثنني والثالثاء
بدء املرحلة الثانية من امتحانات نهاية العام غدًا وجلان خا�سة لطلبة احلاالت الطارئة

•• دبي – حم�صن را�صد

اأم�����س الث��ن��ن م��ن الطاب  ي���وم  ال�شمالية  خ��ل��ت م���دار����س دب���ي والم������ارات 
اإذ و�شلت  والطالبات ، حيث �شهدت كافة املدار�س با ا�شتثناء غياباً جماعياً 
بالرتبية  م�شوؤولون  وحمل   ،  100% امل��دار���س  معظم  يف  الغياب  م��ع��دلت 
كانوا  اأنهم  ، موؤكدين على  اأبنائهم  وراء غياب  كاملة  امل�شوؤولية  الطلبة  ذوي 
غد  ي��وم  �شتبداأ  المتحانات  واأن  خا�شة   ، الغياب  م��ع��دلت  ارت��ف��اع  يتوقعون 
الأربعاء ، واأن اأخر اأيام عطلة العيد كان اأول اأم�س الحد، ويفرت�س اأن هناك 
دوام للطاب والطالبات يومي اأم�س الثنن واليوم الثاثاء، اإل اأن الطاب 
كعادتهم وا�شلوا عطلة العيد حتى بدء المتحانات، وخلت املدار�س متاما من 

الطاب فيما التزمت الهيئتن التدري�شية والإدارية بالدوام . 
واأ����ش���اف م�����ش��وؤول��ون ب��ال��رتب��ي��ة اأن ه���ذا ال��غ��ي��اب اجل��م��اع��ي وع����زوف الطاب 

واليوم  الثنن  اأم�س  يومي  ال��دوام  عن  الدرا�شية  املراحل  بكافة  والطالبات 
اأن��ه��م وراء  ال���وزارة م��ن  ال��ث��اث��اء، ي��ربئ �شاحة املعلمن يف ك��ل م��رة تتهمهم 
اأنهم  للمعلمن  الرتبية  ب��وزارة  قيادات  واإت��ه��ام   ، باملدار�س  اجلماعي  الغياب 
الطاب  غياب  ظ��اه��رة  على  الق�شاء  اأن  اإىل  م�شريين   ، الظاهرة  ه��ذه  وراء 
عن املدار�س قبل المتحانات اأو الإج��ازات ، يحتاج اإىل تفعيل نظام املحا�شبة 
وتطبيق لئحة الغياب والتي تعد على حد قولهم )حرباً على ورق( ، لفتن 
اىل اأن هناك لئحة للغياب وعلى وزارة الرتبية بالتن�شيق مع الإدارات املدر�شية 
على تطبيقها من منطلق احلر�س على التزام اجلميع بالدوام ، حتى واإن كان 
هناك حر�س من املعلمن على اإجناز املناهج للطلبة قبل عطلة العيد ، فكان 
يفرت�س اأن يكون هناك حر�س اأكرب من قبل ذوي الطلبة على دوام اأبنائهم 

على اأن تخ�ش�س اأيام ما قبل المتحانات  للمراجعة .
ويف �شياق مت�شل تبداأ املرحلة الثانية من امتحانات نهاية العام الدرا�شي غداً 

الأربعاء املوافق 20 يونيو اجلاري لت�شمل طلبة املدار�س احلكومية واخلا�شة 
املطبقة للمنهاج ال��وزاري ، وقد انطلقت املرحلة الأوىل من امتحانات نهاية 
27-6-2018 و�شملت  بتاريخ  املا�شي وانتهت  20 مايو  الدرا�شي يف  العام 
جلداول  ووف��ق��اً   ، ع�شر  ال��ث��اين  وحتى  الأول  م��ن  الدرا�شية  ال�شفوف  طلبة 
ع�شر  ال��ث��اين  ال�شف  طلبة  ي�شتعد  الرتبية  وزارة  م��ن  املعتمدة  المتحانات 
بامل�شار املتقدم لبدء امتحاناتهم مبادة الفيزياء، بينما يبداأ طلبة الثاين ع�شر 

عام مبادة الريا�شيات.
ومن املقرر اأن يختتم طلبة امل�شار املتقدم امتحاناتهم بتاريخ 27 يونيو اجلاري 
امتحاناتهم  العام  امل�شار  الأحياء، فيما يختتم طلبة  امتحان مادة  تاأدية  بعد 
اأن  ،على  ذات��ه  ال�شهر  26 من  بتاريخ  والكيمياء يف يوم واح��د  الأحياء  مب��ادة 
ي�شتهل طلبة ال�شف احلادي ع�شر مب�شاريه العام واملتقدم  امتحاناتهم مبادة 
الريا�شيات، بينما يختتم طلبة امل�شار املتقدم بذات ال�شف امتحاناتهم مبادة 

�شيختتمون  ال��ع��ام  امل�شار  طلبة  اأن   اإل  اجل���اري،  يونيو   27 بتاريخ  الأح��ي��اء 
امتحاناتهم بتاريخ 26 من ذات ال�شهر بعد اأدائهم امتحان مادة الكيمياء.

جلان  لعقد  ا�شتعدادها  عن  والتعليم  الرتبية  وزارة  ك�شفت  اأخ��رى  جهة  من 
خا�شة اأثناء المتحانات لطلبة احلالت الطارئة الذين يعانون من اإ�شابات 
ت�شمل  اللجان  تلك  اأن  ، م�شرية اىل  اأي ح��الت �شحية مفاجئة  اأو  احل��وادث 
اأي�شاً طلبة اأ�شحاب الهمم ممن ت�شتدعى حالتهم التنومي داخل امل�شت�شفيات، 
وذلك يف اإطار حر�شها على توفري الرعاية الازمة لكافة الطلبة ، موؤكدين 
على حر�شهم على تذليل العقبات التي ميكن اأن تعرت�س اأداء كافة الطلبة، 
داعية اأولياء الأم��ور لإب��اغ اجلهات املعنية يف ال��وزارة فور ح��دوث اأي طارئ 
�شيتم حتليل  ال���وزارة  م��ن  املعتمد  الزمني  للجدول  ووف��ق��اً   ، ال���ازم  لت��خ��اذ 
تعلن  اأن  على   2018-7-2  �  1 من  الفرتة  يف  يومن  م��دار  على  النتائج 

نتيجة المتحانات بتاريخ 15 يوليو املقبل.

كرم امل�ساركني يف م�سابقة ) حافظ من بالدي ( الرم�سانية

عبد امللك بن كايد : زايد بنى دولة قائمة على قواعد الإ�سالم  
•• راأ�ص اخليمة –الفجر 

بن  ع��ب��دامل��ل��ك  ال�شيخ  م��ع��ايل  اأك���د 
�شاحب  م�شت�شار  القا�شمي  ك��اي��د 
ال�����ش��م��و ح���اك���م راأ�������س اخل��ي��م��ة اأن 
اهلل  طيب  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور 
وبعد  ال���ق���ي���ادي���ة  ب��ح��ك��م��ت��ه  ث������راه 
قائمة   ، دول��ة ع�شرية  بني  نظره، 
على قواعد الإ���ش��ام ، وب��ارك اهلل 
امتدت   ال���ت���ي  خ��ريات��ه��ا  م���اآث���ر  يف 
اإىل ك��ل ب��ق��اع ال���ع���امل.  ج���اء ذلك 
من  جمموعة  تكرمي  حفل  خ��ال 
الفائزين  والبنات  البنن  الن�سء 
)حافظ  الرم�شانية  امل�شابقة  يف 
نظمتها جمعية  التي  ب��ادي(  من 
الجتماعية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  الم�������ارات 

واإذاعة راأ�س اخليمة.
وح�������ش���ر احل���ف���ل ال������ذي اأق����ي����م يف 
كايد  بن  عبدامللك  ال�شيخ  جمل�س 
ال����زه����رة  ال���ق���ا����ش���م���ي يف م��ن��ط��ق��ة 
�شامل  خلف  �شعادة  اخليمة  برا�س 
ال��رئ��ي�����س املدير  ن��ائ��ب  ا���ش��م��اع��ي��ل 

م�شطفى غامن مدير عام الإذاعة 
تنفيذ  يف  امل�����ش��ارك��ن  وامل��ح��ف��ظ��ن 

اأن م�شابقة )حافظ من  القا�شمي 
ب����ادي( ت��اأت��ي ب��ال��ت��زام��ن م��ع عام 

للتنمية  الم����ارات  جلمعية  ال��ع��ام 
الج��ت��م��اع��ي��ة والإع���ام���ي حممد 

امل�شابقة واأولياء امور احلفظة من 
عبدامللك  ال�شيخ  وب��ن  اجلن�شن. 

زاي���د م�����ش��ددا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة امل�شي 
القران  حفظ  فعاليات  تنظيم  يف 
ال����ك����رمي وت���ر����ش���ي���خ ت��ع��ال��ي��م��ي��ه يف 
ن��ف��و���س ال��ن�����سء ل��ب��ن��اء ج��ي��ل قوي 

متما�شك بحبل اهلل املتن.
وق��ال ان اأب��ن��اءن��ا ه��م ام��ان��ة جعلها 
ي�شتوجب  مم���ا  اأي���ادي���ن���ا  ب���ن  اهلل 
و ت�شجيعهم  علينا ح�شن تربيتهم 
على كتاب اهلل والتعلق به والتثقف 
اأنف�شهم  ل��ت��ح�����ش��ن  ع��ل��وم��ه  م���ن 
عائاتهم  م��ع  عاقاتهم  وتوثيق 

وجمتمعهم ووطنهم.
تنفيذ  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ن  و����ش���ك���ر 

امل�شابقة واأولياء الأمور.
 ( م�شابقة  يف  امل�شاركن  ع��دد  بلغ 
الرم�شانية   ) ب���ادي  م��ن  ح��اف��ظ 
مكتب  تنظيمها  على  اأ�شرف  التي 
الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شامية 
والأوقاف 228 من الن�سء البنن 
املواطنن  89 من  بينهم  والبنات 
 21 على  ي��ت��وزع��ون  البقية  بينما 

دولة. 

من خالل )حتّدث مع الهيئة(

جمل�ش متعاملي »طرق دبي« يتحاور مع رّواد املرتو والرتام مبا�سرة عرب تويرت
•• هيئة الطرق واملوا�صالت : ن�صوان الطائي

�شهدت اجلل�شة، التي نّظمها جمل�س متعاملي هيئة الطرق واملوا�شات 
يف دبي عرب برنامج تويرت من خال مبادرة )حتّدث مع الهيئة( اإقبال 
املجتمع وم��ن خمتلف  ���ش��رائ��ح  وت��ف��اع��ا م��ن قبل اجل��م��ه��ور م��ن جميع 
اجل��ن�����ش��ي��ات ح��ي��ث ع���ر����س ع����دد م���ن امل��ت��ع��ام��ل��ن وع���ل���ى م����دى �شاعتن 
املتنوعة،  اخل��دم��ات  ب��اق��ة  ح��ول  واأف��ك��اره��م  وماحظاتهم  مقرتحاتهم 
التي تقدمها الهيئة يف جمال النقل باملرتو والرتام وهو املو�شوع، الذي 

�شه املجل�س للتحاور مع اجلمهور عرب تويرت.   خ�شّ
ح�شر املجل�س حممد عبيد املّا، ع�شو جمل�س املديرين ورئي�س جمل�س 
يون�س  اإبراهيم  املح�شن  وعبد  وامل��وا���ش��ات،  الطرق  هيئة  يف  املتعاملن 
من  ع��دد  اإىل  بالإ�شافة  الهيئة،  يف  القطارات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير 
مديري الإدارات والأق�شام وموظفي الهيئة املعنين بهذا القطاع والفريق 

املخت�س من اإدارة الت�شويق والت�شال املوؤ�ش�شي يف الهيئة. 
واأ����ش���اد حم��م��د ع��ب��ي��د امل�����ّا، ع�����ش��و جم��ل�����س امل��دي��ري��ن ورئ��ي�����س جمل�س 
املتعاملن يف هيئة الطرق واملوا�شات، بالإقبال والتفاعل املمتع، الذي 
امل�شاركة  الهيئة وحر�شهم على  املبا�شرة مع  املحادثة  امل�شاركون يف  اأبداه 
اأ�شا  اأُطِلَقت  التي  مبادراتها،  ودع��م  الهيئة  خدمات  وحت�شن  لتطوير 
لإ�شعاد اجلمهور من ال�شكان والزائرين وال�شائحن القادمن اإىل الإمارة 

من �شّتى اأنحاء العامل. 
املتعاملن معها  اإ���ش��ع��اد جميع  على  دائ��م��ا  الهيئة  »حت��ر���س  امل��ا:  وق��ال 
م�شتوى  رف��ع  �شبيل  يف  ج��ه��دا  ت��ّدخ��ر  ول  خ��دم��ات��ه��ا،  م��ن  وامل�شتفيدين 
التنّقل عرب  اآرائهم وتطلعاتهم، وجعل  اإىل  ر�شاهم من خال ال�شتماع 
تت�شم  يومية  جت��رب��ة  وال���رتام  امل���رتو  ومنها  العامة  امل��وا���ش��ات  و�شائل 
والدقيقة  املتطّورة  الو�شائل  والأم��ان من خال هذه  والراحة  بال�شعادة 

يف مواعيدها.  
للمرة  الهيئة  تنظمها  التي  الهيئة(،  م��ع  )حت���ّدث  م��ب��ادرة  اإن  واأ���ش��اف: 
واملوؤ�ش�شات  ال��ه��ي��ئ��ات  م�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل  تعترب  ال��ث��ال��ث��ة، 
ملجل�س  تفاعلية  جل�شات  بعقد  التجربة  ه��ذه  تتلخ�س  حيث  احلكومية، 
الهيئة  خدمات  من  امل�شتفيدين  من  اجلمهور  مع  والتغريد  املتعاملن 
عرب التوا�شل الفوري واملبا�شر والفّعال معهم من خال برنامج تويرت، 
بهدف  اجلمهور  مع  للتعامل  الإ�شافية  القن����وات  اإحدى  ُيعت�����رب  ال����ذي 
ب�شرعة  ا�شتف�شاراتهم  على  وال���رد  وماحظاتهم  مقرتحاتهم  درا���ش��ة 

و�شفافية.  
واأ�شار املا اإىل اأن الهيئة �شوف ت�شتمر يف عقد جل�شات جمل�س املتعاملن 
عرب تويرت بناء على جدول زمني �شيتم الإعان عنه من خال برنامج 
تويرت بالنظر لنجاح هذه التجربة للمرة الثالثة وما حملته من تفاعل 
اإيجابي مع اجلمهور من خمتلف �شرائح املجتمع واجلن�شيات، حيث اأ�شاد 

معظم من ح�شر و�شارك يف هذه التجربة الفريدة بال�شفافية والو�شوح 
ُطِرحت  التي  ال�شتف�شارات  خمتلف  مع  املجل�س  اأبداها  التي  وال�شراحة 
بعينها  بخدمات  تتعلق  موا�شيع  تخ�شي�س  �شيتم  واأن��ه  املناق�شات.  اأثناء 
جمل�س  يف  به  معمول  هو  كما  تويرت  برنامج  عرب  ومناق�شتها  لطرحها 

املتعاملن �شمن جل�شاته العتيادية. 
والقنوات  املتعاملن  دائما ومن خال جمل�س  الهيئة  واأ�شاف: حتر�س 
التفاعلية الأخرى على التعامل باأ�شرع وقت ممكن مع مقرتحات واأفكار 
وماحظات و�شكاوى اجلمهور من م�شتخدمي و�شائل املوا�شات العامة 
وامل�شتفيدين من باقة اخلدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة مبا يتنا�شب 
الأخرى  والإم����ارات  دب��ي  اإم���ارة  يف  الجتماعية  الأو���ش��اط  بن  ومكانتها 

باعتبارها من اجلهات الرائدة يف املجال اخلدمي يف الدولة.
ومن بن التو�شيات، التي خرج بها املجل�س درا�شة زيادة اأوقات فتح اأبواب 
املرتو  م�شتخدمي  جلميع  لل�شماح  وذل��ك  امل��رتو  م��ن  وال��ن��زول  ال�شعود 
بال�شعود والنزول ب�شكل �شل�س ومريح وخا�شة اأ�شحاب الهمم ل �شيما يف 

املحطات الأكرث ازدحاما ب�شكل دائم ويف اأوقات الذروة.
كما وّجه املجل�س املعنين بدرا�شة زيادة �شرعة وتقوية خدمة الإنرتنت 
مع  والتن�شيق  بالتعاون  وامل��ح��ط��ات  امل��رتو  ع��رب��ات  م��ن  على  الا�شلكي 
�شركة الت�شالت املعنية بتقدمي اخلدمة وذلك بهدف اإ�شعاد م�شتخدمي 

املرتو والرتام.

زايد رمز العطاء الإن�ساين 
والإمارات عا�سمته

•• اأبوظبي -وام:

اأكدت ن�شرة “ اأخبار ال�شاعة “ اأنه ل يوجد خاف على اأن املغفور له 
رم��ز اخلري  ثراه” ه��و  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ 
والعطاء الإن�شاين لي�س يف دولة الإمارات العربية املتحدة اأو يف املنطقة 
كثريا  نتفاجاأ  ل  ورمب��ا  اأجمع  العامل  م�شتوى  على  اأي�شا  واإمن��ا  فقط 
هذه  ب��ه  حتظى  ال��ذي  التقدير  م��ق��دار  ي��وم  بعد  يوما  نكت�شف  عندما 
ال�شخ�شية يف كل مكان من املعمورة فثمار ما زرعه من خري وما قدمه 

من عطاء با حدود ميكن روؤيتها والإح�شا�س بها اأينما ذهبت.
 .. “ “ زاي��د رمز العطاء الإن�شاين والإم���ارات عا�شمته  وحتت عنوان 
العطاء وكان  ك��ان م�شدر اخل��ري وع��ن��وان  زاي��د  ال�شيخ  اأن  اإىل  اأ���ش��ارت 
اخلري  اأن  ي��ردد  ما  دائما  ك��ان  حيث  اإن�شاين  واأب���دا  دائما  لذلك  دافعه 
الذي اأنعم اهلل به على الإمارات يجب اأن يطال الآخرين من “ الأ�شقاء 
والأ�شدقاء “ وهذا ما اأكده توبي هاورد مدير مكتب املفو�شية ال�شامية 
لاأمم املتحدة ل�شوؤون الاجئن يف اأبوظبي مبنا�شبة مئوية وعام زايد 
الذي اأعلن عنه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة “حفظه اهلل” تخليدا لذكراه واإحياء لإرثه الطيب حيث قال 
الإن�شانية  امل�شاعدات  و�شع  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  اإن   “
املنفعة لأكرب  بن�شر  الإم��ارات  تقوم  باأن  يوؤمن  اأولوية وكان  باعتبارها 

عدد ممكن من الب�شر من دون متييز” .
واأ���ش��اف ه��اورد “ يجدر بنا تذكر تقدمي دول��ة الإم���ارات خ��ال فرتة 
حياة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان - طيب اهلل ثراه - لأكرث من 
90.5 مليار درهم اإماراتي م�شاعدات اإن�شانية واأن املغفور له كان قد 
اأبوظبي للتنمية بهدف م�شاعدة  اأن�شاأ موؤ�ش�شات تنموية مثل �شندوق 
الفقر  وخف�س  الق��ت�����ش��ادي  النمو  دع��م  خ��ال  م��ن  النامية  ال��ب��ل��دان 
وموؤ�ش�شة  الإماراتية  الأحمر  الهال  هيئة  مثل  الإن�شانية  واملوؤ�ش�شات 
اإىل  لرتمز  العطاء  زايد  ومبادرة  والإن�شانية  اخلريية  لاأعمال  زايد 

العطاء وروح العمل الإن�شاين”.
واأ�شافت الن�شرة ال�شادرة ام�س عن مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث 
ال�شرتاتيجية.. نعم لقد كان ال�شيخ زايد رمزا للخري بل ومدر�شة يف 
وه��ي مدر�شة متيزت عن غريها  ح��دود  اأو  قيود  اأي  تعرف  ل  العطاء 
من مدار�س اخلري يف العامل باأنها اأول تنطلق من ح�س اإن�شاين مرهف 
دفعه لأن يفكر بالآخرين اأكرث مما يفكر بنف�شه وهنا يربز الإيثار يف 
ال�شيخ زايد طوال  العطاء الذي كان يقدمه  اأن  اأ�شمى �شوره.. وثانيا 
حياته مل يكن يرتبط مب�شالح وطنية اأو �شخ�شية كما مل يكن يهدف 
معينة  مل��واق��ف  دع��م  اأو  ت��اأي��ي��د  طلب  اأو  �شيا�شية  مكا�شب  حتقيق  اإىل 
العاقات مع  باأف�شل  اأنه كان قائدا يتمتع  زايد  ال�شيخ  فاملعروف عن 
ال�شيا�شة  ميار�شوا  مل  الذين  العامل  يف  القائل  القادة  وم��ن  اجلميع 
ول  ب��امل��ال  ل  اأح��د  ا�شتمالة  اإىل  يحتاج  يكن  ث��م مل  وم��ن  الربجماتية 
العامل كانوا  ق��ادة ودول  الكثري من  اأن  التي نرى  الو�شائل  بغريه من 
وما يزالون ي�شتخدمونها خدمة لأجندات �شيا�شية اأو م�شالح �شيقة.. 
وثالثا كانت امل�شاعدة عامة وتقدم للجميع دون متييز على اأ�شا�س الدين 
اأو اللون اأو العرق اأو اجلن�شية اأو القومية ولذلك جند اآثار خري ال�شيخ 
زايد رحمه اهلل وعطائه منت�شرة يف الكثري من دول العامل يف الغرب 
اأن��ه لهذا كله كان  كما يف ال�شرق ويف ال�شمال كما يف اجلنوب. وذك��رت 
نهج ال�شيخ زايد يف جمال العمل الإن�شاين فريدا وقد �شارت من بعده 
القيادة الر�شيدة وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان على النهج نف�شه حيث عززت من دور دولة الإم��ارات الإن�شاين 
للم�شاعدات  املقدمة  ال��دول  اأك��رث  قوائم  تت�شدر  الإم���ارات  واأ�شبحت 
�شواء الإن�شانية منها اأو التنموية.  وقالت اأخبار ال�شاعة يف ختام مقالها 
املعنية  التن�شيق مع كل اجلهات  الإم��ارات حتر�س على  اإن  الفتتاحي 
امل�شاعدات ومن بن  فائدة ومنفعة ممكنة من  اأكرب  اأجل حتقيق  من 
“ دولة  اأن  اأي�شا  اأك��د ه��اورد  ه��ذه اجلهات واأهمها الأمم املتحدة وق��د 
الإمارات العربية املتحدة قدمت دعما مهما للمفو�شية �شمن اثنتن 
من اأكرب الوكالت الإن�شانية لوكالة جنوب ال�شودان يف اأوغندا ولوكالة 
ل�شمان  حيوية  م�شروعات  تطوير  ومولت  بنغادي�س  يف  الروهينجا 
بناء  على  ع��اوة  الاجئن  م�شتوطنات  اإىل  املياه  تو�شيل  ا�شتمرارية 
واأطفال  لاجئن  امل��دار���س  ه��ذه  يف  مدر�شن  توفري  و�شمان  مدار�س 
املجتمع امل�شيف “ وهذه م�شروعات مهمة واأ�شا�شية يف تنفيذ “ امليثاق 
اأكرث  ا�شتجابة  على  يركز  وال��ذي   “ الاجئن  ب�شاأن  اجلديد  العاملي 

تنموية للتعامل مع م�شائل اللجوء والنزوح الق�شري.

اأخبار ال�ساعة :
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جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجاري التايل:

املودعة بالرقم : 110366  
بتاريخ : 2010/01/19  وامل�شجلة حتت الرقم : 99476  

باإ�شم :  ماجدالينا جوزيفا جاربي فيليجن
وعنوانة : �س.ب. 211598 دبي ، الإمارات العربية املتحدة  

�سورة العالمة

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
احلماية يف :  2018/04/07 وحتى تاريخ :2028/04/07   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
JUMEIRAH LUXURY LIVING : طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 279269  بتاريخ : 2017/09/07
بيانات الأولوية :   

باإ�شم :  جمريا الدولية )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(
وعنوانة :  �شندوق الربيد 73137 ، منطقة ال�شفوح ، دبي ، المارات العربية املتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
اإن�شاء املباين والإ�شاح وخدمات الرتكيب اأو التجميع ، الإ�شراف على اإن�شاء املباين ، بناء اك�شاك وحمات عر�س 
، تركيب  املركبات  ، تنظيف  املاب�س  ، تنظيف  الداخل  املباين من  ، تنظيف  للمباين  ال�شطوح اخلارجية  ، تنظيف 
و�شيانة واإ�شاح اجهزة الكمبيوتر ، الإن�شاء ، ا�شت�شارات متعلقة بالإن�شاء ، معلومات عن الإن�شاء ، تركيب و�شيانة 
وا�شاح املعدات الآلية ، �شيانة واإ�شاح ال�شيارات ، تركيب و�شيانة واإ�شاح الآلت واملعدات املكتبية ، دهان ال�شطوح 
 ، الإ�شاح  عن  معلومات   ، الإن�شاء  معدات  تاأجري   ، الفوتوغرايف  الت�شوير  اجهزة  اإ�شاح   ، واخلارجية  الداخلية 
�شيانة برك ال�شباحة ، تركيب و اإ�شاح التلفونات ، حمطات خدمة املركبات  التزود بالوقود وال�شيانة  ، تنظيف 

النوافذ ، �شيانة واإ�شاح وبناء مركز للت�شوق وفنادق ومرافق ترفيهية ، خدمات اإدارة املرافق.
و�شف العامة :العامة تتكون من عبارة )JUMEIRAH LUXURY LIVING( مكتوب باللغة الإجنليزية.

ال�شرتاطات : 
اإر�شالة  اأو  الإقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العامات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  علي  اإعرتا�س  لدية  من  فعلي 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

منوذج اإعان الن�شر عن التجديد
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجاري التايل:

املودعة بالرقم : 117176  
بتاريخ : 2011/03/08  وامل�شجلة حتت الرقم : 133855 

با�شم : اإبريل انرتنا�شيونال انرتبرايز بي تي اإي. ال تي دي.
وعنوانه : 80 رافلز بلي�س، رقم 50- 01 يو او بي بازا 1، �شنغافورة 048624        

�سورة العالمة

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
وحتى تاريخ :2028/07/29    احلماية يف :  2018/07/29 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
 LOCALLY : طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 282606  بتاريخ : 2017/11/08
بيانات الأولوية :     

باإ�شم :  نوتري- ايجا، انك.
 ، �شيتي  بونيفا�شيو جلوبال   ، �شرتيت   30 افنيو. كورنر   9 �شنرت،  كامبو�س  واي  9، جيه  الطابق    : وعنوانة 

تاجويج ، مرتو مانيا 1634 ، الفليبن
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :32
ع�شائر الفواكه و ماء جوز الهند.

و�شف العامة : العامة عبارة عن كلمة )LOCALLY( مكتوبة باللغة الإجنليزية بطريقة مميزة مع 
اأ�شعة ممتدة اإىل اخلارج من ي�شار واأعلي ومين الكلمة كما هو مبن بال�شكل.

ال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
H HAPPINESS CLUB : طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 284762  بتاريخ : 2017/12/19
بيانات الأولوية :    

باإ�شم :  موؤ�ش�شة دبي لا�شتثمارات احلكومية
وعنوانة :  مركز دبي املايل العاملي، قرية البوابة 7 ، الطابقن 5 و 6 ، 

�س.ب. 333888 دبي ، المارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
ال��ولء؛ خدمات نادي  اإدارة برامج ولء امل�شتهلك؛ خدمات برنامج املكافاآت  وحوافز  ال��ولء،  خدمات خطة 
العماء لأغرا�س جتارية اأو ترويجية اأو اإعانية؛ اخلدمات الإعانية؛ خدمات الت�شويق؛ خدمات العاقات 
العامة؛ اإدارة الأعمال ذات ال�شلة بربامج مكافاأة الولء؛ اإدارة الأعمال ذات ال�شلة بخطط خ�شم ومكافاأة 
امل�شتهلك،؛  اإدارة برامج خ�شم  املوظف؛ ترويج �شلع وخدمات الآخرين من خال توزيع بطاقات اخل�شم؛ 

خدمات نادي العماء لأغرا�س جتارية اأو ترويجية و/ اأو اإعانية.
: العامة عبارة عن احلرف )H( مكتوب ب�شكل مميز داخل حدود ن�شف دائرية وحتتها  و�شف العامة 
مع  العربية  باللغة  مميز  بخط  )ال�����ش��ع��ادة(  كلمة  كتبت  ال�شعار  وحت��ت  ابت�شامة  �شكل  على  منحني  خ��ط 

)HAPPINESS CLUB( باللغة الإجنليزية كما هو مبن بال�شكل.
ال�شرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
BLOWFISH : طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 279169  بتاريخ : 2017/09/06
بيانات الأولوية :     

باإ�شم :  اإيفا هاي ترانك م م ح  
، دب��ي ، المارات  ن��ورث ريزيدن�س ، نخلة جمريا ، ���س.ب. 502164   ،  118 – اأر- جي  اإن  وعنوانة :  وح��دة 

العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
خدمات توفري الطعمة وامل�شروبات ؛ خدمات املقاهي ؛ خدمات الكافترييات ؛ خدمات املطاعم املوؤقتة او 
بالطعام  التزويد  ؛  الزجاجية  والأواين  املوائد  وبيا�شات  واملوائد  الكرا�شي  تاأجري  ؛  )الكانتينات(  املتنقلة 
وال�شراب ؛ خدمات املطاعم  ؛ خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ؛ خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

و�شف العامة :    العامة عبارة عن الكلمة )BLOWFISH( مكتوبة بالأحرف الاتينية على خلفية 
اإىل جنب مع اثنن من الزعانف كما  دائرية مميزة، والتي تتكون من امل�شامري حول خارج الدائرة وجنبا 

هو مبن بال�شكل.
ال�شرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
JUMEIRAH LUXURY LIVING : طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 279266  بتاريخ : 2017/09/07
بيانات الأولوية :     

باإ�شم :  جمريا الدولية )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(
وعنوانة :  �شندوق الربيد 73137 ، منطقة ال�شفوح ، دبي ، المارات العربية املتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
 ، واإع��ان  ت�شويق   ، عامة  عاقات   ، املكتبي  الن�شاط  وتفعيل  العمال  وتوجيه  واإدارة  والع��ان  الدعاية   خدمات 
تقدمي   ، واملطاعم  الفنادق  اإدارة   ، العمال  اإدارة   ، التجارية  العمال  واإدارة  ن�شائح   ، اعمال  ا�شت�شارات   ، الدعاية 
ذلك  يف  مبا   43 الفئة  يف  الواقعة  باخلدمات  املتعلقة  المتيازات  خدمات  وت�شغيل  تاأ�شي�س  وا�شت�شارات  م�شاعدات 
خدمات تقدمي الطعام وامل�شروبات )غري الكحولية( ، خدمات املطاعم ومطاعم اخلدمة الذاتية وخدمات املطاعم 
خفيفة  وجبات  تقدم  التي  ب��ار(  )ال�شناك  وخدمات  املقاهي  وخدمات  خارجا  لتناوله  الطعام  بتح�شري  تقوم  التي 
وخدمات حت�شري الطعام وامل�شروبات)غري الكحولية( وخدمات الفنادق وال�شكن املوؤقت وخدمات جتميع ت�شكيلة 
من ال�شلع ل�شالح الغري )با�شتثناء النقل( وذلك لتمكن عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة واإدارة 
�شوؤون املوظفن واملكاتب وجتميع وحفظ قواعد البيانات ، اإدارة الأعمال للمراكز الت�شوق ، اإدارة الأعمال للمرافق 

الرتفيهية ، خدمات التجزئة.
و�شف العامة :العامة تتكون من عبارة )JUMEIRAH LUXURY LIVING( مكتوب باللغة الإجنليزية.

ال�شرتاطات : 
اإر�شالة  اأو  الإقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العامات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  علي  اإعرتا�س  لدية  من  فعلي 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
JUMEIRAH LUXURY LIVING : طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 279268  بتاريخ : 2017/09/07
بيانات الأولوية :     

باإ�شم :  جمريا الدولية )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(
وعنوانة :  �شندوق الربيد 73137 ، منطقة ال�شفوح ، دبي ، المارات العربية املتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
اخلدمات العقارية ، ادارة العقارات ، خدمات العقارات التجارية وجتارة التجزئة وال�شكنية ، ادارة وتوجيه وتاأجري العقارات التجارية 
والفيات  الفندقية  وال�شقق  بال�شقق  واملتعلقة  توفريها  يتم  التي  العقارات  وا�شتئجار  تاأجري  ، خدمات  وال�شكنية  التجزئة  وجت��ارة 
الت�شوق  وم��راك��ز  ال�شناعية  وال��ع��ق��ارات  والفنادق  واملارينا  الغولف  وماعب  ال�شياحية  واملنتجعات  ال�شحية  واملنتجعات  واملكاتب 
وقرى الت�شوق ، خدمات ادارة امل�شتاأجرين ، خدمات ادارة ال�شقق والفيات امل�شتاأجرين ، خدمات �شم�شرة العقارات ، خدمات تثمن 
العقارات ، اخلدمات املالية ، اخلدمات ال�شتثمارات ، اخلدمات ال�شناديق العقارية ، اخلدمات التمويل العقاري ، اخلدمات التقييم 
العقاري ، اخلدمات ادارة العقارات واخلدمات ادارة املحافظ العقارية ، اخلدمات ال�شتثمار العقاري ، اخلدمات ال�شم�شرة العقاري 
، اخلدمات التاأمن العقاري ، اخلدمات تطوير الرا�شي ، اخلدمات �شراء الرا�شي ، اخلدمات التثمن والنتقاء وال�شراء للعقارات 
لغاية التطوير وال�شتثمار ، �شراء الرا�شي املعدة للتاأجري ، الربامج املالية وبرامج اجلوائز التحفيزية ، اخلدمات املالية والتاأمينية 
املرتبطة بتنظيم وتنفيذ وادارة وتوفري برامج اجلوائز املحفزة للولء ، ا�شدار �شندات اأو ق�شائم ذات قيمة متعلقة بربامج اجلوائز 
املحفزة للولء ، الرعاية املالية ، توفري اخلدمات الو�شاطة ، ا�شدار ال�شيكات ال�شياحية ، توفري املعلومات املتعلقة بتلك اخلدمات مبا 

فيها توفري املعلومات حول تلك اخلدمات عرب �شبكة حا�شوبية عاملية.
و�شف العامة :    العامة تتكون من عبارة )JUMEIRAH LUXURY LIVING( مكتوب باللغة الإجنليزية.

ال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة بالربيد امل�شجل ، وذلك 

خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجاري التايل:

املودعة بالرقم : 112996
بتاريخ : 2011/02/01  وامل�شجلة حتت الرقم : 130862  

باإ�شم :  �س. ازموت – بينيتي ا�س بي ايه
وعنوانة : فيا مايكل كوبينو ، 104 ، فياريجيو )لو�شا( ، ايطاليا  

�سورة العالمة

و�شتظل احلماية نافذة املفعولة ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
وحتى تاريخ :2028/05/18    احلماية يف :  2018/05/18 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجاري التايل:

املودعة بالرقم :     115323  
بتاريخ : 2012/06/14  وامل�شجلة حتت الرقم : 115323  

باإ�شم :  كلودي راك ذ.م.م
وعنوانة : 4714 ، راأ�س اخليمة ، املنطقة اجلزيرة احلمراء ، ال�شارع العام مبلك هيئة 

راأ�س اخليمة لا�شتثمار ، الإمارات العربية املتحدة  
�سورة العالمة

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
وحتى تاريخ :2028/06/26    احلماية يف :  2018/06/26 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجاري التايل:

املودعة بالرقم :     115324  
بتاريخ : 2012/06/18  وامل�شجلة حتت الرقم : 115324  

باإ�شم :  كلودي راك ذ.م.م
وعنوانة : 4714 ، راأ�س اخليمة ، املنطقة اجلزيرة احلمراء ، ال�شارع العام مبلك هيئة 

راأ�س اخليمة لا�شتثمار ، الإمارات العربية املتحدة  
�سورة العالمة

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
وحتى تاريخ :2028/06/26    احلماية يف :  2018/06/26 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
RED LINE : طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 283594  بتاريخ : 2017/11/28
بيانات الأولوية :   

باإ�شم :  فيليب�س 66 �شبكرتوم كوربوري�شن
وعنوانة :  2331 �شيتي وي�شت بوليفارد، هيو�شن، تك�شا�س 77042، الوليات املتحدة الأمريكية

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :1
مواد م�شافة موؤ�ش�شة كيميائيا، زيوت ت�شحيم ا�شطناعية، اجلميع للمحركات يف الفئة رقم )1(.

و�شف العامة : العامة تتكون من عبارة RED LINE مكتوبة باللغة الجنليزية.
ال�شرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو 
اإر�شالة بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
RED LINE : طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 283596  بتاريخ : 2017/11/28
بيانات الأولوية :     

باإ�شم :  فيليب�س 66 �شبكرتوم كوربوري�شن
وعنوانة :  2331 �شيتي وي�شت بوليفارد، هيو�شن، تك�شا�س 77042، الوليات املتحدة الأمريكية

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :4
زيوت �شناعية و�شحوم ، مزلقات )زيوت اأو �شحوم التزليق( مركبات مزيلة للغبار ومركبات ترطيب وترابط 

، �شموع ، فتائل ، الوقود )مبا يف ذلك وقود املحركات( وامل�شيئات يف الفئة رقم )4(.
و�شف العامة : العامة تتكون من عبارة RED LINE مكتوبة باللغة الجنليزية.

ال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
FREDDY'S : طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 284687  بتاريخ : 2017/12/18
بيانات الأولوية :   

باإ�شم :  فريديز، ال ال �شي
وعنوانة :  260 نورث روك رود ، �شويت 200 ، وي�شيتا ، كن�شا�س 67206 ، الوليات املتحدة الأمريكية

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30
�شل�شات ؛ توابل ؛ لنب جممد؛ كا�شرتد جممد؛ كا�شرتد؛ كيك؛ حلويات؛ حلويات جممدة ؛ �شندوي�شات؛ 
برغر جبنة؛ �شطائر اآي�س كرمي؛ قراطي�س بوظة؛ قراطي�س كا�شرتد جممد؛ �شطائر كا�شرتد؛ �شندوي�شات 
اآي�س  احلار؛  الفلفل  نباتي؛ �شل�شة  برغر  �شندوي�شات  دجاج؛  برغر  �شندوي�شات  نقانق؛  �شندوي�شات  برغر؛ 

كرمي مزين بالفواكه واملك�شرات.
و�شف العامة : العامة عبارة عن كلمة FREDDY'S  مكتوبة بالأحرف الاتينية.

ال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

JUMEIRAH LUXURY LIVING : طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم : 279270  بتاريخ : 2017/09/07

بيانات الأولوية :  
باإ�شم :  جمريا الدولية )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

وعنوانة :  �شندوق الربيد 73137 ، منطقة ال�شفوح ، دبي ، المارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�شطة الريا�شية والثقافية ، خدمات التعليم ، خدمات التدريب 
الريا�شية  الن�شطة   ، الرتفيه  ، خدمات  وال�شيافة  الفنادق  التدريب يف جمال  ت�شهيات  توفري  ، خدمات 
والثقافية ، توفري �شالت التدريبات الريا�شية )اجلمنازيوم( والنوادي ال�شحية ، توفري ت�شهيات ماعب 
اجلولف ، توفري ت�شهيات التن�س ، توفري ت�شهيات برك ال�شباحة ، ترتيب واإدارة املوؤمترات والجتماعات 
واملعار�س واجلل�شات التدريبية وور�س العمل والجتماعات الر�شمية واملحا�شرات لغايات ثقافية اأو تعليمية 
، حدائق املاهي واحلدائق ذات و�شائل الرتفيه املختلفة ، ن�شر الكتب ، توفري ت�شهيات ال�شتجمام ، توفري 
توفري   ، للت�شوق  مركز  يف  والرتفيه  الت�شلية  م��راف��ق  توفري   ، ت�شلية  امل��راف��ق  توفري   ، الرتفيهية  امل��راف��ق 
املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة 

حا�شوب عامة.
و�شف العامة :العامة تتكون من عبارة )JUMEIRAH LUXURY LIVING( مكتوب باللغة الإجنليزية.

ال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
JUMEIRAH LUXURY LIVING : طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 279277  بتاريخ : 2017/09/07
بيانات الأولوية :     

باإ�شم :  جمريا الدولية )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(
وعنوانة :  �شندوق الربيد 73137 ، منطقة ال�شفوح ، دبي ، المارات العربية املتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
اخلا�شة  الفنادق  وخ��دم��ات  عنه  املعلومات  وتوفري  احلجز  وخ��دم��ات  موؤقت  و�شكن  فنادق  وحجز  خدمات 
التدريبية  واجلل�شات  واملعار�س  والجتماعات  املوؤمترات  لعقد  الازمة  واملرافق  الت�شهيات  كافة  بتوفري 
وور�شات العمل ومعار�س العمال والجتماعات الر�شمية واملحا�شرات وخدمات البوابن وخدمات ال�شيافة 
وخدمات التعاقد على توفري الطعام وامل�شروبات غري الكحولية وخدمات املطاعم ومطاعم اخلدمة الذاتية 
وخدمات املطاعم التي تقوم بتح�شري الطعام لتناوله خارجا وخدمات املقاهي وخدمات )ال�شناك بار( التي 
تقدم وجبات خفيفة وخدمات توفري وتقدمي الطعام وامل�شروبات غري الكحولية وخدمات حت�شري الطعام 

وامل�شروبات غري الكحولية وخدمات التخطيط لإقامة املنا�شبات والحداث وخدمات ح�شانة الطفال.
و�شف العامة :    العامة تتكون من عبارة )JUMEIRAH LUXURY LIVING( مكتوب 

باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
LOCALLY G : طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 282605  بتاريخ : 2017/11/08
بيانات الأولوية :  

باإ�شم :  نوتري- ايجا، انك.
وعنوانة :  الطابق 9، جيه واي كامبو�س �شنرت، 9 افنيو. كورنر 30 �شرتيت ، بونيفا�شيو جلوبال 

�شيتي ، تاجويج ، مرتو مانيا 1634 ، الفليبن
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :32
ع�شائر الفواكه و ماء جوز الهند.

و�شف العامة :    العامة عبارة عن كلمة )LOCALLY( مكتوبة باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات : 

وزارة  يف  التجارية  العامات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���س  لدية  من  فعلي 
الإقت�شاد اأو اإر�شالة بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355
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اأخبـار الإمـارات
�سعيد بن طحنون يقدم واجب العزاء 

لأ�سرة ال�سهيد علي احل�ساين
•• العني -وام: 

الوطن علي حممد  �شهيد  اأ�شرة  اإىل  العزاء  واج��ب  نهيان  اآل  بن طحنون  �شعيد  ال�شيخ  قدم معايل 
“ اإعادة الأمل  اإطار عملية  اأدائه الواجب الوطني يف اليمن يف  اأثناء  را�شد احل�شاين الذي ا�شت�شهد 
“ لل�شعب اليمني ال�شقيق التي ت�شارك فيها قواتنا امل�شلحة البا�شلة �شمن التحالف العربي بقيادة 
اململكة العربية ال�شعودية. واأعرب معاليه خال زيارته م�شاء اأم�س الأول خيمة العزاء يف “اأم غافة” 
تعازيه  خال�س  عن  احل�شاين  قبيلة  واأب��ن��اء  احل�شاين  حمد  �شعيد  الدكتور  ل�شعادة  العن  مبنطقة 
و�شادق موا�شاته لأ�شرة ال�شهيد داعيا اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�شع رحمته واأن ينزله منازل 

ال�شديقن وال�شهداء والأبرار واأن ي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم ذويه ال�شرب وال�شلوان.

»الهالل« يوزع ك�سوة العيد على اأ�سر ال�سهداء مبحافظة ال�سالع اليمنية

تعاون بني مكتب وزير الدولة للذكاء ال�سطناعي و حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية

ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
�شموه  لفتة  على  نهيان  اآل  زاي���د 
ال�شهداء  اأ����ش���ر  جت����اه  ال���ك���رمي���ة 

مبنا�شبة عيد الفطر ال�شعيد .
التي  العظيمة  امل��واق��ف  اأن  واأك���د 

الأحمر الإماراتي واللجنة الفنية 
ت��ب��ذل جهودا  ال��ت��ي  والإ���ش��راف��ي��ة 
واي�شال  �شرف  عملية  يف  كبرية 

ك�شوة العيد لأ�شر ال�شهداء .
با�شمه  ال�شالع  حمافظ  وت��وج��ه 

العيد  ك�شوة  ت��وزي��ع  اأن  املحافظة 
ت��ع��د ل��ف��ت��ه ان�����ش��ان��ي��ة ك��رمي��ة من 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
ال�شهداء  لأ�شر  نهيان  اآل  زايد  بن 
الطاهرة  اأرواح��ه��م  قدموا  الذين 

القيادة  وت�������ش���ط���ره���ا  جت�����ش��ده��ا 
الع�شكري  الإم��ارات��ي��ة يف اجل��ان��ب 
واللوج�شتي لن تن�شى ولها مكانة 

عظيمة يف قلوب العامة.
م�������ش���ي���دا ب�������دور ف����ري����ق ال���ه���ال 

الأمتن  على  املنا�شبة  ه��ذه  يعيد 
باخلري  والإ����ش���ام���ي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ناحيته  م��ن   . وال��ربك��ات  واليمن 
اأك����د ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ���ش��ع��ي��د مدير 
ال�شهداء واجلرحى يف  عام مكتب 

املحافظة  اأب���ن���اء  ك���ل  ع���ن  ون��ي��اب��ة 
والتربيكات  التهاين  اآيات  باأ�شمى 
ل��دول��ة الإم�����ارات ق��ي��ادة وحكومة 
الفطر  ع���ي���د  مب��ن��ا���ش��ب��ة  و���ش��ع��ب��ا 
اأن  امل��وىل عز وجل  �شائا  املبارك 

للذكاء ال�شطناعي” وت�شكل فر�شة 
القطاعن  يف  املتخ�ش�شة  ل��ل��ك��وادر 
احلكومي واخلا�س وطاب املدار�س 
اآليات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  واجل���ام���ع���ات 
ل�شرتاتيجية  ف���ع���ال���ة  ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

الإمارات للذكاء ال�شطناعي.
تاأهيل  اإن  ال���ع���ل���م���اء  ع���م���ر  وق�������ال 
الوطنية يف  ال��ق��درات  وبناء  ال��ك��وادر 
و�شبل  ال�شطناعي  الذكاء  جمالت 
احللول  ابتكار  يف  تقنياته  توظيف 
داعما  ميثل  امل�شتقبلية  للتحديات 
وتوجهات  روؤى  ل��ت��ح��ق��ي��ق  رئ��ي�����ش��ي��ا 
ال�����ق�����ي�����ادة، وت����ع����زي����ز م���ك���ان���ة دول�����ة 
الإمارات الريادية يف توظيف الذكاء 

وتر�شيخ  امل�شتقبل،  ق��ادة  من  جديد 
اأف�شل  وف���ق  مثالية  ع��م��ل  اأ���ش��ال��ي��ب 
ي�����ش��ه��م يف حت��ق��ي��ق روؤى  امل��م��ار���ش��ات 
القيادة الر�شيدة يف تطوير القدرات 
تطوير  يف  وال����ش���ت���ث���م���ار  ال���ف���ردي���ة 
املمار�شات  اأح������دث  ح����ول  امل����ع����ارف 
احل���ك���وم���ي  ال����ع����م����ل  ال����ع����امل����ي����ة يف 
امل�شتقبلي. واأ�شاف اأن الكلية تهدف 
من خال مذكرة التفاهم اإىل �شقل 
واإطاق  الوطنية  الكفاءات  مهارات 
اأفكارها  الإبداعية لتحويل  طاقاتها 
البتكارية اإىل ممار�شات ومناذج عمل 
واقعية وتوظيف الذكاء ال�شطناعي 
لدفع عجلة البناء والتقدم واجلهود 

على  العتماد  ارتفاع معدلت  لآث��ار 
خمتلف  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء 

املجالت.
ويعمل الربنامج على تطوير اجلانب 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي وامل���م���ار����ش���ات الإداري�������ة 
ل���دى ال��ف��ئ��ات امل�����ش��ارك��ة م���ن خال 
���ش��ق��ل م��ه��ارات��ه��م وخ��ربات��ه��م وفق 
والعملية  العلمية  الو�شائل  اأح���دث 
الذكاء  باأحدث تطبيقات  وتعريفهم 
املبتكرة  والأ���ش��ال��ي��ب  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
تطوير  يف  ج���ه���وده���م  ت���دع���م  ال���ت���ي 
لديهم  وي����ع����زز  احل���ك���وم���ي  ال���ع���م���ل 
تبادل الأفكار الإبداعية فيما بينهم 
لتمكن  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  وي�����ش��ج��ع 

ال�شطناعي لت�شميم امل�شتقبل.
وبرامج  خ��دم��ات  ابتكار  اأن  واأ���ش��اف 
وم�����ب�����ادرات ح��ك��وم��ي��ة ت���ع���زز ج����ودة 
بيئة  وت����دع����م  امل��ج��ت��م��ع  يف  احل����ي����اة 
القت�شاد املعريف التناف�شي امل�شتدام، 
الأدوات  م���ن  ال����ش���ت���ف���ادة  ي��ت��ط��ل��ب 
امل�شتقبلية  والإم���ك���ان���ات  وامل���ه���ارات 
والعتماد  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  اأخ���ذ  ال��ت��ي 
يتزايد،  العاملي  امل�شتوى  على  عليها 
الكبري يف  ال���دور  لها  �شيكون  وال��ت��ي 

ت�شكيل مامح امل�شتقبل.
من جهته، اأكد الدكتور علي بن �شباع 
املري اأن توثيق التعاون مع اجلهات 
جيل  لتاأهيل  واخل��ا���ش��ة  احلكومية 

يف العديد من املجالت احليوية مثل 
الرعاية ال�شحية، والنقل، والتعليم، 
والأمن، والزراعة، وجتارة التجزئة، 
والتاأمن،  وال��ت��م��وي��ل،  وال���ت���ج���ارة، 

واخلدمات امل�شرفية، وغريها.
“حوكمة  ب��رن��ام��ج  ت�شميم  مت  وق��د 
الذكاء ال�شطناعي” باأ�شلوب مبتكر 
املحا�شرات  ع��ل��ى  ي���ق���وم  وع�������ش���ري 
واحل��وارات اجلماعية وطرق الذكاء 
ي�شتمل  حتليلي  اإط����ار  يف  اجل��م��ع��ي، 
على العديد من اجلوانب، مبا فيها 
حوكمة الذكاء ال�شطناعي لتحقيق 
اأق�����ش��ى ق���در م��ن ال��ف��وائ��د، وتقليل 
امل�شاركن  ف��ه��م  وت��ع��م��ي��ق  امل��خ��اط��ر، 

تطوير  اإىل  ال���رام���ي���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
اأ�شاليب عمل م�شتقبلية حتقق جودة 
تعزيز  وت�شهم يف  املجتمع  احلياة يف 

مكانة الدولة عامليا.
ومبوجب مذكرة التفاهم تقدم كلية 
ل��اإدارة احلكومية  حممد بن را�شد 
“حوكمة  التنفيذي  التعليم  برنامج 
اإىل  امل��وج��ه  ال�شطناعي”،  ال��ذك��اء 
ال���ق���رار يف اجلهات  ال���ق���ادة و���ش��ن��اع 
�شيتعرف  وال����������ذي  احل����ك����وم����ي����ة، 
الثورة  ف��وائ��د  على  اإل��ي��ه  املنت�شبون 
الذكاء  وت��ط��ور  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية 
توظيف  وم��ك��ا���ش��ب  ال���ش��ط��ن��اع��ي، 
ال�شطناعي  الذكاء  وتقنيات  اأدوات 

•• ال�صالع-وام:

احتفلت حمافظة ال�شالع اليمنية 
ب��ت��وزي��ع ك�����ش��وة ال��ع��ي��د ع��ل��ى اأ�شر 
ال�شهداء وذلك بتوجيهات �شاحب 
اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
حيث ي�شتفيد من املبادرة 1225 

�شهيدا.
�شالح  مقبل  ع��ل��ي  ال���ل���واء  وث��م��ن 
حمافظ ال�شالع - خال تد�شينه 
مدير  ����ش���ع���ي���د  ����ش���ي���ف  وال�������ش���ي���خ 
ال�����ش��ه��داء واجلرحى  م��ك��ت��ب  ع���ام 
مببنى  اأق������ي������م  ال����������ذي  احل�����ف�����ل 
الإن�شانية  اجل���ه���ود   - امل��ح��اف��ظ��ة 
التي تقدمها دول��ة الإم��ارات عرب 
الأحمر  الهال  الإن�شاين  ذراعها 
ال��ي��م��ن و�شعبها  الإم���ارات���ي جت���اه 
التنموية  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 

واخلدمية.
وتقديره  �شكره  ب��ال��غ  ع��ن  معربا 

م��ن اأج���ل ال��وط��ن مم��ا ي�شاهم يف 
ال��ت��خ��ف��ي��ف ع��ن��ه��م .. م��ع��رب��ا عن 
���ش��ك��ره اجل��زي��ل ل��دول��ة الإم����ارات 
ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة و���ش��ع��ب��ا ع��ل��ى كل 
�شعب  امل����ب����ذول����ة جت�����اه  اجل����ه����ود 

اليمني.
�����ش����اذيل ع����ب����داهلل جنيب  وق�������ال 
رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�شرف  ال��ربه��م��ي 
ت���وزي���ع  ع��م��ل��ي��ة  ان  ب���امل���ح���اف���ظ���ة 
منظم  ب�شكل  ت�شري  العيد  ك�شوة 
وب�����ش��ورة وا���ش��ح��ة ودق��ي��ق��ة وفقا 
اأع����ده����ا مكتب  ب���ي���ان���ات  ل���ق���اع���دة 
وباإ�شراف  واجل���رح���ى  ال�����ش��ه��داء 
املحلية  ال�������ش���ل���ط���ة  ق�����ي�����ادة  م�����ن 
مب��ح��اف��ظ��ة ال�����ش��ال��ع . وق���د عرب 
اأ���ش��ر واأه����ايل ال�����ش��ه��داء ع��ن بالغ 
الإمارات  لدولة  والتقدير  ال�شكر 
ول��ق��ي��ادت��ه��ا احل��ك��ي��م��ة وذراع���ه���م 
الأح��م��ر« على  »ال��ه��ال  الإن�شاين 
ال�شالع  ملحافظة  ال��دائ��م  ال��دع��م 
اليمنية  امل���ح���اف���ظ���ات  وخم��ت��ل��ف 

املحررة.

•• دبي-وام:

اأكد معايل عمر بن �شلطان العلماء 
ال�شطناعي  ل���ل���ذك���اء  دول�����ة  وزي�����ر 
دبي  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  ع�شو 
املنتدب  ال��ع�����ش��و  ن��ائ��ب  للم�شتقبل 
اإع�������داد ج��ي��ل ج���دي���د م���ن ق���ادة  اأن 
احلكومية  اجل���ه���ات  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
يدعم  واملهارات  باخلربات  وتزويده 
الإم����ارات يف  دول��ة  توجهات حكومة 
متكن اجلهات وبناء قدرات كوادرها 

والرتقاء مب�شتويات اأدائها.
ج��اء ذل��ك ل��دى توقيع م��ع��ايل عمر 
الدكتور  مع  تفاهم  مذكرة  العلماء 
التنفيذي  الرئي�س  امل��ري  �شباع  علي 
ل��ك��ل��ي��ة حم��م��د ب���ن را����ش���د ل������اإدارة 
احلكومية تهدف اإىل تعزيز التعاون 
امل�شرتك  ال���ع���م���ل  اآف�������اق  وت���ط���وي���ر 
واإع����داد  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ك���وادر  لتمكن 
من  امل�شتقبل  ق��ادة  م��ن  جديد  جيل 
القيادية  م��ه��ارات��ه��م  ���ش��ق��ل  خ����ال 
وتعزيز  العملية،  خرباتهم  وتطوير 
معرفتهم مبجالت توظيف تقنيات 
العمل  يف  ال����ش���ط���ن���اع���ي  ال�����ذك�����اء 
احلكومي عرب جمموعة من الدورات 
التدريبية والتعليمية وور�س العمل. 
اجلهود  اإط������ار  يف  امل����ذك����رة  وت����اأت����ي 
من  املجتمعية  ال���ش��ت��ف��ادة  ل��ت��ع��زي��ز 
ال�شيفي  الإم����ارات  “خميم  م��ب��ادرة 

جهود �شناعة امل�شتقبل.
املكثف  التدريبي  ال��ربن��ام��ج  وي��ق��دم 
الرئي�س  م���ي���اي���ل���ه���ي  ن����ي����ك����ول�����س 
وال�����ش��ري��ك امل��وؤ���ش�����س مل��وؤ���ش�����ش��ة “ذا 
تتخذ من  �شو�شيتي” التي  فيوت�شر 
للدرا�شات  كينيدي”  “جون  كلية 
مقرا  هارفارد  جامعة  يف  احلكومية 

لها.
ويعد ميايلهي من امل�شاركن باإطاق 
ال�شطناعي”،  ال���ذك���اء  “مبادرة 
وميتلك خربة مهنية طويلة يف جمال 
والتكنولوجيا  البتكار  ب��ن  ال��رب��ط 
واحلكومات وال�شناعات، وهو خبري 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي دول��ي��ا وم��ف��ك��ر عاملي، 
ي��ق��دم خ��دم��ات��ه ال���ش��ت�����ش��اري��ة لعدد 
م��ن احل��ك��وم��ات وامل��ن��ظ��م��ات الدولة 
وكربى ال�شركات يف العامل. اجلدير 
را�شد  ب��ن  ك��ل��ي��ة حم��م��د  اأن  ب��ال��ذك��ر 
جمموعة  تقدم  احلكومية  ل���اإدارة 
التنفيذي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب����رام����ج  م����ن 
املتخ�ش�شة وبرامج النت�شاب املفتوح 
وغري  احلكومين  امل�شوؤولن  لكبار 
ل�شقل  ي�شعون  ال��ذي��ن  احلكومين 
معرفتهم  جمال  وتو�شيع  مهاراتهم 
الإدارة  ال��ت��ط��ورات يف  اأح����دث  ح���ول 
وال�شيا�شات العامة، وتعزيز العاقة 
روؤية  لتحقيق  اخل��ا���س  القطاع  م��ع 
وا�شرتاتيجية   2021 الإم�������ارات 

الذكاء ال�شطناعي.

»الهالل الأحمر« ي�سعد اأطفال مركز التوحد يف عدن بهدية وك�سوة العيد 
•• عدن-وام:

على  العيد  وهدية  ك�شوة  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهال  وزع 
اأمورهم  اأول��ي��اء  ال��ت��وح��د يف ع��دن بح�شور  اأط��ف��ال م��رك��ز 
وذل��ك �شمن  واإداري���ن  املركز من مربن  والقائمن على 
توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
واأب��ن وحلج  اآلف الأطفال يف عدن  ا�شعاد  التي ت�شتهدف 

وال�شالع وتعز مبنا�شبة عيد الفطر ال�شعيد.
التوحد  ملركز  التنفيذي  املدير  العولقي  خديجة  واأ�شادت 
ب��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
الإن�شانية  لاأعمال  الإم���ارات  ذراع  ينفذها  والتي  نهيان 
اأنها  .. م��و���ش��ح��ة   « الإم����ارات����ي  ال���ه���ال الأح���م���ر  »ه��ي��ئ��ة 
والهتمام  للم�شاعدة  م��ا���ش��ة  ب��ح��اج��ة  ���ش��رائ��ح  ت�شتهدف 

ذوي  الأطفال  من  للمئات  اإ�شافة  التوحد  مركز  كاأطفال 
واأطفال  والبكم  وال�شم  واملكفوفن  اخلا�شة  الحتياجات 
الأ�شر املتعففة . واأ�شارتة اإىل اأن هذا ياأتي امتدادا للدعم 
الماراتي  الأحمر  للهال  �شبق  حيث  وامل�شتمر  املتوا�شل 
واأن قام برتميم و�شيانة مركز لتوحد.. معربة عن �شكرها 
اجلزيل للهال الأحمر على كل ما يقدمه ملركز التوحد 
ولأطفال عدن ب�شكل عام. من جانبهم عرب اأهايل الأطفال 
عن �شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات حكومة و�شعبا على 
الدعم الكبري لليمن واحلر�س خا�شة على دعم الأطفال 

واإدخال الفرحة والبهجة اإىل قلوبهم.
لاأطفال  ترفيهية  ت�شوق  برحلة  الأحمر  الهال  وتكفل 
واأ�شرهم ومنحهم حرية احل�شول على ك�شوة العيد ح�شب 
املركز  اأط��ف��ال  اأ���ش��ع��د  ال���ذي  الأم����ر  اخ��ت��ي��اره��م  و  رغبتهم 

واأ�شرهم و انعك�س ايجابيا على معنوياتهم.

»الهالل« ينظم فعالية 
ترفيهية لالأ�سر اليمنية خالل 

العيد يف حمافظة حلج
•• حلج -وام:

حمافظة  يف  اليمنية  الأ���ش��ر  م�شاركة  على  الأح��م��ر  الهال  هيئة  حر�شت 
حلج الفرحة بعيد الفطر املبارك من خال تنظيم فعالية ترفيهية بهدف 

ادخال ال�شرور عليهم وتخفيف اأوجاعهم ومعاناتهم .
بح�شور   - املواهب  جمعية  مب�شاركة  اأقيمت  التي   - الحتفالية  وحظيت 
من  مبجموعة  ا�شتمتعوا  الذين  اليمنين  املواطنن  من  كبري  جماهريي 
الفقرات الإبداعية والغنائية وال�شعرية وامل�شرحية التي نالت ا�شتح�شانهم 
واألهبت حما�شهم حيث عربوا عن بالغ �شكرهم للهال الأحمر الإماراتي 
ال����ذي ي��ر���ش��م ال��ف��رح��ة يف حل���ج وخم��ت��ل��ف امل��ح��اف��ظ��ات ال��ي��م��ن��ي��ة املحررة 
اأروى ال�شليب مدير عام مكتب  مب�شاريعه الن�شانية والتنموية. واأعربت 
ال�شياحة يف حلج عن �شرورها و�شعادتها بتنظيم هذه الفعالية التي جمعت 
املئات ..معربة عن �شكرها وتقديرها للهال الأحمر الإماراتي على دعمه 
امل�شتمر للمحافظة اليمنية ..وقالت اإن مثل تلك الفعاليات من �شاأنها ان 

تعيد اإحياء جمعية املواهب التي اأ�شيبت بالركود خال الفرتة املا�شية.
دولة  مبادلة  على  الفعالية  خ��ال  املبدع  اليمني  ال�شباب  بع�س  وحر�س 
الإمارات وهالها الأحمر الوفاء بالوفاء حيث قدم اأحدهم ق�شيدة حتدثت 
عن �شهداء الإمارات الأجماد الذين �شقطوا يف ماأرب فيما تناولت م�شرحية 

الدور الفاعل للهال الأحمر الإمارتي يف حمافظة حلج.
واأبدع الفنان كلثوم دمن حممد �شامل والفنان معاذ علي اليماين بتقدمي 
زاي��د بن  ال�شيخ  له  للمغفور  ر�شم �شورتن  ابداعية متثلت يف  لوحة فنية 
الأحمر  ال��ه��ال  هيئة  حر�شت  حيث  ث���راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 

الإماراتي على تكرميهما .
وتخللت الفعالية عرو�س م�شرحية واغاين من تراث حلج الأ�شيل و�شاد 

الحتفال اجواء من البهجة والفرح.
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جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
STAYCAST : طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 286308  بتاريخ : 2018/01/22
بيانات الأولوية :     

باإ�شم :  �شونيفي �شوليو�شنز، انك.
املتحدة  ال��ولي��ات   ،  57107 اجلنوبية  داك��وت��ا  فولز،  �شيووك�س   ، اإينوفي�شن  وي�شت   3900 �شارع    : وعنوانة 

المريكية
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
نظام ات�شال قابل للت�شغيلي البيني م�شمم لأغرا�س تقدمي خدمات الراديو والبث احلي للفيديو والإنرتنت 
احلا�شوب  برامج  الهواتف؛  يف  امل�شتخدم  الإن��رتن��ت  عرب  ال�شوتية  املحادثات  رب��ط  وبروتوكول  الا�شلكي 

لأغرا�س الدخول على البيانات واملحتوى ونقلهما بن اإلكرتونيات واأجهزة و�شا�شات امل�شتهلكن.
هو  كما  الاتينية  ب��الأح��رف  مكتوبة   )STAYCAST( كلمة  عن  عبارة  العامة      : العامة  و�شف 

مبن بال�شكل.
ال�شرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

STAYCAST : طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم : 286309  بتاريخ : 2018/01/22

بيانات الأولوية :  
باإ�شم :  �شونيفي �شوليو�شنز، انك.

وعنوانة :  �شارع 3900 وي�شت اإينوفي�شن ، �شيووك�س فولز، داكوتا اجلنوبية 57107 ، الوليات املتحدة المريكية
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 38
خدمات الإر�شال التليفزيوين ؛ خدمات اإر�شال الفيديوهات ح�شب الطلب؛ خدمات اإر�شال وبرجمة ملفات ال�شوت والفيديو 
خدمات  الت�شال،  خدمات  والا�شلكية؛  ال�شلكية  ال�شبكات  عرب  الإنرتنت  اإىل  الو�شول  توفري  الربط،  خدمات  الرقمية؛ 
نقل ال�شوت والفيديو والبيانات عرب ال�شبكات ال�شلكية والا�شلكية؛ خدمات ا�شت�شارات الت�شالت يف جمال خدمات نقل 
املحتوى الرتفيهي واملحتوى الإعامي،  واخلدمات ال�شخ�شية داخل الغرف، توفري تكنولوجيا معدلة ح�شب الطلب وحلول 
ال�شخ�شية  الإلكرتوين للمحتوى الرتفيهي واملحتوى الإعامي واخلدمات  النقل  الأجهزة والربامج احلا�شوبية لعملية 
اأماكن ال�شكن املوؤقت واإىل امل�شت�شفيات واملن�شاآت الطبية  داخل الغرف اإىل الفنادق والنزل والفنادق ال�شغرية وغريها من 
واملر�شى  واملقيمن  ال��ن��زلء  اإىل  الغرف  داخ��ل  ال�شخ�شية   واخل��دم��ات  والإع��ام��ي  الرتفيهي  املحتوى  لتو�شيل  الأخ���رى 
نقل   ، الإذاع���ي  والت�شال  والا�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  خدمات  الإن��رتن��ت؛  على  الفيديوهات  حمتوى  بث  وغ��ريه��م؛ 
وبث املحتويات ال�شوتية والب�شرية وال�شمعية الب�شرية وحمتويات الإعام الرقمي الأخرى، املرتبطة بربامج احلا�شوب 

امل�شتخدمة يف اأجهزة واإلكرتونيات امل�شتهلكن وعرب �شبكات احلوا�شيب و�شبكات الت�شال و�شبكة املعلومات العاملية.
و�شف العامة :    العامة عبارة عن كلمة )STAYCAST( مكتوبة بالأحرف الاتينية.

ال�شرتاطات : 
اإر�شالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 

امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

ASLI : طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم : 286338  بتاريخ : 2018/01/22

بيانات الأولوية :    
باإ�شم :  جلف دي تي ات�س اإل دي �شي

وعنوانة :  بوا�شطة ميبل�س كوربريت �شريفي�شز ليمتد، �س ب 309، جورج تاون، جراند كاميان، جزر كاميان
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 38
التليفزيون عرب الأقمار  التوا�شل والبث وخدمات  البيانات الإلكرتونية وعلى النرتنت وخدمات  الو�شول للحا�شوب وقواعد  اإمكانية  الت�شالت وتوفري 
ال�شناعية وتوفري قناة لأطباق الأقمار ال�شناعية وتقدمي خدمات تو�شيل اأ�شاك التليفزيون مبا فيها ال�شتقبال والنقل واإن�شاء اخلدمات الإذاعية وتوزيعها 
التليفزيونية  املحطات  والبث عرب  التليفزيونية  الربامج  املقدمة من خال  التليفزيوين  البث  املرئية وخدمات  ال�شماعية  والإ�شارات  التليفزيون  واإ�شارات 
والبث بالتليفزيون الكبلي، وخدمات البث وخدمات البث عرب الإذاعة والتليفزيون وخدمات التوا�شل ال�شماعي واملرئي وخدمات النقل ال�شماعي واملرئي 
اأو  النرتنت  واملرئي عرب  والن�شي  ال�شماعي  البث  املرئية وخدمات  ال�شماعية  بالأجهزة  البيانات  ونقل  واملرئية  ال�شماعية  الو�شائط  الر�شائل عرب  وت�شليم 
و�شناديق  املحمولة  والهواتف  ال�شخ�شية  اللوحية  احلا�شوب  اأجهزة  اإىل  بالإ�شافة  احلا�شوب  اأجهزة  اإىل  الأخ��رى  التوا�شل  و�شبكات  الإلكرتونية  ال�شبكات 
الرتميز املرفقة باأجهزة التليفزيون اأو ال�شا�شات والأجهزة الإلكرتونية اأو اأجهزة التوا�شل الأخرى واخلدمات التفاعلية مل�شاهدي التليفزيون، مبا يف ذلك 
امل�شاهدين على اأجهزة احلا�شوب والأجهزة اللوحية ال�شخ�شية والهواتف و�شناديق الرتميز املرفقة باأجهزة التليفزيون اأو ال�شا�شات والأجهزة الإلكرتونية 
اأو اأجهزة التوا�شل الأخرى وخدمات البث التليفزيوين التي ت�شم اخلدمات التفاعلية مل�شاهدة الأدلة والنتقاء الآيل الذكي فيما يتعلق باإمكانية ت�شجيل 
الربنامج وبث ونقل الربامج التليفزيونية التفاعلية والألعاب التفاعلية والأخبار التفاعلية والأن�شطة الريا�شية التفاعلية والأن�شطة الرتفيهية والتناف�شية 
التفاعلية والفيديوهات عند الطلب وخدمات الت�شالت عند احتمال طلبها و/اأو خدمات التوا�شل و/اأو خدمات البث و/اأو خدمات النقل وخدمات البوابات 
الإلكرتونية وا�شتقبال النقل وتخزين املواد امل�شموعة واملرئية والبيانات ومعاجلتها وخدمات املعلومات املتاحة على النرتنت من خال الت�شالت وخدمات 
وا�شتقبالها  الر�شائل  اإر�شال  خدمات  وه��ي:  الر�شائل  اإر�شال  وخدمات  احلا�شوب  مب�شاعدة  وال�شور  الر�شائل  ونقل  الإلكرتوين  والتوا�شل  البيانات  تبادل 
واإعادة اإر�شالها يف �شيغة ن�شية اأو �شماعية اأو �شور بيانية اأو فيديو اأو مزيج مما �شبق بالإ�شافة اإىل خدمات الر�شائل الفورية والن�شية وخدمات الر�شائل 
املتعددة واملوحدة وال�شوتية وخدمات موؤمترات الفيديو ومكاملات الفيديو عرب الهاتف والنقل الإلكرتوين للبيانات والر�شائل واملعلومات وت�شجيل الربامج 
الت�شلية  برامج  وتقدمي  الطلب  احتمال  عند  اأو  الطلب  عند  الفيديوهات  تقدمي  وخدمات  تف�شياته  اأو  املتلقي  ع��ادات  اأ�شا�س  على  تلقائًيا  التليفزيونية 
والأفام والفيديوهات والربامج التليفزيونية للم�شاهدين عند الطلب وعند احتمالية الطلب وم�شاركة الفيديوهات وال�شور وخدمات الربامج عرب الأقمار 
ا بالإ�شافة اإىل اإمكانية الو�شول  ال�شناعية وعرب التليفزيون الكبلي وتوفري اإمكانية الو�شول للمن�شات على النرتنت وملن�شات الت�شلية على النرتنت اأي�شً
والأقرا�س  تفاعلية  تليفزيونية  وبرامج  تفاعلية  ت�شلية  ومرئية وخدمات  �شوتية  وت�شجيات  واأف��ام  واإذاعية  تليفزيونية  برامج  ت�شمل  التي  املن�شات  اإىل 
وتوفري  الريا�شية  واحلفات  والفعاليات  التفاعلية  وامل�شابقات  التفاعلية  والألعاب  احلا�شوب  واألعاب  الرقمية  احلا�شوبية  والأقرا�س  املدجمة  احلا�شوبية 
�شبكة  اأو  ال�شناعي  القمر  اأو  النرتنت  واملرئي على النرتنت ومن خال  ال�شماعي  املحتوى  واإىل  الو�شائط  املحتوى متعدد  اإىل  امل�شتخدم  اإمكانية و�شول 
احلا�شوب العاملية وخدمات البث التليفزيوين بال�شرتاك وخدمات النقل التليفزيوين املعتمدة على الدفع على اأ�شا�س امل�شاهدة وخدمات البث احلي وخدمات 
خال  من  النرتنت  على  املقدم  الو�شائط  ومتعدد  وال�شماعي  املرئي  للمحتوى  الو�شول  اإمكانية  وتوفري  التليفزيون  وعرب  وال�شماعي  املرئي  احلي  البث 
خدمة الفيديو عند الطلب وتوفري اإمكانية الو�شول اإىل املحتوى الرتفيهي املقدم على النرتنت وخدمات ال�شت�شارات واملعلومات واخلدمات ال�شت�شارية 

املرتبطة باأي من اخلدمات ال�شابقة.
و�شف العامة :    العامة عبارة عن كلمة )ASLI( مكتوبة بالأحرف الاتينية وكلمة )اأ�شلي( باللغة العربية كما هو مبن بال�شكل.

ال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من 

تاريخ اإ�شدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

ASLI : طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم : 286339  بتاريخ : 2018/01/22

بيانات الأولوية :     
باإ�شم :  جلف دي تي ات�س اإل دي �شي

وعنوانة :  بوا�شطة ميبل�س كوربريت �شريفي�شز ليمتد، �س ب 309، جورج تاون، جراند كاميان، جزر كاميان
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
الرتفيه والأن�شطة الثقافية وتوفري قواعد البيانات احلا�شوبية والإلكرتونية لاإنتاج التعليمي واملتعلق بال�شتجمام والرتفيه مع تقدمي وتوزيع 
اأو املرئي اأو كاهما وربطها �شبكًيا واإيجارها مبا يف ذلك الربامج التليفزيونية والإذاعية والأفام والت�شجيات  املواد ذات املحتوى ال�شماعي 
ال�شوتية واملرئية واأن�شطة الرتفيه التفاعلية والربامج التليفزيونية التفاعلية والأقرا�س احلا�شوبية امل�شغوطة والرقمية واألعاب احلا�شوب 
الكبلي  والتليفزيون  ال�شناعية  الأقمار  عرب  الربجمة  وخدمات  الريا�شية  واحلفات  والفعاليات  التفاعلية  وامل�شابقات  التفاعلية  والألعاب 
واإنتاج مواد الربامج للمواد الإذاعية املقدمة عرب الأقمار ال�شناعية والتلفزيون الكبلي وتقدمي الأن�شطة الرتفيهية وتوزيعها مبا فيها �شل�شلة 
ال�شور املتحركة وعنا�شر اجلذب الأخرى عرب الأقمار ال�شناعية اأو ما يرتبط بها اأو عرب التليفزيون الكبلي والبث عرب التليفزيون والإذاعة 
والنرتنت وم�شاهدة اخلدمات التوجيهية لتي�شري اإمكانية الت�شجيل واإيجار الربامج والأفام ملدة حمددة واإنتاج خدمات الرتفيه وتوزيعها، 
مبا فيها ال�شور املتحركة وامل�شل�شات التليفزيونية عرب الأقمار ال�شناعية اأو التليفزيون الكبلي والبث عرب التليفزيون اأو الإذاعة اأو النرتنت 
اأو ال�شبكات الإلكرتونية و�شبكات التوا�شل واإ�شدار الكتب واملجات واملواد املطبوعة الأخرى والإ�شدارات الإلكرتونية )غري القابلة للتحميل( 
وخدمات الن�شر الإلكرتوين للغري وتاأجري الأفام والربامج وامل�شل�شات التليفزيونية والألعاب واخلدمات الإلكرتونية عرب النرتنت اأو اأي 
و�شيلة من و�شائل الت�شالت اأو �شبكات التوا�شل وتقدمي خدمات الرتفيه واملعلومات عنها عرب النرتنت اأو من خال قاعدة بيانات احلا�شوب 
التليفزيونية  املعدات  التليفزيون املدفوع وتاأجري  اأفام غري قابلة للتحميل وبرامج تليفزيونية عرب  اأخرى وتقدمي  اإلكرتونية  اأي و�شائل  اأو 
النرتنت  عرب  عنها  ال�شابقة  واملعلومات  اخلدمات  وتوفري  التفاعلي  الرقمي  والتليفزيون  والبث  الرقمي  التليفزيون  ومعدات  البث  ومعدات 
اأو عرب قاعدة بيانات حا�شوبية اأو اأي و�شيلة اإلكرتونية اأخرى اإىل احلوا�شب اأو اأجهزة احلا�شوب اللوحية ال�شخ�شية اأو اأجهزة الهاتف املحمول 
و�شناديق الرتميز املرفقة باأجهزة التليفزيون اأو ال�شا�شات اأو اأي اأجهزة اإلكرتونية اأو اأجهزة توا�شل اأخرى بالإ�شافة اإىل اخلدمات ال�شت�شارية 

واملعلوماتية املرتبطة باأي من اخلدمات ال�شابقة.
و�شف العامة :    العامة عبارة عن كلمة )ASLI( مكتوبة بالأحرف الاتينية وكلمة )اأ�شلي( باللغة العربية كما هو مبن بال�شكل.

ال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 

30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / را�شم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  122597
باإ�ش������م:  �س. �شابي ببليك كمبني ليمتد

كاناياو،  روود،  �شرييثاي   ،4 �شوي  اي�شتيت،  اند�شرتيال  باجنت�شان   3/9 وعنوان����ه: 
بانكوك، تاياند

وامل�شجلة حتت رقم: 108036             بتاريخ: 2010/10/18 
اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل   

احلم��اية يف: 2018/11/19
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لاأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / را�شم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  116101
باإ�ش������م:  الي�شون كوربوري�شن

 ، ت��ان �شوا �شن   ، ، �شونغ �شرتيت  اي��ه  ، تي  ، رق��م 12-3، لن 34  وعنوان����ه: الطابق 4 
تايبيه ح�شن ، تايوان  

وامل�شجلة حتت رقم: 106085             بتاريخ: 2010/07/13 
اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل   

احلم��اية يف: 2018/07/08
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لاأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / را�شم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  29069
باإ�ش������م:  �س. هوبيل انكوريوريتد

 وعنوان����ه: 584 ديربي ميلفورد روود، �س ب 549 اوراجن �شي تي 4024-06477، الوليات 
املتحدة المريكية

وامل�شجلة حتت رقم: 26793             بتاريخ: 2000/11/29 
اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل   

احلم��اية يف: 2018/11/22
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لاأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

رو�����ش����ال  امل�����دع�����و /  ف����ق����د 
الفلبن     ، ت��ك�����ش��وم  ال���ك���وى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )4049713EB( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0552212227

فقدان جواز �سفر
ن��ه��اد عو�س  امل��دع��و /  فقد 
ال�������ش���ودان     ، ال����ن����ور ك�������رار 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )01222304P( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0561339108

فقدان جواز �سفر

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/3764
املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شامي 

املنذر اليها : بور درايف لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م - ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرعة 
ال�شهرية  الق�شاط  ب�شداد  الخ���ال  نتيجة  دره��م  وق�������دره)55.441.80(  مبلغ  ���ش��داد 
واإل �شي�شطر  الن�شر  تاريخ  ا�شبوع من  ال�شيارات وذلك خال  املتعلقة بعقدي متويل 
حجزها  ل�شاحلكم  املمولة  ال�����ش��ي��ارات  ك��ل  على  التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر 
 / B / وبيعها باملزاد ومنها ال�شيارات التالية :  1- ال�شيارة رقم ) 48692 / خ�شو�شي
دبي( من نوع )ني�شان �شني - �شالون( موديل )2015( اللون ) ابي�س ( ،  2- ال�شيارة 
ياري�س - �شالون( موديل  نوع )تويوتا  ( من  B / دبي   / رقم ) 48813 / خ�شو�شي 
)2015( اللون ) ابي�س ( ،  3- ال�شيارة رقم ) 37288 / خ�شو�شي / B / دبي ( من نوع 
)تويوتا ياري�س - �شالون( موديل )2015( اللون ) ابي�س ( ، 4- ال�شيارة رقم ) 38714 
/ خ�شو�شي / B / دبي ( من نوع )تويوتا ياري�س - �شالون( موديل )2015( اللون ) 
ف�شي ( ،  5- ال�شيارة رقم ) 38237 / خ�شو�شي / B / دبي ( من نوع )تويوتا ياري�س - 
 / B / شالون( موديل )2015( اللون ) ابي�س ( ، 6- ال�شيارة رقم ) 48941 / خ�شو�شي�
دبي ( من نوع )تويوتا ياري�س - �شالون( موديل )2015( اللون ) ف�شي ( ، 7- ال�شيارة 
رقم ) 38271 / خ�شو�شي / B / دبي ( من نوع )تويوتا ياري�س - هات�شباك( موديل 
)2015( اللون ) برتقايل ( ،  8- ال�شيارة رقم ) 50584 / خ�شو�شي / B / دبي ( من 
نوع )ني�شان �شني - �شالون( موديل )2015( اللون ) ف�شي ( ، 9- ال�شيارة رقم ) 50547 
B / دبي ( من نوع )ني�شان �شني - �شالون( موديل )2015( اللون )  / خ�شو�شي / 
رمادي ( ، 10- ال�شيارة رقم ) 38211 / خ�شو�شي / B / دبي ( من نوع )ني�شان �شني 
- �شالون( موديل )2015( اللون ) ابي�س ( ، 11- ال�شيارة رقم ) 37329 / خ�شو�شي 
  ،  ) ابي�س  ال��ل��ون )  ن��وع )ني�شان �شني - �شالون( م��ودي��ل )2015(  ( م��ن  دب��ي   / B  /
12- ال�شيارة رقم ) 37210 / خ�شو�شي / B / دبي ( من نوع )ني�شان �شني - �شالون( 
موديل )2015( اللون ) ابي�س ( ،  13- ال�شيارة رقم ) 48945 / خ�شو�شي / B / دبي ( 
من نوع )تويوتا ياري�س - هات�شباك( موديل )2015( اللون ) برتقايل ( ،  14- ال�شيارة 
ياري�س - �شالون( موديل  نوع )تويوتا  ( من  B / دبي   / رقم ) 38128 / خ�شو�شي 
)2015( اللون ) برتقايل ( ،  15- ال�شيارة رقم ) 38746 / خ�شو�شي / B / دبي ( من 
نوع )تويوتا ياري�س - �شالون( موديل )2015( اللون ) ف�شي ( ، 16- ال�شيارة رقم ) 
- �شالون( موديل )2015(  نوع )ني�شان �شني  ( من  دبي   /  B  / 48720 / خ�شو�شي 
نوع  م��ن   ) دب��ي   /  B  / ) 48993 / خ�شو�شي  رق��م  ال�شيارة   -17  ،  ) ابي�س   ( ال��ل��ون 
)ني�شان �شني - �شالون( موديل )2015( اللون ) ابي�س ( ،  18- ال�شيارة رقم ) 50844 
B / دبي ( من نوع )ني�شان �شني - �شالون( موديل )2015( اللون )  / خ�شو�شي / 
رمادي ( ،  19- ال�شيارة رقم ) 50776 / خ�شو�شي / B / دبي ( من نوع )ني�شان �شني 
- �شالون( موديل )2015( اللون ) ف�شي ( ، 20- ال�شيارة رقم ) 50856 / خ�شو�شي 
 ،  ) رم��ادي   ( اللون  ن��وع )ني�شان �شني - �شالون( موديل )2015(  ( من  دب��ي   /  B  /
21- ال�شيارة رقم ) 27352 / خ�شو�شي / B / دبي ( من نوع )ني�شان �شني - �شالون( 
موديل )2015( اللون ) رمادي ( ، واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/785  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- تاغ برتو انرجي - �س م ح  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �شلمان ابراهيم وميثله / عبداحلكيم حبيب من�شور بن حرز -  قد 
الزام  اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بتعين حمكم يف الدعوى مع 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليها  املدعي 
الربعاء  املوافق  2018/6/27  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/314   تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شدهما/1- اأحمد ر�شا حممد باقر احرار نزاد 2-عري�شا ح�شن 
مهر �شادقي   جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ا�شامه �شعد 
اأقام  قد    - الكعبي  نا�شر من�شور حمد  / عبداهلل  احل��داد وميثله  حممد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )1212182.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
 اإخطار بالن�سر   باإخالء عقار

حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية  - دائرة التنفيذ 
2018/456 تنفيذ مدين 

ل�شاحلها  ال�شادر  م  م  ذ  �س   - العقاري  للتطوير  احلمرا  �شركة   / طلب  على  بناء 
التنفيذية  بال�شيغة  وامل��زي��ل  ايجارية  منازعة   2018/21 رق��م  ال��دع��وى  يف  احلكم 
واملعلن قانونا واملنفذ بامللف رقم 2018/456 تنفيذ  والقا�شي باخاء املحكوم عليها 
/ جموهرات ديفي �س ذ م م  املحل رقم اإف اإف 76 وميثلها ا�شول ال�شيد/ نرياف 
�شاندر اكانت�شاجنفي ، براأ�س اخليمة - احلمرا مول - حمل رقم اإف اإف 76  وت�شليمه 
خايل من ال�شواغل ، وعلى الأمر ال�شادر من قا�شي التنفيذ بتاريخ 2018/6/18 م 
ال�شاعة  م  املوافق 2018/6/24  باأنه قد حتدد يوم الحد  فاإننا نخطركم  بتنفيذه.  

9.00 �شباحا موعدا لتنفيذ حكم الخاء وذلك للعلم.  
ق�سم التنفيذ           

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/407  عقاري كلي
حمل  جمهول  ميمنى  قا�شم  حممد  ب��ن  عبدالرحيم  ب��ن  زه��ري  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
بن  املدعي/متويل م�شاهمة خا�شة وميثله:احمد مهري خمي�س عبيد  ان  القامة مبا 
املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  م�شحار 
درهم   )587.483.3( وق���دره  مببلغ  والتعوي�س  يف:2008/10/28  وامل��وؤرخ��ة  بالتملك 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبا كفالة .وحددت 
 ch.1.B.8:بالقاعة ال�شاعة:09:30�س  املوافق:2018/6/26  الثاثاء  يوم  لها جل�شة 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
H HAPPINESS CLUB : طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 284763  بتاريخ : 2017/12/19
بيانات الأولوية :     

باإ�شم :  موؤ�ش�شة دبي لا�شتثمارات احلكومية
وعنوانة :  مركز دبي املايل العاملي، قرية البوابة 7 ، الطابقن 5 و 6 ، 

�س.ب. 333888 دبي ، المارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
اإ�شدار �شندات ذات قيمة كمكافاأة مقابل ولء العماء، وفيما يتعلق بخطط ولء العماء؛ ا�شدار كوبونات 
الثقافية؛  والأغ��را���س  والرتفيه  ال�شفر  لأغ��را���س  للموظفن  املقدمة  اخل�شم  بطاقات  خدمات  اخل�شم؛ 
ا�شدار بطاقات اخل�شم وبطاقات مكافاأة الولء؛ اخلدمات املالية املتعلقة بربامج مكافاآت الولء وبطاقات 

اخل�شم؛ ا�شدار �شندات ذات قيمة.
: العامة عبارة عن احلرف )H( مكتوب ب�شكل مميز داخل حدود ن�شف دائرية وحتتها  و�شف العامة 
مع  العربية  باللغة  مميز  بخط  )ال�����ش��ع��ادة(  كلمة  كتبت  ال�شعار  وحت��ت  ابت�شامة  �شكل  على  منحني  خ��ط 

)HAPPINESS CLUB( باللغة الإجنليزية كما هو مبن بال�شكل.
ال�شرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  يونيو 2018 العدد 12355

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

BAYT AL QUDRA : طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم : 285587  بتاريخ : 2018/01/08

بيانات الأولوية :  
باإ�شم :  كابيتال هيلث ذ.م.م

وعنوانة :  جزيرة ابوظبي، �شارع الكورني�س c-67 غ��رب10، مكتب 2101 املالك ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان، 
اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
خدمات  ؛  الطبي  التدري�س   خدمات  ؛  والثقافية  الريا�شية  الأن�شطة   ، الرتفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم 
تدري�س  اإعادة التاأهيل؛ خدمات التعليم و التدريب الطبي؛ خدمات التعليم و التدريب اخلا�شة باإعادة التاأهيل ؛ 
ن�شر الن�شو�س واملواد التعليمية الطبية ومواد اإعادة التاأهيل واملواد الإر�شادية ، تنظيم املوؤمترات والندوات يف جمال 
العلوم الطبية وبرامج اإعادة التاأهيل ؛ الرتبية البدنية ؛ الرتبية ال�شحية البدنية ؛ خدمات التدري�س  البدين ؛ 
توفري ت�شهيات الرتبية البدنية ؛ تدريب القوى  والتكيف ؛ تنظيم خدمات تكيف اللياقة البدنية ؛ خدمات اللياقة 
البدنية ؛ اإدارة مراكز اللياقة البدنية ؛ التعليم ال�شحي ؛ خدمات النوادي ال�شحية ؛  اخلدمات التعليمية املتعلقة 
بالرعاية ال�شحية ؛ تقدمي  التدريب والتعليم فيما يتعلق  بالرعاية ال�شحية والتغذية ؛ التدريب والتعليم اخلا�س 

بال�شحة البدنية ؛ خدمات ال�شت�شارات واملعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاه.
و�شف العامة :    العامة تتكون من عبارة )BAYT AL QUDRA( مكتوبة بطريقة مميزة.
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قائد عام �سرطة اأبوظبي يلتقي 
�سفري قريغيز�ستان

•• اأبوظبي -وام: 

يف  اأبوظبي  �شرطة  عام  قائد  الرميثي  خلفان  حممد  اللواء  معايل  التقى 
القريغيزية  اجلمهورية  �شفري  اإي�شيمبيكوف  �شينغيز  �شعادة  ام�س  مكتبه 

لدى الدولة .
بن  امل�شرتك  الهتمام  ذات  املو�شوعات  من  ع��دد  بحث  اللقاء  خ��ال  ومت 
املرا�شم  اإدارة  م��دي��ر  ال�شام�شي  �شيف  العميد  بح�شور  وذل���ك  اجل��ان��ب��ن 
القحطاين  ف��اح  وال��رائ��د  واخل��دم��ات  املالية  قطاع  يف  العامة  والعاقات 

مدير اإدارة املكتب التنفيذي يف �شرطة اأبوظبي .

الهوية واجلن�سية ت�ستعد لإطالق مبادرة احمي نف�سك بتعديل و�سعك  لت�سوية اأو�ساع خمالفي الإقامة
•• ابوظبي-وام:

للهوية  الحت��ادي��ة  الهيئة  ت�شتعد 
واجلن�شية لإطاق مبادرة “احمي 
اإطار  بتعديل و�شعك” يف  نف�شك 
تنفيذ قرار جمل�س ال��وزراء مبنح 
يقيمون  الذين  للمخالفن  مهلة 
�شرعي  غ���ري  ب�����ش��ك��ل  ال����دول����ة  يف 

لت�شوية اأو�شاعهم.
واأ�����ش����اد م���ع���ايل ع��ل��ي حم��م��د بن 
جمل�س  رئ��ي�����س  ال�شام�شي  ح��م��اد 
للهوية  الحت���ادي���ة  الهيئة  اإدارة 
الوزراء  جمل�س  بقرار  واجلن�شية 
حزمة  اع���ت���م���اد  ت�����ش��م��ن  ال�������ذي 
ت�����ش��ه��ي��ات ت�����ش��ري��ع��ي��ة ج���دي���دة 
مل��راج��ع��ة ن��ظ��ام الإق����ام����ة احلايل 
الراغبن  ع��ل��ى  الت�شهيل  ب��ه��دف 
والباحثن  ال��دول��ة  يف  ب��الإق��ام��ة 
عن العمل ومنح مهلة للمخالفن 
ب�شكل  ال��دول��ة  يقيمون يف  ال��ذي��ن 
اأو�شاعهم  لت�شوية  ���ش��رع��ي  غ��ري 
حتميلهم  دون  ط��وع��اً  امل��غ��ادرة  اأو 
اإعفائهم  م��ع  قانونية  تبعات  اأي 
ال��ت��ي ترتبت على  ال��غ��رام��ات  م��ن 

املخالفة.

وقال معاليه اإن القرار يدعم ب�شكل 
وتناف�شيتها  الدولة  جاذبية  كبري 
موقعها  وي����ع����زز  الق���ت�������ش���ادي���ة 
العامل  اأف�����ش��ل دول  م��ن  ك��واح��دة 
ف���ر����س احلياة  ت���وف���ر  م���ن ح��ي��ث 
الكرمية للباحثن عن ال�شتقرار 
الج�����ت�����م�����اع�����ي والق�����ت�����������ش�����ادي 
واأك��رثه��ا جذباً  الكرمية  واحل��ي��اة 
للعقول  وا�شتقطاباً  لا�شتثمار 
وال�شاعن  امل��ت��م��ي��زة  وال���ك���ف���اءات 
العي�س  يف  اأح��ام��ه��م  حتقيق  اإىل 

الرغيد.
�شيا�شة  اأّن  م���ع���ال���ي���ه  واأ������ش�����اف 
الإم�����ارات وق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���ش��ي��دة مل 
ن�����ش��اأة ه���ذه الدولة  ت��ت��وان��ى م��ن��ذ 
ال��ف��ت��ي��ة ع����ن م����راع����اة اجل���وان���ب 
والأبعاد الإن�شانية والقيم النبيلة 
مبا ي�شمن احرتام كرامة الإن�شان 
ل���ك���ل طامح  ال���ف���ر����ش���ة  واإت�����اح�����ة 
ال��ع��ي�����س ع��ل��ى ه����ذه الأر������س  اإىل 
من  النهل  م��ن  ومتكينه  الطيبة 
اللتزام  �شريطة  خرياتها  معن 
والنظم  وال����ق����رارات  ب��ال��ق��وان��ن 

املرعية يف هذا املجال.
ولفت معاليه اإىل اأّن للقرار اآثاره 

التي  العري�شة  اخل��ط��وط  ت�شّكل 
احلكومّية  ال��ق��رارات  عليها  تبنى 
وال��ق��اع��دة ال��را���ش��خ��ة ال��ت��ي تبنى 
ال���ع���ب���ور نحو  ع��ل��ي��ه��ا م�������ش���اري���ع 
م�شتقبل اأكرث اإ�شراقاً لدولة حتث 
اخل��ط��ى وت�����ش��اب��ق ال��زم��ن لتحتل 
م���راك���ز ال�������ش���دارة ال��ع��امل��ي��ة على 
بخطى  وت�����ش��ري  ال�����ش��ع��د  خمتلف 
واث����ق����ة ن���ح���و حت��ق��ي��ق ه���دف���ه���ا يف 
دول  اأف�شل  م��ن  واح���دة  تكون  اأن 
لروؤو�س  ج��ذب��اً  واأك���رثه���ا  ال��ع��امل 
الباحثن  وامل�شتثمرين  الأم���وال 
لتحقيق  الأف�����ش��ل  امل��ن��اخ��ات  ع��ن 
املتمّيزة  ول���ل���ع���ق���ول  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م 
ت�شعى  ال���ت���ي  ال���ف���ذة  وال���ك���ف���اءات 
اأف�شل مل�شرية  نحو تقدمي ما هو 

احلياة الإن�شانية. 
اأّك�����د ال��ع��م��ي��د �شعيد  م���ن ج��ان��ب��ه 
العام  امل���دي���ر  ال���را����ش���دي  راك������ان 
بالإنابة  واملنافذ  الأجانب  ل�شوؤون 
للهوّية  الحت�����ادي�����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 
الهيئة  ج����اه����زي����ة  واجل���ن�������ش���ي���ة 
يف  للمبا�شرة  ال��ت��اّم  وا���ش��ت��ع��داده��ا 
ت��ن��ف��ي��ذ ق�����رارات جم��ل�����س ال�����وزراء 
وعلى  دوؤوب  ب�شكل  �شتعمل  واأنها 

يف ظ��ل م��ا ت��وف��ره الإم������ارات من 
واح��������رتام حلقوق  واأم��������ان  اأم������ن 
الإن�����ش��ان وال��ق�����ش��اء ع��ل��ى العديد 
بها  تت�شبب  ال��ت��ي  ال�شلبيات  م��ن 
الفر�شة  واإت���اح���ة  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه 
للموؤ�ش�شات وال�شركات ل�شتقطاب 
وال�شتفادة من العمالة الداخلية 
ب��ع��د تعديل  ال�����ش��وق  امل��ت��وف��رة يف 
عليها  يوفر  ال��ذي  الأم���ر  و�شعها 
التكاليف والوقت واجلهد املرتتب 
ع���ل���ى ج���ل���ب ال���ع���م���ال���ة م����ن خ����ارج 
الدولة ف�شًا عن تعزيز معدلت 
الأم��ن والأم��ان والرت��ق��اء ب�شمعة 

الإمارات على ال�شعيد العاملي.
كاّفة  ال���را����ش���دي  ال��ع��م��ي��د  ودع�����ا 
امل���خ���ال���ف���ن وال����ك����ف����اء واأف��������راد 
على  احل�����ر������س  اإىل  اجل����م����ه����ور 
املحددة  امل��ه��ل��ة  م���ن  ال����ش���ت���ف���ادة 
ال��ت��ي وفرتها  ال��ت�����ش��ه��ي��ات  وم���ن 
احل���ك���وم���ة ال��ر���ش��ي��دة م���ن خال 
ه�����ذه امل�����ب�����ادرة ال���ت���ي ت��ت��م��ي��ز عن 
�شابقاً  اإطاقها  مّت  التي  املبادرات 
للمخالف  الفر�شة  تتيح  اأن��ه��ا  يف 
وهو موجود  على عمل  للح�شول 
داخل الدولة ودون اأن ي�شطر اإىل 

الإي���ج���اب���ي���ة غ���ري امل����ح����دودة على 
القت�شادية  احلياة  مناحي  كافة 
والج����ت����م����اع����ي����ة والأم������ن������ي������ة يف 
ب�شكل  ي�شّب  اأن��ه  بجانب  ال��دول��ة 
مئوية  اأه���داف  حتقيق  يف  مبا�شر 
الإمارات التي ت�شّكل يف م�شمونها 
وطنية  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  واأه���داف���ه���ا 
الدولة  �شمعة  ت��ع��زي��ز  ت�شتهدف 
كافة  يف  ال����ش���ت���ث���م���ار  وت���دع���ي���م 
والعلمية  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ج��الت 
منظومة  وب���ن���اء  والج���ت���م���اع���ي���ة 
اإم��ارات��ي��ة لأجيال  اأخ��اق��ي��ة  ق��ي��م 
امل�شتقبل ورفع م�شتوى الإنتاجية 
وتعزيز  ال���وط���ن���ي  الق���ت�������ش���اد  يف 
جانب  اإىل  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال��ت��م��ا���ش��ك 
ال�����دول�����ة نحو  ت����وج����ه  ت���ك���ري�������س 
العقول  وا����ش���ت���ق���ط���اب  الن���ف���ت���اح 
احلا�شنات  وت���وف���ري  وال���ك���ف���اءات 
العلمية والقت�شادية التي متّكنها 
من الإبداع يف ابتكار كل ما ي�شهم 
للمواطن  ال�������ش���ع���ادة  حت��ق��ي��ق  يف 
احلياة  م�شتوى  وتطوير  واملقيم 

ونوعيتها وجودتها يف الإمارات.
القيادة  بتوجيهات  معاليه  واأ�شاد 
احل��ك��ي��م��ة ل��ل��دول��ة وروؤاه�������ا التي 

منحها  �شيتم  التي  املهلة  اأن  اإىل 
الإعان  �شيتم  والتي  للمخالفن 
عن موعد اإطاقها ومّدة �شريانها 
الأ�شابيع  خ��ال  تنفيذها  واآل��ي��ات 
القليلة املقبلة �شتت�شمن متكينهم 
من مغادرة الدولة دون حتمل اأية 
الغرامات  م���ن  والإع����ف����اء  ر����ش���وم 
اأو�شاعهم  تعديل  من  ومتكينهم 
ت�شديد  جانب  اإىل  رمزية  بر�شوم 
املدرج  الكفيل  م��ن  ال��ه��روب  ق��ي��د 
بحقه وال�شماح باملغادرة دون ختم 
لاأ�شخا�س  وال�����ش��م��اح  احل��رم��ان 
اإىل  ال��دخ��ول  ال��ذي��ن متكنوا م��ن 
الر�شمية  املنافذ  غري  من  الباد 
حرمانهم  م���ع  ال���دول���ة  مب���غ���ادرة 
من دخولها ملدة عامن اإىل جانب 
للراغبن  الإق��ام��ة  بنقل  ال�شماح 
غرامات  دون  اأو�شاعهم  بتعديل 

وبر�شوم رمزية.
ولفت اإىل اأن تنفيذ املبادرة يحقق 
يف  الإيجابية  النتائج  من  العديد 
جمال احلّد من ظاهرة املخالفن 
ومت����ك����ن ك����ل ���ش��خ�����س ي���ق���ي���م يف 
ال���دول���ة ب�����ش��ك��ل غ���ري ���ش��رع��ي من 
بالعي�س  ل��ي��ن��ع��م  و���ش��ع��ه  ت��ع��دي��ل 

كافة  لإجن���������از  ال�������ش���اع���ة  م��������دار 
القانونية  واجل��وان��ب  الإج����راءات 
عملية  تتطّلبها  ال��ت��ي  والإداري�����ة 

التنفيذ.
واأ�شاف اأّن الهيئة با�شرت التوا�شل 
والتن�شيق ب�شكل حثيث ومكثف مع 
اجلهات الأخرى املعنية مب�شامن 
تن�شيق  ب��ه��دف  وحيثياته  ال��ق��رار 
ت�شورات متكاملة  اجلهود وو�شع 
�شيتّم  ال���ت���ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  لآل�����ي�����ات 
املحافظة  ي�شمن  مب��ا  تطبيقها 
على �شا�شة الإجراءات و�شهولتها 
وتقدمي اأف�شل م�شتويات اخلدمة 

للم�شمولن به.
اأّن  ال���را����ش���دي  ال��ع��م��ي��د  واأو�����ش����ح 
لتنفيذ  م���ب���ادرة  �شتطلق  ال��ه��ي��ئ��ة 
القرار اخلا�س باملخالفن بعنوان 
بتعديل و�شعك”  نف�شك  “اإحمي 
تت�شمن جتهيز كافة مراكز �شعادة 
الراغبن  ل���ش��ت��ق��ب��ال  امل��ت��ع��ام��ل��ن 
بالكوادر  امل��ب��ادرة  من  بال�شتفادة 
الب�شرية والتجهيزات الفنية التي 
ال��ع��م��ل و�شريه  ���ش��ا���ش��ة  ت�����ش��م��ن 
وتقدمي  امل���ع���اي���ري  اأف�������ش���ل  وف�����ق 
للمتعاملن لفتاً  اأرقى اخلدمات 

املغادرة والعودة ثانية، حمذرا من 
الثمينة  الفر�شة  هذه  تفويت  اأّن 
لقوانن  ك���ّل خم��ال��ف  ���ش��ي��ع��ر���س 
للتبعات  ال�����دول�����ة  يف  الإق������ام������ة 
الق�شائية  وامل�����ش��اءل��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
امل��رتت��ب��ة على ذل��ك وال��ت��ي ت�شمل 
ت��ط��ب��ي��ق خ��ط��ة م��اح��ق��ة و�شبط 
املخالفن عقب انتهاء املهلة. ونّوه 
الهيئة  اأن  اإىل  ال��را���ش��دي  العميد 
جماين  ه��ات��ف��ي  رق���م  �شتخ�ش�س 
�شيتم الإعان عنه يف وقت لحق 
لتلقي ا�شتف�شارات اأفراد اجلمهور 
وكيفية  ال���ق���رار  م�����ش��ام��ن  ح���ول 
املهلة  وم��ن  ب��ن��وده  م��ن  ال�شتفادة 
والإجابة  للمخالفن  امل��م��ن��وح��ة 
على  تنفيذه  يف  ي�شهم  مب��ا  عليها 

اأكمل وجه.

اقت�سادية راأ�ش اخليمة تنفذ 6 مبادرات جمتمعية خالل �سهر رم�سان

جهود رجال ال�سرطة اأ�سهمت يف ان�سيابية احلركة املرورية

الفطر  عيد  اإجازة  خالل  اخليمة  راأ�ش  �سرطة  عمليات  تلقتها  بالغًا   4832

•• راأ�ص اخليمة -الفجر:

اخليمة  راأ���س  اقت�شادية  اختتمت 
�شهر رم�شان املبارك ب�� 6 مبادرات 
جمتمعية لفئات املجتمع املختلفة 
بتطبيق  لل����ت����زام����ه����ا  ت���رج���م���ة 
امل�شوؤولية  وم����ب����ادئ  م�����ب�����ادرات 
املجتمعية خا�شة يف عام زايد. وقد 
العمل  دوره���ا يف  ال��دائ��رة  ر�شخت 
ملوظفيها  وامل��ن��ه��ج��ي  ال��ت��ط��وع��ي 
6 مبادرات جمتمعية،  من خال 
ب�����داأت�����ه�����ا مب������ب������ادرة »ف����ط����وره����م 
الدائرة  ق��ي��ادات  مب�شاركة  علينا« 
املتطوعن  من  وع��دد  وموظفيها 
توزيع  مت  ح���ي���ث  امل���ج���ت���م���ع،  م����ن 

عيال زاي��د، ب��اأن م��ب��ادرات الفريق 
خال �شهر رم�شان جاءت كعادتها 
ا�شتثنائية متا�شيا مع عام 2018 
والذي خ�ش�س بدوره ليكون عام 
زايد، وباأن الفريق قد اأعد خطته 
�شرائح  ك��اف��ة  خل��دم��ة  الت�شغيلية 
الف�شيل،  ال�شهر  ه��ذا  يف  املجتمع 
ب��اأن دعم قيادة  ب��دوره  اأ�شاف  كما 
ل���ل���م���ب���ادرات ق���د حفزت  ال����دائ����رة 
والتطوع  العطاء  حلب  املوظفن 
اأن  اإىل  امل�شوؤولية، م�شريا  وحتمل 
ال��ف��ري��ق ق��د حقق م��ا ي��ق��ارب 41 
ال��ع��ام ومازال  ب��داي��ة  م��ب��ادرة منذ 
روؤية  م�شتمرا يف جهوده لتحقيق 

الدائرة يف عام زايد.

حكومة  مل�������ش���ت���خ���دم���ي  ج���م���اع���ي 
راأ������س اخل��ي��م��ة« ت��زام��ن��ا م���ع يوم 
زاي�����د ل��ل��ع��م��ل الإن�������ش���اين وال����ذي 
م�شتخدم   2000 ع���دده���م  ب��ل��غ 
فعالياتها  واخ��ت��ت��م��ت  ب����الإم����ارة، 
بتوزيع  ال���ع���ط���اء  زاي�����د  مب����ب����ادرة 
ال�����ش��ن��ادي��ق يف خمتلف  ع���دد م��ن 
امل����ح����ات ال���ت���ج���اري���ة ب�����الإم�����ارة 
وك�شوة  والهدايا  التربعات  جلمع 
والأيتام  املتعففة  ل��اأ���ش��ر  ال��ع��ي��د 
وا�شتقبال  وح�شرها،  فرزها  عرب 
العيد  اأ�شرة مببادرة ك�شوة   400

مبقر الدائرة.   
واأ�شارت عائ�شة عبيد العيان مدير 
مكتب الت�شال املوؤ�ش�شي بالوكالة 

يف  للبائعن  اإف��ط��ار  وجبة   270
اأ�شواق الإمارة. 

ك���م���ا ن����ف����ذت ال������دائ������رة م����ب����ادرة 
ا�شتهدفت  والتي  علينا«  »عيدتهم 
الأطفال املر�شى املقيمن يف اأحد 
م�شت�شفيات الإمارة بتقدمي هدايا 
وال�شرور  البهجة  لإدخ���ال  العيد 
ع��ل��ي��ه��م، اإىل ج��ان��ب امل�����ش��ارك��ة يف 
اأم����ان« بتوزيع  م��ب��ادرة »رم�����ش��ان 
وج��ب��ات الإف��ط��ار مل��رت��ادي الطرق 
مع  بالتعاون  الفطار  موعد  قبل 
ع���دد م���ن اجل���ه���ات امل��ح��ل��ي��ة وذات 

النفع العام يف الإمارة، 
امل�شاركة  على  ال��دائ��رة  وحر�شت 
اإفطار  »اأك����رب  م���ب���ادرة  تنظيم  يف 

اأن فريق عيال زايد م�شتمر  بهمة 
املجتمع  خ��دم��ة  يف  دوؤوب  وع��م��ل 
كافة  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  ب���ف���ئ���ات���ه 
ال�شعادة  كفريق  امل�شاندة  ال��ف��رق 
وفريق الأمن وال�شامة والبيئة، 
واأ�شافت باأن الدائرة ت�شعى دائما 
ال�شعادة  حت��ق��ي��ق  اإىل  ب��ج��ه��وده��ا 
ع���رب خططها  وذل����ك  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
جاء  زاي���د  ع���ام  وب����اأن  الت�شغيلية، 
للتعاون  وال��ل��ج��ان  للفرق  ح��اف��زا 
لرت�شيخ  املبارك  رم�شان  �شهر  يف 
زاي���د طيب  ال�شيخ  امل��وؤ���ش�����س  ق��ي��م 
مبادراتها  خ���ال  م���ن  ث����راه  اهلل 

املجتمعية. 
واأ�شاف �شامي الرباح رئي�س فريق 

•• راأ�ص اخليمة -الفجر:

بلغت عدد احل��وادث املرورية التي 
ب�����اإدارة  الإح�������ش���اء  م��ك��ت��ب  �شجلها 
املرور والدوريات يف الإدارة العامة 
للعمليات املركزية بالقيادة العامة 
ل�شرطة راأ�س اخليمة خال عطلة 
ع��ي��د ال��ف��ط��ر امل���ب���ارك ع���ن طريق 
ح��ادث مروري   289 �شاعد  نحو 
ب�شيط باإمارة راأ�س اخليمة بن�شبة 

اأن  اإل   ، الإم�����ارة  اأن��ح��اء  جميع  يف 
اتخاذ  على  ت�شر  دائماً  فئة  هناك 
ال�شلوكيات اخلاطئة التي تنم عن 
الامبالة وال�شتهتار عند القيادة 
احلوادث  بوقوع  ذلك  يت�شبب  مما 
اإىل ح�شد  ت�����وؤدي  ال��ت��ي  امل���روري���ة 
ال��وف��ي��ات والإ���ش��اب��ات اخل��ط��رية ، 
كافة  م��ع  التعامل  مت  ب��اأن��ه  منوهاً 
احلالت والنداءات على اأكمل وجه 

ويف وقت قيا�شي.

اأنه  ال�����ش��وي��دي  ب��و خطامن  رب��ي��ع 
اللواء  �شعادة  توجيهات  وبناًء على 
النعيمي  علوان  بن  اهلل  عبد  علي 
ق��ائ��د ع����ام ���ش��رط��ة راأ������س اخليمة 
امل��رور خطة مرورية  اإدارة  و�شعت 
اأك��ف��اء يف  �شباط  ب��اإ���ش��راف  مكثفة 
تنظيم احلركة املرورية خال اأيام 
عيد الفطر املبارك من خال زيادة 
الدوريات على جميع الطرق  عدد 
واحلدائق  والأ���ش��واق  والتقاطعات 

انخفا�س %40 عن العام املا�شي 
خال اجازة عيد الفطر املبارك.

ك��م��ا اأك����د ال��ع��م��ي��د ���ش��امل رب��ي��ع بو 
خ��ط��ام��ن ال�����ش��وي��دي م���دي���ر عام 
ال��ع��م��ل��ي��ات امل��رك��زي��ة ب��الإن��اب��ة باأن 
غرفة العمليات تلقت 4832 باغ 
خ��ال ف��رتة الإج����ازة تنوعت بن 
باغات احل���وادث وب��اغ��ات طلب 
ا�شتف�شارات  وب���اغ���ات  م�����ش��اع��دة 
�شامل  العميد  واأو����ش���ح  م��ت��ن��وع��ة.  

العائات  واأم���اك���ن جت��م��ع  ال��ع��ام��ة 
والأ����ش���ر ل��ت��وف��ري اأق�����ش��ى درج���ات 
الأمن وال�شامة للجميع وتقدمي 
 ، العون وامل�شاندة يف حال احلاجة 
وقد �شاهمت هذه اجلهود املبذولة 
ان�������ش���ي���اب���ي���ة احل���رك���ة  يف ����ش���م���ان 
ال��ت��ع��اون املثمر  ، ك��ذل��ك  امل���روري���ة 
اللتزام  يف  ال�����ش��ائ��ق��ن  ق��ب��ل  م���ن 
بالأنظمة والقواعد املرورية واإتباع 
املنت�شرين  امل���رور  رج���ال  اإر����ش���ادات 

اللواء املن�سوري يكرم املتقاعدين يف مركز �سرطة الق�سي�ش  درجة ماج�ستري بتقدير جيد للباحث اإبراهيم عي�سى
•• دبي-الفجر:

ك����رم ���ش��ع��ادة ال���ل���واء خ��ب��ري خليل 
اإبراهيم املن�شوري، م�شاعد القائد 
اجلنائي،  ال��ب��ح��ث  ل�����ش��وؤون  ال���ع���ام 
العديدي،  يو�شف  العميد  بح�شور 
الق�شي�س،  ���ش��رط��ة  م��رك��ز  م��دي��ر 
احلليم  ع���ب���د  ال���ع���م���ي���د  ون����ائ����ب����ه 
مريان  ابوبكر  الوكيل  الها�شمي، 
عمر، والرقيب اول عبد اهلل حمود 
قائد، والعريف اول مو�شى يعقوب 
حممد، وال�شرطي اول ح�شن مراد 
كرم، وال�شيد حممد يا�شن حممد، 
ومتيزهم  املثمر  لعطائهم  تقديرا 
يف  والطويلة  املخل�شة  وخدمتهم 

�شرطة دبي.
واأثنى اللواء خليل املن�شوري على 
اأداء  يف  وكفاءتهم  املكرمن  جهود 
امل��ه��ام امل��وك��ل��ة اإل��ي��ه��م اأث���ن���اء فرتة 
عملهم يف مركز �شرطة الق�شي�س، 
وك�����ان�����وا م���ث���ال ي���ح���ت���ذى ب���ه���م يف 
العمل،  يف  وال���ت���ف���اين  الأخ��������اق 

حياة �شعيدة.
 م��ن ج��ان��ب��ه��م ع��رب امل��ك��رم��ون عن 
للقيادة  وتقديرهم  �شكرهم  بالغ 
ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دب����ي ع��ل��ى هذا 
التكرمي، وعلى دور القيادة امل�شتمر 
يف ت���ق���دي���ر ع����ط����اءات واإجن��������ازات 

يحذو  اأن  اجل��م��ي��ع  م���ن  م��ت��م��ن��ي��اً 
حذوهم وال�شري على خطاهم.

املن�شوري،  خ��ل��ي��ل  ال����ل����واء  وق�����دم 
وعرفان  �شكر  ���ش��ه��ادة  للمكرمن 
ت��ق��دي��راً مل��ا ق��دم��وه ل�����ش��رط��ة دبي 
لهم  متمنياً  عملهم،  ف��رتة  ط��وال 

الع�شكرين  م���ن  ف��ي��ه��ا  ال��ع��ام��ل��ن 
دبي  ل�شرطة  متمنين  واملدنين، 
دوام التقدم والزدهار، كما �شكروا 
ع��ل��ى ح�شن  ال��ع��م��ل  زم���اءه���م يف 
املعاملة وتقدمي العون لهم خال 

فرتة عملهم.

•• دبي-الفجر:

عقدت جلنة املناق�شة واحلكم املكونة من الأ�شتاذ الدكتور مراد حممود حماد 
املواجدة، اأ�شتاذ القانون التجاري امل�شارك باأكادميية �شرطة دبي ، رئي�شاً، والأ�شتاذ 
الدكتور اأحمد حممد خمي�س الزعابي ، اأ�شتاذ القانون اخلا�س امل�شارك بجامعة 
الإمارات ، ع�شواً، واملقدم الدكتور حممد ح�شن عبداهلل حممد اجلناحي، اأ�شتاذ 

القانون التجاري امل�شاعد باأكادميية �شرطة دبي، ع�شواً، جل�شة ملناق�شة مو�شوع 
بها  تقدم  التي  الدولية،  وال�شتثمارات  التجارة  قانون  يف  املاج�شتري  اأطروحة 
للمناف�شة  القانوين  )التنظيم  بعنوان  وكانت   ، عي�شي  علي  اإبراهيم  الباحث 
ومنع املمار�شات الحتكارية وفقاً للقانون الإماراتي والقوانن املقارنة ( ، حيث 
قررت جلنة املناق�شة باأن البحث الذي تقدم به الباحث قد ا�شتوفى متطلبات 

البحث العلمي وعليه قررت منحه درجة النجاح بتقدير جيد. 
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اأخبـار الإمـارات

برئا�شة ال�شاعر والكاتب ال�شحفي 
العام  الأم������ن  ال�������ش���اي���غ،  ح��ب��ي��ب 
والكتاب  ل���اأدب���اء  ال��ع��ام  ل��احت��اد 
ال�����ع�����رب، وح�������ش���ور مم��ث��ل��ن عن 
كتاب  واحت���اد  العربية  الحت����ادات 
ال�شن، وعلى راأ�شه رئي�شة الحتاد 
لأول  القاهرة  يف  يعقد  نينج،  تيه 
العربي  الأدب  “منتدى  م�����رة 
يونيو  21 و22  ال�شيني” يومي 
الأدبي  “الإبداع  بعنوان  احل���ايل، 
اجلديد”،  احل���ري���ر  ط��ري��ق  ع��ل��ى 
وهي:  اإىل ثاثة حم��اور  وينق�شم 
الرتاث والبداع الأدبي والأدب يف 
ترجمة  وح��رك��ة  املعا�شرة  احل��ي��اة 

الأعمال الأدبية«
يت�شمن حفل الإفتتاح كلمات حبيب 
ال�شايغ الأمن العام لاإحتاد العام 
لاأدباء والكتاب العرب والدكتورة 
الثقافة  وزي��رة  عبدالدامي  اينا�س 
امل�������ش���ري���ة وع�������اء ع���ب���دال���ه���ادي 
رل��ي�����س احت�����اد ك���ت���اب م�����ش��ر وتيه 
ال�شن،  كتاب  احت��اد  رئي�شة  نينج 

بح�شور  وذل������ك 
ال�شيني  ال�شفري 
ال������ق������اه������رة،  يف 
وج������������م������������ع م�����ن 
العرب  ال�����ش��ف��راء 

والأجانب.
وق�������������ال ح���ب���ي���ب 
ال�شايغ اإن اإقامة 
الأدب  م���ن���ت���دى 
ال�شيني  العربي 
اإىل  ي����������ه����������دف 

ال�شتفادة  تعزيز 
وتوطيد  املتبادلة بن احل�شارات، 
ب���ن ال�شن  ال��ع��ري��ق��ة  ال�����ش��داق��ة 
ال��ع��رب��ي��ة، مم��ا ي�شهم فى  وال����دول 
جديدة  م�����ش��رتك��ة  روؤي�������ة  و����ش���ع 
ل��ل��ح��زام وال��ط��ري��ق وامل�����ش��ارك��ة يف 
خلق ع�شر جديد مبهر للتبادلت 

الأدبية العربية ال�شينية.
اأهمية  اأن  واأك��د الأم��ن العام على 
من  �شهر  قبل  يعقد  اأن���ه  امل��ن��ت��دى 
م�شئول  بها  ي��ق��وم  مرتقبة  زي���ارة 

�شيني كبري اإىل 
دول����ة الإم�����ارات 
العربية املتحدة، 
لدفع  خطوة  يف 
بن  ال�����ت�����ع�����اون 
اإىل  ال���ب���ل���دي���ن 
الأم��ام، وتعميق 
التقارب العربي 
ال���������ش����ي����ن����ي يف 
كافة،  امل��ج��الت 
اأن  خ�������ا��������ش�������ة 
ال�����������ش�����ن ق�����وة 
والقت�شاد  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  يف  ك����ربى 
توازن  خلق  �شاأنها  من  الدولين، 
الدولية،  ال���ع���اق���ات  يف  م��ط��ل��وب 
�شيتم  ال����زي����ارة  ه����ذه  ومب��ن��ا���ش��ب��ة 
–من  املنتدى  يف  امل�شاركن  دع��وة 
لعقد  ظ��ب��ي  اأب����و  اإىل  اجل���ان���ب���ن- 

ندوة موازية للزيارة.
واأ�شار الأمن العام لاحتاد العام 
اأن  اإىل  ال��ع��رب  ل���اأدب���اء وال��ك��ت��اب 
ا  دوريًّ اجتماعاته  �شيعقد  املنتدى 

ك��ل ع��ام ب��ال��ت��ب��ادل، م��رة يف اإحدى 
الدول العربية ومرة يف ال�شن، واأن 
الهدف منه تبادل الأعمال الأدبية 
وال�شينين،  ال��ع��رب  ال��ك��ت��اب  ب��ن 
ودفع التعاون الإيجابي بن هيئات 
البحث الأدبي والرتجمة والن�شر، 
وتعريف  ت��رج��م��ة  يف  ي�����ش��ه��م  مم���ا 
العربية  ال�شن والدول  القراء يف 
خا�شة  املميزة،  الأدب��ي��ة  بالأعمال 
اأن ح��رك��ة ال��رتج��م��ة احل��ال��ي��ة من 
ل  والعك�س  ال�شينية  اإىل  العربية 
اآفاق  ول  اله��ت��م��ام،  حجم  تعك�س 

التعاون يف امل�شتقبل.
اأهمية  على  ال�شايغ  حبيب  و�شدد 
ب�شرقه  ال����ع����امل  م����ع  ال���ت���وا����ش���ل 
املعارف  تبادل  نحو  وذل��ك  وغربه، 
وم��ن��اق��ل��ة ال���ت���ج���ارب واخل������ربات، 
التي  العاملية  حتقيق  نحو  وكذلك 
اإىل  ال��و���ش��ول  دون  م��ن  تتحقق  ل 
الثقافة  و���ش��رورة  واأهمية  الآخ���ر، 
كج�شر توا�شل يف عامل ت�شتاأثر به 

ال�شيا�شة والإقت�شاد.

•• ال�صارقة-الفجر:

العامة  بالقيادة  وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارة  متكنت 
وزارة  ا�شرتاتيجية  اإط��ار  يف  ال�شارقة من  �شرطة 
الداخلية الهادفة اإىل جعل الطرق اأكرث اأمناً من 
�شبط حركة ال�شري واملرور واحلد من احلوادث 
املرورية يف المارة خال اأيام عيد الفطر ابتداًء 
17 حتى يونيو اجلاري فيما  من يوم 13 حتى 
مكاملة   24146 املركزية  العمليات  غرفة  تلقت 

هاتفية ما بن جنائية ومرورية.
الناعور مدير  �شعيد  احمد  دكتور  العقيد  قال  و 
ال�شارقة  ب�شرطة  بالنابة  املركزية  العمليات  عام 
 20460 ت��ل��ق��ت  امل��رك��زي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  اأن غ��رف��ة 
املبارك  الفطر  عيد  عطلة  خ��ال  هاتفية  مكاملة 
للحالت  امل��خ�����ش�����س   999 ال���رق���م  خ����ال  م���ن 
ل��ل��م��ك��امل��ات غري   3686 ت��ل��ق��ت  ف��ي��م��ا  ال���ط���ارئ���ة 
ال��ط��ارئ��ة ع��ل��ى ال��رق��م 901 ال��ت��ي اح��ت��وت على 
ال�شرطية  واخل����دم����ات  ال��ع��ام��ة  ال���ش��ت��ف�����ش��ارات 

املقدمة اأثناء العطلة.
واأ�شاف اأن الباغات التي تلقتها غرفة العمليات 
اأهميتها  وفق  �شنفت  ال�شارقة  ب�شرطة  املركزية 
طبيعة  مع  للتعامل  الازمة  الإج���راءات  باتخاذ 

كل باغ على حده ف�شنفت الباغات اإىل جنائية 
ومرورية وطارئة وغري طارئة حيث مت التعامل 
اإىل جهات  ف���وراً  ال��ب��اغ��ات وحتويلها  ك��اف��ة  م��ع 

الخت�شا�س وفق نوع وطبيعة كل باغ.
واأو�شح الناعور اأن احلركة املرورية خال اإجازة 
بالإن�شيابية يف  ال��ع��ام مت��ي��زت  ه���ذا  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د 
املبذولة يف  للجهود  نتيجة  الإم���ارة  ط��رق  جميع 
الإم���ارة  يف  املنت�شرة  امل��روري��ة  ال��دوري��ات  تنظيم 
عددها  بلغ  حيث  وامل����رور  ال�شري  ح��رك��ة  ل�شبط 
الداخلية  )186( دوري��ة �شملت دوري��ات الطرق 
ودوري����ات ال��ط��رق اخل��ارج��ي��ة ودوري����ات ف��رع اأمن 
ال�شناد  دوري����ات  اىل  بال�شافة  وال��ن��ق��ل  ال��ط��رق 
وذل����ك ت��ف��ادي��اً ل���وق���وع احل�����وادث وت���اأم���ن تنقل 
م�شتخدمي الطرق خال اأيام العيد مما انعك�س 
يف انخفا�س احلوادث املرورية التي بلغت )11( 
اإ�شابات  ع��ن��ه��ا  ن��ت��ج  ح�����وادث   )9( م��ن��ه��ا  ح���ادث���اً 
بال�شافة  واملتو�شطة  البليغة  ب��ن  م��ا  ت��راوح��ت 
الزائدة  ال�شرعة  ب�شبب  الوىل  وف��اة  حالتي  اىل 
الطريق  ع��ن  امل��ف��اج��ئ  الن���ح���راف  اىل  اأدى  مم��ا 
التجارية  امل��ح��ات  اأح���د  ب���ج���دران  وال���ش��ط��دام 
امل�شاة  اأحد  عبور  نتيجة  الثانية  الوفاة  اأما حالة 
ل�  ل�شارع الم��ارات )الطريق العابر( الذي يت�شع 

من موقع غري خم�ش�س  للمركبات  م�شارات   6
لعبور امل�شاة.

من  املختلفة  الإع�����ام  و���ش��ائ��ل  دور  اإىل  ا���ش��ار  و 
اإي�شال  يف  والذكية  وامل�شموعة  وامل��ق��روءة  املرئية 
اإىل ج���ان���ب دور  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  الأم���ن���ي���ة  ال��ر���ش��ال��ة 
املرورية  والثقافة  امليدانية  التوعوية  احلمات 
اأدى  مما  الطريق  م�شتخدمي  ت�شود  ب��داأت  التي 
اإىل �شعود املوؤ�شرات الإيجابية للو�شع املروري يف 

جميع مناطق الإمارة.
اأن  ال��ن��اع��ور  اأح��م��د �شعيد  ال��ع��ق��ي��د دك��ت��ور  واأك����د 
امل���روري���ة حت��ق��ق��ت يف الم�����ارة نتيجة  ال�����ش��ام��ة 
توزيع  ح��ي��ث  م��ن  وال�����ش��ل��ي��م  امل�����ش��ب��ق  للتخطيط 
ت��واج��د م�شليات  امل��روري��ة يف مناطق  ال��دوري��ات 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  واأم��ن��ي��اً  م��روري��اً  وتاأمينها  العيد 
توزيعها يف املناطق ال�شياحية والأماكن العامة مع 
الأخذ باحل�شبان �شمان �شامة امل�شاة والأطفال 
بالقرب من املتنزهات والأ�شواق واملناطق ال�شكنية 
املواقع  امل��رور يف جميع  رج��ال  تواجد  اإىل جانب 
احليوية يف الإمارة ملنع ارتكاب املخالفات املرورية 
تلك  يف  املرورية  للكثافة  نتيجة  حتدث  قد  التي 
�شامة  على  حفاظا  العيد  فرتة  خال  الأماكن 

م�شتخدمي الطريق.

•• ال�صارقة-الفجر:

اأعلنت م�شرية فر�شان القافلة الوردية 2018، اإحدى 
املعنية  ال�شرطان،  مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جمعية  م��ب��ادرات 
املبكر  الك�شف  واأهمية  الثدي  ب�شرطان  الوعي  بتعزيز 
اأن��ح��اء دول���ة الإم�����ارات، ع��ن جناحها يف  عنه يف جميع 
نحو  اإج��راء  بعد  بال�شرطان  اإ�شابة   11 عن  الك�شف 
اأثرها  على  ق��ام  ���ش��ري��ري��ة،  ومعاينة  فح�س   8000
�شيدات  باإحالة  القافلة  �شمن  واملتخ�ش�شون  الأطباء 
ت���راوح اأع��م��اره��ن ب��ن 30 و62 ع��ام��اً، لإج���راء املزيد 
من الفحو�شات التي اأ�شهمت يف الك�شف عن اإ�شابتهن 

بال�شرطان. 
وت�شمنت قائمة املري�شات 11 �شيدة مقيمة يف خمتلف 
واأربع  ال�شارقة،  �شيدات يف  اأربع  الدولة، منهن  اإم��ارات 
يف عجمان، واثنتان يف دب��ي، وواح��دة يف راأ���س اخليمة، 
اأث��ب��ت فعالية ه���ذه احل��م��ل��ة ال��ت��ي غطت  الأم����ر ال���ذي 
ن�شختها  يف  القافلة  ومتكنت  ال��دول��ة،  اأن��ح��اء  خمتلف 
الثامنة من اإجراء فحو�س املاموغرام ل�47 حالة عرب 
فح�س    254 ج��ان��ب  اإىل  املتنقلة،  الطبية  عياداتها 
ال�شوتية مت  ف��وق  ب��الأم��واج  م��ام��وغ��رام، و97 فح�شاً 
الرعاية  م��زودي  من  �شركائها  مع  بالتعاون  اإج��راوؤه��ا 

ال�شحية من القطاع اخلا�س.
وت�����ش��ري ن��ت��ائ��ج ال��ق��اف��ل��ة ال��ث��ام��ن��ة اإىل ����ش���رورة اإج����راء 
فحو�شات دورية لل�شرطان ورفع م�شتوى الوعي به، اإذ 
ال�شتينات واأربعة  اأوائل  مت ت�شخي�س حالة �شيدتن يف 
وواحدة  الأرب��ع��ن،  واأرب��ع��ة يف  يف منت�شف اخلم�شينات 
�شملت  خمتلفة،   جن�شيات  من  فقط  عاماً  بعمر 30 
ال�شودان،  م��ن  و�شيدتن  الفلبن  م��ن  ���ش��ي��دات  ث��اث 
وواحدة من كل العراق والأردن وم�شر واملغرب والهند 

وفل�شطن، وقد بداأن جميعهن اإجراءات العاج. 
وتربز اأهمية م�شرية فر�شان القافلة الوردية هذا العام 
يف اأنها الأو�شع نطاقاً منذ انطاقها قبل ثمانية اأعوام، 
فقد تفوق عدد امل�شتفيدين من خدماتها على ح�شيلة 
جلنة  قامت  كما  �شخ�شاً،   687 بواقع  املا�شية  ال�شنة 
العيادات  م��ن  ع��دد  عمل  ف��رتة  مب��ّد  الطبية  التوعية 
الثابتة ملدة 9 اأيام اإ�شافية بعد انتهاء احلملة، ليتجاوز 
بذلك عدد الفحو�شات الطبية الإجمالية التي قدمتها 

امل�شرية 2635 فح�شاً. 

واجلدير بالذكر اأن العدد الإجمايل لاأ�شخا�س الذين 
يتلقون العاج اأو خ�شعوا للعاج يف اإطار حملة القافلة 
12 �شيدة يف عام  54 حالة، منها  اإىل  الوردية، و�شل 

ويخ�شعن حالياً  العاج  منهّن  اأربعة  اأكملت   ،2017
النف�شي واملعنوي التي تقدمها جمعية  لدورات الدعم 

اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان. 

وجنحت م�شرية فر�شان القافلة الوردية منذ انطاقها 
األ��ف فح�س   56 اإج���راء ما يزيد على  2011 يف  ع��ام 
طبي، خ�ش�س %20 منها للرجال، وت�شمنت 16 األفاً 

بالأمواج  فح�س  و2232  ماموغرام،  فح�س  و462 
فوق ال�شوتية. 

املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�شة  ك���رم،  ب��ن  رمي  وق��ال��ت 

مل�شرية فر�شان القافلة الوردية، اإن جناحنا يف اكت�شاف 
ال� 11 حالة يعّد اإجنازاً كبرياً  حلملة القافلة الوردية، 
واإنقاذ  معاناتهن  تخفيف  يف  كبرياً  دوراً  �شيلعب  مما 
اإقبال  ع��ن  ك�شفت  احلملة  ح�شيلة  اأن  كما  حياتهّن. 
اإج��راء فحو�شات للك�شف  متزايد لأف��راد املجتمع على 
امل�شتمر يف  الذي يعك�س جناحنا  الأم��ر  ال�شرطان،  عن 
اإي�شال  ر�شالتنا واأهدافنا املتمثلة يف زيادة الوعي بهذا 

املر�س بن خمتلف ال�شرائح املجتمعية.
اللواتي  املري�شات  ب��اأن  بالذكر  يجدر  مم��ا  واأ���ش��اف��ت: 
قامت القافلة بدعمهن من خلفيات خمتلفة مما يثبت 

اأن اأي �شخ�س معر�س لاإ�شابة ب�شرطان الثدي.
من  ال�شرطان  اأن  من  الرغم  على  ك��رم:  بن  واختتمت 
ال��ن�����ش��اء، فاإن  ب��ن  ان��ت�����ش��اراً  الأم���را����س القاتلة الأك���رث 
املبكر  الك�شف  عند  لل�شفاء  قابلة  احلالت  من   98%
ع��ن��ه��ا، وت�����ش��ه��د ال���دول���ة ع��ام��اً ب��ع��د ع���ام وع��ي��اً واإدراك�����اً 

متنامياً بن اأفراد املجتمع. 
وكانت م�شرية فر�شان القافلة الوردية الثامنة جنحت 
30 ع��ي��ادة، وبفريق طبي �شم  اأك��رث م��ن  وم��ن خ��ال 
الفحو�شات  ت��ق��دمي  يف  ط��ب��ي،  ك����ادر   200 م��ن  اأك����رث 
الطبية املجانية للك�شف عن �شرطان الثدي ل� 7795 
منذ  امل�شرية  حققته  التي  الأعلى  الرقم  وهو  �شخ�شاً، 
امراأة،  و7177  رج���ًا،   618 بينهم  م��ن  انطاقها، 
ويبلغ عدد املواطنن منهم 1557 مواطناً ومواطنة، 
�شخ�شاً   2559 بينهم  م��ن   ،6238 املقيمن  وع��دد 
اإجمايل هذه الفحو�شات  40 عاماً، ومن  ال�  فوق �شن 
اأ�شعة  ف��ح��و���س  لإج�����راء  �شخ�شاً   2186 حت��وي��ل  مت 
لاأ�شعة  فحو�س  لإج��راء  �شخ�شاً  و430  املاموجرام، 

ال�شوتية.
وحت��ظ��ى م�����ش��رية ف��ر���ش��ان ال��ق��اف��ل��ة ال���وردي���ة، برعاية 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن  ال�شمو  كرمية من �شاحب 
حممد القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، 
بنت  ال�شيخة جواهر  �شمو  �شموه،  قرينة  ومتابعة من 
اأ�شدقاء  جلمعية  املوؤ�ش�س  الرئي�س  القا�شمي،  حممد 
مر�شى ال�شرطان، وعلى مدار الأعوام املا�شية، جنحت 
�شبيل  يف  حم������دودة  ع����ط����اءات ل  ت���ق���دمي  يف  امل�������ش���رية 
به،  املجتمعي  الوعي  وتعزيز  الثدي،  �شرطان  مكافحة 
الفحو�س  وتوفري  حوله،  املغلوطة  املفاهيم  وت�شحيح 

املجانية للك�شف عنه.

مكتوم بن حممد يقدم واجب العزاء 
بوفاة خادم علي خلفان بوعميم

•• دبي - وام:

قدم �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي واجب العزاء يف 
وفاة املرحوم خادم علي خلفان بوعميم اإذ قام �شموه م�شاء ام�س بزيارة خيمة العزاء يف 
منطقة اأم �شقيم يف دبي وقدم �شادق عزائه وموا�شاته اىل اأجنال الفقيد يحيى وخلفان 
ومغفرته  رحمته  بوا�شع  فقيدهم  يتغمد  ان  وتعاىل  تبارك  اهلل  راجيا  وذويهم  وحممد 
واإنا  “اإنا هلل   . العزاء  وح�شن  ال�شرب  وذوي��ه جميل  اأ�شرته  ويلهم  ف�شيح جناته  وي�شكنه 

اليه راجعون ».

م�سرية فر�سان القافلة الوردية الثامنة تك�سف عن 11 حالة اإ�سابة بال�سرطان

اأعمار ال�سيدات امل�سابات تراوح بني 30 و62 عامًا يف كل من ال�سارقة ودبي وعجمان وراأ�ش اخليمة

ال�سارقة  �سرطة  تلقتها  مكاملة   146 و  األف   24
خالل اأيام عيد الفطر

برئا�سة حبيب ال�سايغ

منتدى الأدب العربي ال�سيني ينطلق يف القاهرة اخلمي�ش
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يف  �شخ�شا   25 جثث  على  العثور  الثنن  متطابقة  م�شادر  اأعلنت 
الأ�شبوع  اجلي�س  بها  ق��ام  العتقالت  من  �شل�شلة  بعد  م��ايل  و�شط 
حقوق  منظمات  اعرت�شت  ما  كثريا  الخ��رية،  ال�شهر  ويف  املا�شي. 
الن�شان وال�شكان على اعان اجلي�س املايل “الق�شاء على اإرهابين” 
يف هذه املنطقة، ونددوا بعمليات اعدام خارج نطاق الق�شاء. وافادت 
منظمة تدافع عن حقوق الرعاة الرحل يف بيان انه يف ال�شبوع املا�شي 
وخال “عملية للجي�س املايل يف بلدتي كوباكا ونانتاكا بو�شط مايل 
ا من جماعة الفولين«. وا�شافت ان “ال�شكان  مت اعتقال 25 �شخ�شً
ف��ع��رثوا على ثاث  بعملية مت�شيط  وق��ام��وا  ال��ن��ار  تنبهوا لط��اق 
مقابر جماعية حتتوي ما جمموعه 25 جثة«. وردا على ا�شتف�شار 
التهامات  هذه  الدفاع  وزارة  يف  م�شدر  نفى  بر�س،  فران�س  لوكالة 
باإعدامات بدون حماكمة، م�شريا اىل فتح حتقيق. ورف�س متحدث 
با�شم الوزارة م�شطلح “جتاوزات” اجلي�س قائا ان “املنطقة املعنية 
ارواحهم”،  عائاتهم  ي��زورون  ماليون  جنود  فقد  وقد   ... خطرية 

م�شريا اىل وجود “اإرهابين وم�شلحن جمهولن«.
 

اأملانيا يف ق�شية  ميثل طالب جلوء قال اإنه اأفغاين، اأمام حمكمة يف 
مقتل �شديقته ال�شابقة، يف حماكمة حتظى بتغطية اعامية وا�شعة 
وقائع  وت��ع��ود  ال��ه��ج��رة.  ح��ول  احلكومية  الأزم���ة  خ�شّم  يف  وُتفتتح 
احلادثة اىل اأواخر كانون الأول دي�شمرب يف مدينة كاندل يف جنوب 
ال�شابقة،  ب�شديقته  املتهم  حلق  عيان،  �شهود  وبح�شب  اأملانيا.  غرب 
وهي تلميذة تبلغ 15 عاما، اىل متجر وطعنها مرات عديدة بعنف. 
تعقد  حيث  لن���داو  حمكمة  با�شم  امل��ت��ح��دث  �شيلب،  روب���رت  واأ���ش��ار 
جل�شات ال�شتماع حتى نهاية اآب/اأغ�شط�س، اإىل اأن “النيابة العامة 
باأن ال�شحية قطعت  علما  اأن دافع )اجلرمية( هو الغرية”،  تعترب 
عاقتها باملتهم. ول يزال عمر املتهم غري موؤكد. و�شتتم حماكمته 
يف جل�شات مغلقة اأمام حمكمة للقا�شرين حيث ل تتعدى العقوبات 
املفرو�شة ال�شجن لع�شر �شنوات. ويقول املتهم اإنه يبلغ 15 عاما ال 
اأنه بناء على اختبار، قد يكون عمره يراوح بن 17 �شنة ون�شف �شنة 
اأوراق اىل  اذ انه و�شل من دون  و20. ومل حتدد جن�شيته بو�شوح، 
اأفغاين  اإنه  2016 وقال لل�شلطات الأملانية  اأملانيا يف ني�شان/ابريل 
ان  2017 من دون  قا�شر. وُرف�س طلب جلوئه يف �شباط فرباير 

يتّم ترحيله ب�شكل فوري.

�شخ�س  مقتل  ال��ك��وارث  لدارة  الوطنية  الوكالة  يف  م�شوؤول  اأع��ل��ن 
وفقدان الع�شرات يف حادث غرق مركب كان يقل 80 �شخ�شا الثنن 
�شومطرة  مبقاطعة  ت��وب��ا  ب��ح��رية  يف  امل��رك��ب  وغ���رق  اندوني�شيا.  يف 
ال�شمالية، على بعد اأكرث من 1300 �شمال غرب العا�شمة جاكرتا.
وقال املتحدث با�شم الوكالة “مت انقاذ �شتة ا�شخا�س، فيما لقي راكب 
يعرقل  ال�شيء  الطق�س  لكن  انقاذ  �شفن  ال�شلطات  وار�شلت  حتفه«. 
ومي�شي  اجلمعة،  منذ  الفطر  بعيد  اندوني�شيا  وحتتفل  عملياتها. 
املاين عطا خال الحتفالت. وتعد بحرية توبا مق�شدا �شياحيا 
�شعبيا. وحادثة املركب هي الخرية يف �شل�شلة من احلوادث البحرية 
يف ارخبيل اجلزر ال�شا�شع، حيث يعتمد الهايل بدرجة كبرية على 
املراكب للتنقل بن اجلزر البالغ عددها نحو 17 األفا لكن معايري 

ال�شامة فيها منخف�شة.

بداأت ام�س يف لندن حماكمة رجل هاجم عددا من رجال ال�شرطة يف 
اآب اأغ�شط�س 2017 م�شتخدما �شيفا اأمام ق�شر باكينغهام ومعتربا 
امللكة اليزابيث الثانية “عدوة اهلل«. وم�شاء 25 اآب اأغ�شط�س، اأوقف 
اآلية  26 عاما حينها، �شيارته قبالة  حميي �شودري الذي كان يبلغ 
لل�شرطة اأمام ق�شر باكينغهام، مقر امللكة اليزابيث الثانية. وعندما 
اقرتب �شرطيان غري م�شلحن منه لتفتي�شه، حاول رفع �شيف يبلغ 
“ح�شل  اأن��ه  اأم���ام املحكمة  طوله م��رتا. واأو���ش��ح امل��دع��ي تيم ك��راي 
�شجار ق�شري وحاد حاول خاله ال�شرطيان اأخذ ال�شيف منه”. وقال 
ال�شرطيون  واعتقد  با�شتمرار،  واأك��رب+  يردد +اهلل  “كان  �شودري  ان 
اأنهم يتعاملون مع حادث ارهابي«. ونفى املتهم اأن يكون قد دبر عما 

ارهابيا مو�شحا اأنه كان يريد فقط اأن يتم قتله خال احلادثة.

عوا�صم

باماكو

جاكرتا

لندن

برلني

احلكومة الفل�سطينية حتذر من الت�سعيد يف غزة
•• غزة-وكاالت:

اتهمت احلكومة الفل�شطينية، ام�س الإثنن، اإ�شرائيل بالت�شعيد يف قطاع 
غزة بحجج “واهية وكاذبة” وذلك بعد �شنها غارات جوية على القطاع، 

رداً على اإطاق طائرات ورقية، وبالونات حارقة على اأرا�شيها.
بيان  يف  املحمود،  يو�شف  الفل�شطينية،  احلكومة  با�شم  املتحدث  وق��ال 
الحتال  ي�شوقها  التي  وال��ذرائ��ع  “احلجج  اإن   ، الإثنن  ام�س  �شحايف 
لتربير عدوانه على قطاع غزة واهية وكاذبة، ول تلغي حقيقة ا�شتمرار 
11 ع��ام��اً، وا���ش��ت��م��رار ت�شعيد  ال��ع��زل منذ  اأه��ل��ن��ا  ف��ر���س احل�����ش��ار على 

العدوان ال�شامل �شدهم«.
“هذا  اأن  معترباً  غ��زة،  قطاع  اإ�شرائيلية  طائرات  ق�شف  املحمود  واأدان 
الق�شف عدوان جديد ياأتي �شمن �شيا�شة الت�شعيد التي تنفذها حكومة 

الحتال �شد اأهلنا، و�شعبنا البطل يف القطاع«.
ويف تعقيبه على ت�شريحات رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي بنيامن نتنياهو 
و�شف  التي قال فيها اإنه “�شي�شتمر يف ال�شيطرة على ال�شفة الغربية”، 

املحمود تلك الت�شريحات ب�”احلمقاء«.
الذي يحظى  ال�شافر  الأمريكي  والنحياز  والدعم  “الحتال  اإن  وقال 

به، �شبب جنون العظمة لقادته واأ�شاب م�شوؤوليه بالعمى«.
واأكد اأن “كامل الأر�س الفل�شطينية املحتلة منذ 1967 مبا فيها ال�شفة 
الغربية، لن تخ�شع لاحتال يوماً، ولن تر�شخ له، و�شعبنا ي�شر على 
امل�شروعة،  حقوقه  كافة  ونيل  الح��ت��ال،  اإن��ه��اء  حتى  ن�شاله  موا�شلة 

ح�شبما ن�شت عليه القوانن وال�شرائع الدولية«.

ال�سني الرابح الأكرب من قمة �سنغافورة

الرت�سانات النووية تتقل�ش لكنها اأكرث حداثة 

الحتاد الأوروبي ميدد العقوبات على رو�سيا  

احل�سد ال�سعبي العراقي يتهم وا�سنطن بقتل 22 من عنا�سره

اأوزبك�ستان ت�سجن اأمريكيا بتهمة �سلته مع مت�سددين �سهر ملك اإ�سبانيا ي�سلم نف�سه لتنفيذ عقوبة ال�سجن 
•• اأملا اأتا-رويرتز:

يحمل  رج��ا  اعتقلت  ال�شلطات  اإن  ام�س  الر�شمية  اأوزبك�شتان  اأن��ب��اء  وكالة  قالت 
اجلن�شية الأمريكية لدى و�شوله اإىل الباد واتهمته ب�شات بجماعة مت�شددة.

ونقلت الوكالة عن جهاز اأمن الدولة قوله اإن زوكري علييف )46 عاما( املولود يف 
اأوزبك�شتان واحلا�شل على اجلن�شية الأمريكية عام 2014 اعتقل يوم 16 يونيو 

حزيران يف اإقليم قا�شقاداريو يف جنوب الباد.
�شاته  ب�شبب   2005 ع��ام  منذ  املطلوبن  قائمة  على  ك��ان  علييف  اأن  واأ�شافت 
باحلركة الإ�شامية يف اأوزبك�شتان وهي جماعة مت�شددة ظهرت يف ت�شعينيات القرن 
املا�شي و�شط حالة مترد يف اجلمهورية ال�شوفيتية ال�شابقة. وحارب مقاتلو احلركة 
اإىل جانب حركة طالبان يف اأفغان�شتان وقالت الوكالة اإن علييف تدرب هناك. ومل 

تعلق ال�شفارة الأمريكية يف ط�شقند.

ال�شن  ان�����ش��م��ام  ت���رام���ب  اق�����رتح 
اأي مباحثات  اإىل  وكوريا اجلنوبية 
اخلارجية  وزارة  و�شادقت  ���ش��ام. 
اإن  قائلًة  الق���رتاح،  على  ال�شينية 
اإىل  ي��دي��ه��ا  مل��د  م�شتعدة  “ال�شن 
اأجل  م��ن  املعنية  الأط����راف  جميع 
لل�شام  نظام  واإن�شاء  للت�شلح،  نزع 

يف �شبه اجلزيرة الكورية«. 

•• بطني-وكاالت:

رغم احتدام النقا�شات بن حمللن 
الأكرب من  امل�شتفيد  وخرباء حول 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ب���ن  ال��ق��م��ة 
دون��ال��د ت��رام��ب وال��زع��ي��م الكوري 
ال�شمايل كيم جونغ اأون، كان هناك 
بالتاأكيد  لكنه  اأق��ل ظ��ه��وراً،  لع��ب 

الفائز الوا�شح، وهو ال�شن. 
غا�شر،  ب������وين  م�����ن  ك�����ل  وراأى 
م�شت�شار بارز لدى مركز الدرا�شات 
واأوريانا  والدولية،  ال�شرتاتيجية 
�شكايار ما�شرتو، اأ�شتاذة م�شاعدة 
ل��ل��درا���ش��ات الأم��ن��ي��ة ل��دى “معهد 
اإدموند وال�س للخدمة اخلارجية” 
اأن بكن  ت����اون،  يف ج��ام��ع��ة ج����ورج 
قمة  يف  رئي�شين  ه��دف��ن  حققت 

�شنغافورة.
عر�شاه  م��ا  وف���ق  ال��ك��ات��ب��ان،  وراأى 
اأن  اأفريز”،  “فورين  جم��ل��ة  يف 
ال�����ش��ي��ن��ي��ة جت���اه كوريا  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
ال�����ش��م��ال��ي��ة م���دف���وع���ة ب���رغ���ب���ة يف 
حم����ارب����ة ال���ن���ف���وذ الأم����ري����ك����ي يف 
املنطقة، وتعزيز النفوذ ال�شيني يف 

مبكانته،  حل����ق  ال������ذي  ب���ال�������ش���رر 
هفوة  ب�شبب  ال�شينية  وبامل�شالح 
ك��ي��م. وم��ن امل��رج��ح اأن���ه اأ���ش��ر على 
اأن يبذل زعيم كوريا ال�شمالية كل 
�شنغافورة،  اأثناء قمة  ما يف و�شعه، 
مناوراتها  بوقف  وا�شنطن  لتقبل 

الع�شكرية مع كوريا اجلنوبية.
ب��ع��د قمة  وه���ذا م��ا حت��ق��ق بالفعل 
عندما  ح�����زي�����ران(،  ي���ون���ي���و)   12
ت��ف��اج��اأ ع����دد ك��ب��ري م���ن ج����رالت 
ال���ب���ن���ت���اغ���ون، ك���م���ا ه����و احل������ال يف 
ترامب  بتعهد  وط��وك��ي��و،  ���ش��ي��ئ��ول 
للتدريبات  حمدود  ل  بتعليق  علناً 

الع�شكرية. 
وكان عدد من اخل��رباء حمقن يف 
باأن ذلك كان تنازًل كبرياً  روؤيتهم 
العاقات  على  حمتملة  تبعات  له 
اجلنوبية،  ال���ك���وري���ة  الأم���ري���ك���ي���ة 
وا�شنطن  ح�شول  ع��دم  اإىل  ن��ظ��راً 
ال�شمالية،  ك��وري��ا  م��ن  مقابل  على 
�شوى تطمينات فارغة لنزع ت�شلح.

ل��ك��ن ح�شب ك��ات��ب��ي امل��ق��ال، م��ا من 
تعليق  م����ن  ده�������ش���ة  اأك�������رث  �����ش����يء 
ترامب عن رغبته يف اإخراج القوات 

�شبه اجلزيرة الكورية. وقد جنحت 
بكن يف حتقيق هدفيها. 

متبادل  لتخفيف  ال�����ش��ن  و���ش��ع��ت 
للت�شعيد فوق �شبه اجلزيرة. وبعد 
“جتميد  ���ش��ي��غ��ة  اأم���ري���ك���ا  رف�������س 
عر�شتها  ال��ت��ي  جتميد”  م��ق��اب��ل 
وجوب  على  ن�شت  وال��ت��ي  ال�شن، 
مناوراتها  املتحدة  ال��ولي��ات  وق��ف 
اجلزيرة،  ���ش��ب��ه  ف����وق  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
ال�شمالية  ك��وري��ا  وق���ف  م��ق��اب��ل  يف 
جميع جتاربها املتعلقة بربناجمها 
البلدين،  ممانعة  وبعد  ال��ن��ووي.  
كيم  اأعلن  القمة،  باإلغاء  والتهديد 
تعليق  ني�شان(،  اأب��ري��ل)  يف  ف��ج��اأة، 
جتارب بلده النووية وال�شاروخية، 

دون اأن يطالب ب�شيء يف املقابل. 
مفاجاأة  اإىل  امل��ق��ال  ك��ات��ب��ا  وي�����ش��ري 
عندما  اأي��������ار(،  م���اي���و)  يف  اأخ������رى 
اأجرى كيم حتوًل كامًا، اإثر لقائه 
بينغ،  ج��ن  �شي  ال�شيني  الرئي�س 
الأمريكية  ال��ت��دري��ب��ات  اإن  ق��ال  اإذ 
يعلق  جعلته  اجل��ن��وب��ي��ة،  ال��ك��وري��ة 

حمادثاته املقررة مع اجلنوب. 
يقبل  ي���ك���ن  مل  ����ش���ي  اأن  وي����ب����دو 

الأمريكية من كوريا اجلنوبية. 
واإذا كانت الوليات املتحدة �شتحرك 
اأو تقل�س وجودها الع�شكري  فعلياً 
يف �شبه اجلزيرة الكورية، ف�شيكون 

ذلك مبثابة اأكرب ن�شر لبكن.
واأما الهدف الثاين لل�شن فانطوى 
على اأن يكون لها مكان حول طاولة 
املفاو�شات اإذا كانت هناك حمادثات 

•• بروك�صل-اأ ف ب:

اأعلن الحتاد الأوروبي ام�س متديده 
على  يفر�شها  م�شددة  عقوبات  ل�شنة 
العام  القرم  �شمها  اعقاب  يف  رو�شيا 
التدابري  ت��ل��ك  وت��ل��ح��ظ   .2014
امل�شتوردة  ال�شلع  بع�س  على  ح��ظ��را 
يف  مقارها  �شركات  ومتنع  وامل�شدرة، 
الحتاد الوروبي من القيام بخدمات 

ا�شتثمارية و�شياحية يف القرم.
املجل�س  “اإن  ب��ي��ان  يف  ال��ت��ك��ت��ل  وق���ال 
الحت��������اد  الع�����������ش�����اء يف  )ال�������������دول 
الوروبي( مدد القيود ردا على ال�شم 
غري القانوين من جانب رو�شيا للقرم 

و�شيبا�شتوبول، حتى 23 يونيو 2019«. وا�شاف البيان “بعد اربع �شنوات 
من ال�شم غري القانوين جلمهورية القرم امل�شتقلة ومدينة �شيبا�شتوبول 
من جانب رو�شيا الحت��ادي��ة، يوؤكد الحت��اد الوروب���ي ع��دم اعرتافه بهذا 

النتهاك للقانون الدويل وا�شتمرار ادانته له«.
فر�شت العقوبات يف اعقاب �شم رو�شيا ل�شبه اجلزيرة ال�شرتاتيجية املطلة 
اآلف �شخ�س   10 اكرث من  وقتل   .2014 ال�شود يف مار�س  البحر  على 
 2014 ان��دلع مترد مدعوم من مو�شكو يف �شرق اوكرانيا يف ابريل  منذ 
يف اعقاب �شم �شبه اجلزيرة. وي�شر الحتاد الوروبي على حما�شبة رو�شيا 
دعمت  حن  اخ��ط��اأت  بروك�شل  ان  تقول  مو�شكو  لكن  املتمردين.  لدعمها 

•• بغداد-اأ ف ب:

ال�شعبي  احل�������ش���د  ق��������وات  ات���ه���م���ت 
املتحدة  ال����ولي����ات  ام�������س  ال���ع���راق���ي 
�شربة  يف  عنا�شرها  م��ن   22 بقتل 
���ش��وري��ا على احلدود  ���ش��رق  ج��وي��ة يف 
التحالف  دم�����ش��ق  ات��ه��م��ت  ال��ع��راق��ي��ة 
بتنفيذها  اأم��ريك��ي��ة  ب��ق��ي��ادة  ال����دويل 
واو�شحت  نفاها.  التحالف  اأن  غ��ري 
طائرة  قامت  بيان  يف  احل�شد  ق��ي��ادة 
لقطعات  ثابت  مقر  ب�شرب  امريكية 

بينهم  قتيا   52 ���ش��ق��وط  الإن�����ش��ان 
“30 م��ق��ات��ا ع��راق��ي��ا ع��ل��ى الأق����ل 
و16 من اجلن�شية ال�شورية” بينهم 
واملجموعات  اجل��ي�����س  م���ن  ع��ن��ا���ش��ر 
يكون  اأن  التحالف  ونفا  ل��ه.  املوالية 
العامي  مكتبه  واأك��د  ال�شربة  �شن 
�شوؤال  على  رداً  اإلكرتونية  ر�شالة  يف 
هناك  تكن  “مل  اأن���ه  ب��ر���س  لفران�س 
قوات  اأو  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  غ�����ارات 

التحالف يف هذه املنطقة«.
اأن  البيان  يف  ال�شعبي  احل�شد  واأعلن 

�شرعية يف كييف،  الإطاحة بحكومة 
رئ��ي�����س موال  اط��اح��ة  ا����ش���ارة اىل  يف 
بعد   2014 ف���رباي���ر  يف  ل��رو���ش��ي��ا 
ثاثة ا�شهر من احتجاجات تخللتها 

اعمال عنف دامية احيانا.
ورح���ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الوك����راين 
بالقرار  الث���ن���ن  ك��ل��ي��م��ك��ن  ب��اف��ل��و 

الأوروبي.
“المتنان  ع���ن  ت��وي��رت  ع��ل��ى  وع����رب 
لأ���ش��دق��ائ��ن��ا يف الحت�����اد الأوروب������ي 
بالقرم  املتعلقة  ال��ع��ق��وب��ات  لتمديد 
فر�س  على  التكتل  وح�س  ل�شنة”. 
امل�شوؤولن  ع��ل��ى  ا���ش��اف��ي��ة  ع��ق��وب��ات 
يف  الن�شان”  حقوق  “انتهاكات  عن 
القرم. بدوره رحب الرئي�س الوكراين برتو بورو�شنكو بتمديد العقوبات 
ال�����ش��ارم ب�شاأن  “تعول على م��وق��ف الحت���اد الوروب����ي  وق���ال ان اوك��ران��ي��ا 
يلتقي  امل�شاألة عندما  و�شتتم مناق�شة  امنية جديدة من رو�شيا”  حتديات 
القادة الأوروبين يف بروك�شل يف التا�شع من يوليو. وا�شافة اىل التدابري 
املتعلقة بالقرم، فر�س الحتاد الوروبي تدابري اخرى على خلفية ان�شطة 
من  ا�شخا�س  ومنع  قا�شية  اقت�شادية  عقوبات  منها  اوك��ران��ي��ا،  يف  رو�شيا 

ال�شفر وجتميد ا�شول اكرث من 150 �شخ�شا.
عرب  وا�شلحة  ق��وات  بار�شال  رو�شيا  الغربيون  وحلفاوؤها  اوكرانيا  وتتهم 

احلدود، المر الذي تنفيه مو�شكو.

احل�����ش��د ال�����ش��ع��ب��ي م��ن ل��وائ��ي 45 و 
ال�شريط احلدودي  املدافعة عن   46
م�شريين،  ب�����ش��اروخ��ن  ���ش��وري��ا  م���ع 
مقاتا   22 ا�شت�شهاد  اىل  ادى  مم��ا 
وا�شابة 12 بجروح«. واتهمت دم�شق 
ليل الحد الثنن التحالف الدويل 
بقيادة اأمريكية بتنفيذ �شربة جوية 
ا�شتهدفت موقعا ع�شكريا يف حمافظة 
واأوقعت  ���ش��وري��ا  ب�����ش��رق  ال�����زور  دي���ر 
ح�شيلة،  ت���ورد  اأن  دون  م��ن  �شحايا 
حلقوق  ال�شوري  املر�شد  اأعلن  فيما 

قواته تنت�شر على ال�شريط احلدودي 
احلدود  حترير  عمليات  انتهاء  منذ 
م����ن ت��ن��ظ��ي��م داع���������س ول���غ���اي���ة الن 
العراقية.  امل�شرتكة  العمليات  بعلم 
روا�شاف “انه وب�شبب طبيعة املنطقة 
اجلغرافية كون احلدود ار�س جرداء، 
فان  الع�شكرية  ال�شرورة  عن  ف�شا 
ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة ت��ت��خ��ذ م��ق��را لها 
ال�شورية  ك��م��ال  ال��ب��و  منطقة  �شمال 
700 مرت  احل��دود  تبعد عن  والتي 

فقط كونها ار�س حاكمة .

ترامب يتدخل يف اجلدل 
الأملاين حول الهجرة 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  دخ��ل 
ت���رام���ب ام�������س ع��ل��ى خ���ط الزم����ة 
حول  املانيا  يف  ال��دائ��رة  ال�شيا�شية 
م��ل��ف ال��ه��ج��رة م��ع��ت��ربا ان المل���ان 
انغيا  امل�����ش��ت�����ش��ارة  ���ش��د  ينقلبون 

مريكل ب�شبب هذه امل�شاألة.
“ال�شعب  وكتب ترامب يف تغريدة 
فيما  ق��ادت��ه  ع��ل��ى  ينقلب  المل����اين 
تهز الهجرة التحالف اله�س ا�شا�شا 
يف ب����رل����ن. م���ع���دل اجل����رمي����ة يف 
يف  كبري  خطاأ  ج��دا.  مرتفع  املانيا 
ال�شماح بدخول  اوروب���ا  ان��ح��اء  ك��ل 
غريوا  الذين  ال�شخا�س  ماين 

لهذا احلد وبعنف ثقافتهم«.
واأ����ش���اف ال��رئ��ي�����س الم��ريك��ي “ل 
نريد ان يح�شل معنا ما يح�شل يف 

ملف الهجرة يف اوروبا«.
�شديدة  انتقادات  ترامب  وي��واج��ه 
الكبري يف  ت�شدده  ب�شبب  ب��اده  يف 
مظاهره  وم����ن  ال��ه��ج��رة  ���ش��ي��ا���ش��ة 
ف�����ش��ل الط����ف����ال ع����ن ذوي����ه����م يف 
ح���ال مل ي��ك��ون��وا ي��ح��م��ل��ون اوراق����ا 

قانونية.
ال�شيا�شي  امل�������ش���ت���ق���ب���ل  وي�����ب�����دو 
للم�شت�شارة الملانية انغيا مريكل 
على املحك يف �شوء مطالبة اجلناح 
احلكومي  الئ���ت���اف  يف  اليميني 
الأمل�����اين مب��زي��د م���ن ال��ت�����ش��دد مع 

املهاجرين على احلدود.
الداخلية  وزي���ر  ت��وع��د  والث���ن���ن، 
حدود  ب��اغ��اق  �شيهوفر  ه��ور���ش��ت 
املهاجرين يف  امام  يوليو  املانيا يف 
حال عدم توافق القادة الأوروبين 
حول هذا امللف خال قمة مقررة 
�شرعان  ال��ذي  الم��ر  يونيو،  نهاية 

ما رف�شته مريكل.

اعتقال بريطاين يف 
رو�سيا بعد واقعة يف قطار

 
•• مو�صكو-رويرتز:

قالت ال�شفارة الربيطانية يف مو�شكو 
اعتقل يف  اإن مواطنا بريطانيا  ام�س 
رو�شيا بعد واقعة يف قطار م�شافر اإىل 
ت�شت�شيف  التي  فوجلوجراد  مدينة 
لكرة  العامل  كاأ�س  بنهائيات  مباريات 

القدم.
وك�����ان م�����ش��در م��ط��ل��ع ق����ال يف وقت 
�شابق ل��روي��رتز اإن��ه مت اإن���زال رجلن 
ب��ري��ط��ان��ي��ن م���ن ق���ط���ار م��ت��ج��ه اإىل 
لنقل  الرو�شية  ف��وجل��وج��راد  مدينة 
مباريات  اإح���دى  حل�شور  اجلماهري 

كاأ�س العامل لكرة القدم.
الرجلن دخل  اأح��د  اإن  امل�شدر  وق��ال 
يف م�����ش��ادة م���ع ���ش��رط��ي رو����ش���ي على 
القطار واعتقل اأما الثاين فاأ�شيب يف 
يده وخرج من م�شت�شفى دخله لتلقي 

العاج.
مباراة يف  تون�س يف  وتواجه اجنلرتا 

فوجلوجراد بجنوب رو�شيا .
بتاأمن  الرو�شية  ال�شلطات  وتعهدت 
لكرة  العامل  كاأ�س  نهائيات  و�شامة 
وتقام  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا.  ال���ت���ي  ال����ق����دم 
املباريات يف 11 مدينة وت�شتمر حتى 
واأ����ش���ارت تدوينة  ي��ول��ي��و مت���وز.   15
توا�شل  و�شائل  على  ت��داول��ه��ا  ج��رى 
اج��ت��م��اع��ي رو���ش��ي��ة م��ن امل��ع��ت��ق��د اأنها 
ل�شركة  داخ��ل��ي  ت��ق��ري��ر  ع��ن  ت�شريب 
امل�شاب  امل�شجع  اإن  للقطارات  م�شغلة 
ك�شر نافذة على من القطار واأ�شيب 
امل�شجع  اأن  وذك���رت  ي���ده.  ب��ج��روح يف 
الآخ������ر ا���ش��ت��وىل ع��ل��ى م�����ش��د���س من 
لكن  القطار  م��ن  على  ك��ان  �شرطي 

متت ا�شتعادة امل�شد�س واعتقاله.
اأن م���ا حدث  امل��ط��ل��ع  امل�����ش��در  واأك�����د 
مثلما  ك��������ان  ال�����واق�����ع�����ت�����ن  خ��������ال 
لكنه مل يخ�س يف  التدوينة  و�شفته 

تفا�شيل.

للتو�شل لتفاق �شام ينهي ر�شمياً 
ال��ك��وري��ة.  وحتققت رغبة  احل��رب 
وكيم،  ت��رام��ب  تعهد  حينما  بكن 
يف بيان م�شرتك وقع يف �شنغافورة 
نظام  ل��ب��ن��اء  ج��ه��وده��م��ا  “بتعزيز 
�شبه  يف  وم�شتقر  م�شتدام  لل�شام 
اإ�شارة  ويف  ال���ك���وري���ة«.   اجل���زي���رة 
لح��ق��ة خ��ال م��وؤمت��ره ال�شحايف، 

ال�شجن،  اأن  البايي�س  �شحيفة  وذك��رت  اختياره.  من 
املكون من 162 زنزانة وغالبية النزلء من الن�شاء، 
اختياره  ومت  للرجال  �شغرية  منف�شلة  منطقة  ب��ه 
الأمرية  زوج��ت��ه  زي���ارات  لتي�شري  م��دري��د  م��ن  لقربه 

كري�شتينا اأخت امللك فيليبي.
واأدين اأورداجنارين يف فرباير �شباط من العام املا�شي 
تنظيم  ب��ع��ق��ود  ال��ف��وز  يف  امللكية  ���ش��ات��ه  با�شتغال 
فعاليات من خال موؤ�ش�شته غري الربحية )نو�س(. 
وطلب ثمنا اأعلى نظري تنظيم هذه الفعاليات واأخفى 

عائدات مباين اليورو باخلارج.
ومت تربئة الأمرية كري�شتينا، التي تعي�س يف جنيف 

•• مدريد-رويرتز:

قال متحدث با�شم نظام ال�شجون الإ�شباين اإن �شهر 
الثنن  ام�����س  لل�شلطات  نف�شه  �شلم  فيليبي  امل��ل��ك 
اأ�شهر  وع�شرة  �شنوات  خم�س  ال�شجن  عقوبة  لتنفيذ 
ال�شريبي  الحتيال  بينها  من  باتهامات  اإدانته  بعد 

والختا�س.
اأورداجن��اري��ن نف�شه يف �شجن بريبا يف  اإيناكي  و�شلم 
اآبيا حوايل ال�شاعة الثامنة �شباحا بالتوقيت املحلي 
)ال�شاد�شة بتوقيت جرينت�س(. وكانت حمكمة اأمهلته 
يوم الثاثاء املا�شي خم�شة اأيام لت�شليم نف�شه ل�شجن 

مع اأطفالهما الأربعة، من تهمة ال�شرتاك يف التهرب 
 18 و�شملت  عاما  ا�شتمرت  حماكمة  بعد  ال�شريبي 

متهما يف التحقيق يف املوؤ�ش�شة التي يديرها زوجها.
وكري�شتينا هي اأول فرد من الأ�شرة الإ�شبانية املالكة 

ميثل اأمام الق�شاء.
امل��وؤ���ش�����ش��ة اخلريية  اأم�������وال  م���ن  ب��ع�����ش��ا  اأن  وت���ب���ن 
���ش��رك��ة خ��ا���ش��ة وا���ش��ت��خ��دم��ت يف  اإىل  ج���رى حتويلها 
م�شرح  وتذاكر  منزيل  واأث��اث  اج��ازات  تكاليف  �شداد 

لاأ�شرة.
ويحق لأورداجنارين الطعن على حكم املحكمة العليا 

اأمام املحكمة الد�شتورية.

م�شرتكا  اعانا  خالها  وقعا  �شنغافورة،  يف  تاريخية 
ولكن من دون حتقيق خرق كبري يف ق�شية تخلي كوريا 
من  ي��وم��ن  وب��ع��د  ال��ن��ووي��ة.  تر�شانتها  ع��ن  ال�شمالية 

•• �صتوكهومل-اأ ف ب:

ال������دويل لأب����ح����اث ال�شام  ���ش��ت��وك��ه��ومل  اأع���ل���ن م��ع��ه��د 
التي متلك  ال��دول  اأن  ام�س  )�شيربي( يف تقرير ن�شره 
رغم  حتّدثها،  لكنها  تر�شاناتها  تقّل�س  نووية  اأ�شلحة 
�شعي املجتمع الدويل اىل نزع هذه الأ�شلحة، معتربا اأن 

“ا�شرتاتيجية الردع )...( مقلقة«.
ويف بداية 2018، كانت ت�شع دول هي الوليات املتحدة 
وباك�شتان  والهند  وال�شن  وفرن�شا  وبريطانيا  ورو�شيا 
راأ�شا   14465 متلك  ال�شمالية،  وك��وري��ا  وا���ش��رائ��ي��ل 
نوويا، بينها 3750 راأ�شا مّت ن�شرها، بح�شب اأرقام املعهد 

ال�شنوية، مقابل 14935 راأ�شا يف بداية 2017.
الجمايل  ال��ع��دد  “خف�س  اأن  تقريره  يف  املعهد  وكتب 
اىل  اأ�شا�شي  ب�شكل  يعود  ال��ع��امل  يف  النووية  لاأ�شلحة 
رو�شيا والوليات املتحدة )...( التي ت�شتمّر يف تقلي�س 
قدراتها النووية ال�شرتاتيجية تنفيذا للمعاهدة حول 
ال�شرتاتيجية  الأ�شلحة  من  للحّد  ال�شافية  التدابري 

الهجومية وخف�شها )معاهدة �شتارت اجلديدة(«.
والوليات  رو���ش��ي��ا  وقعتها  ال��ت��ي  امل��ع��اه��دة  ه��ذه  وتن�س 
العام  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ح��ّي��ز  2010 ودخ���ل���ت  ال���ع���ام  امل��ت��ح��دة 

2011، على خف�س عدد الروؤو�س النووية التي متلكها 
الأ�شلحة  من   90% من  اأك��رث  معا  )متلكان  القوتان 
اإجراء  وعلى   ،30% بن�شبة  العامل(  النوع يف  هذا  من 

عمليات حتقق متبادلة اأكرث �شفافية.
التي  الأخ�����رى  ال����دول  اأن  “�شيربي”  معهد  واأو����ش���ح 
متلك اأ�شلحة نووية وهي بريطانيا )215 راأ�شا نوويا( 
-130( والهند   )280( وال�شن   )300( وفرن�شا 
 )80( وا���ش��رائ��ي��ل   )150-140( وباك�شتان   )140
موؤكدة  غ��ري  معطيات   ،20-10( ال�شمالية  وك��وري��ا 
لهذا البلد(، “تطّور اأو تن�شر )جميعها( اأنظمة اأ�شلحة 
واأكد  ب��ذل��ك«.  ال��ق��ي��ام  نيتها  اأع��ل��ن��ت  اأو  ن��ووي��ة ج��دي��دة 
رئي�س جمل�س ادارة “�شيربي” جان اليا�شن اأن “العامل 
بحاجة اإىل التزام وا�شح من الدول التي متلك اأ�شلحة 
اأجل  قانونا من  فعالة وملزمة  اأج��ل عملية  نووية من 
نزع ال�شاح النووي«. وحذر املعهد من التقدم “ال�شريع 
وغري املتوقع” الذي اأحرزته كوريا ال�شمالية، خ�شو�شا 
اط����اق  اأن���ظ���م���ة  م����ن  ج���دي���دي���ن  ن���وع���ن  “جتربة  يف 

ال�شواريخ البال�شتية البعيدة املدى«.
ويف 12 حزيران/يونيو، عقد الرئي�س الأمريكي دونالد 
قمة  اون  كيم جونغ  ال�شمايل  الكوري  والزعيم  ترامب 

بومبيو  مايك  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  جدد  القمة، 
تاأكيد اأهمية ال�شتمرار يف العقوبات حتى النزع الكامل 

لأ�شلحة كوريا ال�شمالية النووية.
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عربي ودويل
يف ال�سكاية التي رفعها وزير الداخلية ال�سابق:

تون�ش: فتح بحث حتقيقي �سّد نيكول بو وقناة اجلزيرة
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

اأن وكيل  ال��ت��ون�����ش��ي��ة،  ق��ن��اة ن�شمة  مل��وق��ع  ق��ان��وين  اأك����د م�����ش��در     
اأذن بتاريخ اأم�س الثنن  اجلمهورية باملحكمة البتدائية بتون�س 
18 يونيو 2018، بفتح بحث حتقيقي حول ال�شكاية التي رفعها 
وزير الداخلية ال�شابق لطفي براهم يوم الربعاء املا�شي، �شد كل 
‘’موند  الإل��ك��رتوين  وامل��وق��ع  ب��و  نيكول  الفرن�شي  ال�شحفي  م��ن 

اأفريك’’ واملمثل القانوين ملكتب قناة اجلزيرة القطرية بتون�س.
   واأ�شاف م�شدر ن�شمة، اأن اأحد ق�شاة التحقيق باملحكمة البتدائية 

بتون�س تعهد بامللف، وينتظر توجيه ا�شتدعاء اإىل وزير الداخلية 
ال�شابق لطفي براهم خال الأيام القادمة حول فحوى ال�شكاية 
التي رفعها.     و�شدر قرار فتح البحث التحقيقي، من اأجل جرائم 

ن�شر الأخبار الزائفة التي من �شاأنها تعكري �شفو النظام العام.
اأن حمامي وزي��ر الداخلية ال�شابق لطفي  اإىل     وجت��در ال���ش��ارة 
ان��ه رفع  اأك���د لن�شمة اخلمي�س  ق��د  ك��ان  ال��زم��ايل،  ب��راه��م، حبيب 
وال�شحفي  تون�س  املنت�شب يف  قناة اجلزيرة مبكتبها  ق�شية �شد 
بخ�شو�س  البحث،  عنه  �شيك�شف  من  وك��ل  ب��و،  نيكول  الفرن�شي 

التهامات املوجهة له حول التخطيط لانقاب على ال�شلطة.

املتورطن يف توجيه  اأن موكله �شياحق كل  الزمايل  واأو���ش��ح      
الداخلي  امل�شتوى  على  باخلطرية،  و�شفها  التي  التهامات  هذه 

واخلارجي، وفق تعبريه.
البتدائية  املحكمة  ل��دى  ب��رف��ع ق�شية  ق��ام  ب��راه��م  اأن  م��وؤك��دا     
بتون�س من اأجل الإ�شاءة والثلب ون�شر الأخبار الزائفة التي تهدف 
ل�شرب ال�شتقرار ومت�س من اأمن الدولة.    وكانت قناة اجلزيرة 
قد ن�شرت مقال لل�شحفي الفرن�شي نيكول بو، مبوقع ‘’لوموند 
اأفريك’’، متت ال�شارة فيه اإىل اعتزام وزير الداخلية املقال لطفي 

براهم تنفيذ عملية انقاب على ال�شلطة. 

    النكتة معروفة، لكن 
ميكننا تعديل نهايتها:    
هي  الــــقــــدم  كـــــرة   «
ريا�سة جماعية ُتلعب 
بني فريقني يتكون كل 
ع�سر  ــد  اأح مــن  منهما 
اإن  النهاية،  ويف  العبًا 
... الفائز هو بوتني«!.    
العامل  كاأ�س  وبطولة 
لكرة القدم التي تدور 
هي  رو�سيا،  يف  رحاها 
�سيا�سية جيدة  �سفقة 
ــري  ــالدمي لــرئــيــ�ــســهــا ف

بوتني.
اأن يظهر  الكرملن  �شيد  ي�شتطيع  اذ   
ما  ابعد  اأن��ه  العامل،  ولبقية  ملواطنيه، 
ا�شت�شافة  وميكنه  العزلة،  ع��ن  يكون 
حدث ريا�شي عاملي، واإظهار وجه اأكرث 
بن�شيان  ي�شمح  مما  وابت�شاماً،  ب�شا�شة 
اجل��وان��ب الأق���ل ب��ه��اء ل��ل��ن��ظ��ام.    قبل 
اندلعت  عندما  ف��ق��ط،  قليلة  اأ�شابيع 
العميل  اىل  ن�شبة  �شكريبال،  ق�شية 
الرو�شي ال�شابق �شحية هجوم كيميائي 
يف �شالزبوري، باململكة املتحدة، �شدرت 
كما  العامل،  كاأ�س  مبقاطعة  تهديدات 
اأ�شارت  ال��ت��ي  ال��رو���ش��ي��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة  اإن 
اإليها جلنة حتقيق هولندية يف ا�شقاط 
املاليزية  اجل���وي���ة  اخل���ط���وط  ط���ائ���رة 
عززت  قد   ،2014 عام  اأوكرانيا  فوق 
ال����ع����داوة جت����اه م��و���ش��ك��و.. ل��ك��ن تلك 
اإل اإىل الإع���ان،  ت���وؤد  ال��ت��ه��دي��دات مل 
الغربية، عن  العوا�شم  العديد من  يف 
افتتاح  عند  ال�شيا�شي  التمثيل  غياب 
ك���اأ����س ال���ع���امل يف م��و���ش��ك��و، ب�����دءاً من 
ال����ذي ك���ان �شيمثل  ت�����ش��ارل��ز،  الأم����ري 
�ُشمعت  اأن��ه  وُيعتقد  املتحدة..  اململكة 

قهقهة وا�شعة يف اأروقة الكرملن ...

نهاية املقاطعة
   ���ش��ب��ق ان ح���دث ن��ف�����س ال�����ش��يء عام 
2008، عندما حاولت جورجيا، بعد 

ترجمة لل�شعود ال�شيني.
   نبذه الغرب، لأ�شباب معقولة واأخرى 
م��ف��ت��ع��ل��ة، ق���رر ف���ادمي���ري ب���وت���ن، اأن 
ال���ق���ي���ادة م����ع �شن  ق���م���رة  ي���ك���ون يف 
اأك����رب، واأ�شبح  ت��ت��م��ّدد وحت��ت��ل م��ك��ان��ة 
واأكرث  اأ�شلب،  امللتب�س  التحالف  ه��ذا 
جن  ف�شي  متوقعا،  ك��ان  مما  دميومة 
بينغ، الزعيم ال�شيني القوي، يحر�س 
الرو�شي  �شريكه  كربياء  م��راع��اة  على 
اقت�شاديا،  ال�����ش��ن،  ك��ان��ت  وان  ح��ت��ى 
ت�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ى جم���م���وع���ة.    ان قمة 
على  ق���ادرة  ه��ذه  الت�شلطية  الأن��ظ��م��ة 
التفاق  ان��ه��اء  ب��ع��د  اإي����ران  ا�شتقطاب 
ترامب،  دون����ال����د  ق��ب��ل  م���ن  ال����ن����ووي 
والقوى  وباك�شتان،  الهند  اأي�شا  ولكن 
املتناف�شة يف �شبه القارة الهندية. انها 
ي��دور حول  عامة على ع��امل مل يعد 
حتالفات  يف  م�شاحله  وي��ج��د  ال��غ��رب، 
اأخرى، واأمناط اأخرى للحوكمة اأي�شا 

...

بوتني اأو اال�ستقرار
التي  بالنجاحات  م�شنود  ه��ن��ا،  م��ن     
����ش���وري���ا، وجرعة  م���وؤخ���را يف  ح��ق��ق��ه��ا 
الأك�شجن القت�شادية والدبلوما�شية 
ال�شن،  م���ع  ي��وف��ره��ا حت��ال��ف��ه  ال���ت���ي 
وقوي، بطبيعة احلال، باإعادة انتخابه 
اليام  ه��ذه  ب��وت��ن  ي�شت�شيف  ب��اأم��ان، 
القدم،  ل��ك��رة  ال��ع��امل  ك��ا���س  يف مو�شكو 
من  دولر  مليار   19 ب�  تقدر  بفاتورة 

ال�شتثمارات.
ب��رل��ن للرئي�س  األ��ع��اب  اإن��ه��ا لي�شت     
ل  ال���ذي  التتويج  حتى  ول  ال��رو���ش��ي، 
جديد  ل��ع��امل  انعكا�س  اإن��ه��ا  يحتاجه، 
يف  ال�شغب”  “مثريو  ف��ي��ه  ي�شتطيع 
النظام الدويل البقاء وحتى الزدهار.

اأن بوتن  الإ����ش���ارة اىل  ب��د م��ن     ول 
ي�����ش��ت��ف��ي��د اأي�������ش���ا م���ن حت���ّل���ل م���ا كان 
ال����ذي  “الغرب”،  ����ش���اب���ق���ا  ُي�������ش���ّم���ى 
بتحريك  زعزعته  يف  �شخ�شيا  �شاهم 
ب��ي��ادق��ه يف ال��ع��م��ل��ي��ات الن��ت��خ��اب��ي��ة ... 
واملزاجي  امل��زع��ج  ال��ط��ب��ع  ج��ان��ب  واىل 
“حلفاوؤه”  مل�س  كما  ترامب،  لدونالد 
ي�شتطيع  ب��ك��ن��دا،  ال�شبع  جمموعة  يف 
نف�شه  ي���ق���دم  اأن  ب���وت���ن  ف����ادمي����ري 
كنموذج لا�شتقرار والو�شوح وقابلية 

توقع مواقفه و�شيا�شاته..
الفريق  انت�شار  اإىل  يحتاج  ل  اإن���ه      
وانتهى  ف��از  لقد  ي��ف��وز:  لكي  الرو�شي 

المر.

�شراعها مع رو�شيا التي حتتّل قواتها 
تنظيم  الأرا�شي اجلورجية،  جزًء من 
ال�شتوية  الأومل��ب��ي��ة  لاألعاب  مقاطعة 
جورجيا  فحتى  ع��ب��ث��ا،  ���ش��وت�����ش��ي..  يف 

�شاركت يف الألعاب.
الريا�شية  الأح������داث  م��ق��اط��ع��ة  اإن     
الكربى، على ما يبدو، مل تعد مو�شة. 
يف نهاية احلرب الباردة، يف الثمانينات، 
الأومل��ب��ي��ة رهينة،  الأل���ع���اب  اخ��ُت��ط��ف��ت 
مبقاطعة  الم���ري���ك���ي  ال����ق����رار  ج�����راء 
ب�شبب   1980 ع���ام  مو�شكو  اأومل��ب��ي��اد 
قبل  لأف��غ��ان�����ش��ت��ان  ال�شوفياتي  ال��غ��زو 

دونالد ترامب،  “زعيم العامل احلر” 
ولكن، خا�شة، لأن يف برناجمه ما هو 
اأف�شل.    لقد كان يف نف�س الوقت يف 
ال�شاحلية  املدينة  ت�شينغداو،  مدينة 
�شابق  اأمل��اين  ال�شينية، ومركز جت��اري 
- غ���ادروه���ا وت��رك��وا و���ش��ف��ة ال��ب��رية - 
فقد  الآخر”.  “العامل  ق��م��ة  ل��ع��ق��د 
للتعاون،  �شانغهاي  منظمة  اأ�شبحت 
التي اأ�ش�شتها ال�شن ورو�شيا يف مطلع 
���ش��ن��وات الل��ف��ن يف حم��اول��ة لتحقيق 
اأ�شبحت  الو�شطى،  اآ�شيا  ال�شتقرار يف 
امل�شاد  ال���ت���ح���ال���ف  ت���دري���ج���ي  ب�����ش��ك��ل 

ع���ل���ى حرمان  ع����اًم����ا،  ع�����ش��ري��ن  م���ن���ذ 
طيلة  ي�شتعدون  ال��ذي��ن  ال��ري��ا���ش��ي��ن 
اجلمهور  ول  امل�شابقات،  لهذه  �شنوات 
العري�س املتعلق بالفرجة واحتفاليات 
ال�شيا�شي يف  الرهان  كان  اأي��ا  املاعب، 

تلك اللحظة.
   بل �شاهدنا يف بداية هذا العام املثال 
النقي�س، مبا ان دورة الألعاب الأوملبية 
كوريا  ت�����ش��ان��غ، يف  ل��ب��ي��ون��غ  ال�����ش��ت��وي��ة 
اجلنوبية، �شمحت بال�شروع يف التقارب 
ديناميكية  وخ��ل��ق��ت  ال��ك��وري��ت��ن،  ب��ن 
الذي  العدواين  امل��اأزق  �شيا�شية ك�شرت 

عام من ذاك التاريخ، تاه قرار الكتلة 
ال�����ش��وف��ي��ات��ي��ة، ك����رّد، مب��ق��اط��ع��ة العاب 

لو�س اجنلي�س عام 1984.
بع�س  حت������دث  م���ن���ت���ظ���م،  ب�������ش���ك���ل     
الأح���داث  ح��ول  ال�شيا�شية  ال��ت��وت��رات 
اأوملبياد بكن  الكربى، مثل  الريا�شية 
�شاركوزي  نيكول  ه��دد  التي   ،2008
يف  ال���ش��ط��راب��ات  ب�شبب  مبقاطعتها 
اجرائها،  اأ�شهر من  التبت قبل ب�شعة 
امل��داف��ع��ن عن  ب��ع�����س  ي��ق��ارن��ه��ا  اأن  اأو 
ح��ق��وق الإن�����ش��ان، ب��األ��ع��اب ب��رل��ن عام 
يجروؤ،  اأح����د  ي��ع��د  مل  ل��ك��ن   .1936

العقوبات  تكّبلها  “معزولة”،  ب��اأن��ه��ا 
اأحد  الغربية، ول خيارات امامها، ول 
ا�شطوانة هذا  اإع��ادة  اليوم على  يجروؤ 
العقوبات ل  كانت  وان  التحليل، حتى 
تزال قائمة، وان مل تتّم دعوة الرئي�س 
املا�شية،  ال�����ش��ن��وات  يف  ك��م��ا  ال��رو���ش��ي، 
ا�شبحت  التي  الثماين  جمموعة  اإىل 
جمموعة ال�شبع، بعد �شم �شبه جزيرة 
ال��ق��رم.. غ��ري ان ف��ادمي��ري بوتن مل 
يكن يف حاجة اإىل اأن يكون يف جمموعة 
ال�����ش��ب��ع يف ك��ن��دا، ل��ي�����س ف��ق��ط ليرتك 
مع  الغ�شب  نوبات  يعي�شون  الغربين 

تر�شخ يف الأ�شهر ال�شابقة لاألعاب.

ال�سني بدل قمة ال�سبع
وجود  ب��وت��ن،  لفادميري  بالن�شبة     
مو�شكو،  يف  امل��رت���ش��ح��ة  ال����دول  جميع 
ت�����ش��ارل��ز، ي�شكل  ب���دون الأم����ري  اأو  م��ع 
اي  الناعمة”،  “القوة  جناح  الن  من 
الدبلوما�شية “الناعمة”، مقابل “قوة 
التي  القوة  دبلوما�شية  اأي  الكراه”، 
�شوريا.     يف  وخا�شة  اأوكرانيا  يف  تعمل 
ال�شائع  م��ن  ك���ان  اأ���ش��ه��ر،  ب�شعة  ق��ب��ل 
رو�شيا  ي�����ش��ف��ون  حم��ل��ل��ن  ن�����ش��م��ع  اأن 

عامل جديد يت�شكل انت�شر بوتن.. حتى لو انهزم املنتخب الرو�شي

منظمة �شانغهاي للتعاون..تكتل م�شاد لقمة ال�شبع

حتالف يزداد ر�شوخا قمة ال�شبع.. ت�شدع الغرب

الدبلوما�شية الناعمة فكت عزلة �شيد الكرملن

••

 اختار بوتني اأن يكون مع �سني تتمّدد يف حتالف ملتب�س لكنه بات اأ�سلب واأكرث دميومة 
ي�ستفيد بوتني من حتّلل ما كان ُي�سّمى �سابقا »الغرب«، والذي �ساهم بنف�سه يف زعزعته 

ال يحتاج اىل انت�سار املنتخب الرو�سي:

كاأ�ش العامل 2018: ويف النهاية، الفائز هو بوتني...!
ميالد عامل مل يعد يدور حول الغرب، ويجد م�ساحله يف حتالفات اأخرى، واأمناط حوكمة مغايرة اأي�سا

•• الفجر - بيري ها�صكي 
ترجمة خرية ال�صيباين

ي�ستطيع �سّيد الكرملني اأن يقدم نف�سه للعامل كنموذج لال�ستقرار مل تعد مقاطعة الأحداث الريا�سية الكربى مو�سة

براهم يلجا اىل الق�شاء
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عربي ودويل

وزير املاين يهدد
 باإغالق احلدود يف يوليو 

•• ميونيخ- اأ ف ب:
امام  املانيا  ح��دود  باغاق  زيهوفر  هور�شت  الأمل���اين  الداخلية  وزي��ر  ه��دد 
امل�شت�شارة لتفاقات مع  تو�شل  يوليو يف حال عدم  اعتبارا من  املهاجرين 
التي  ال�شبوعن  مهلة  رف�شت  مريكل  انغيا  لكن  الوروب��ي��ن،  ال�شركاء 

حددها الوزير لها.
وقالت مريكل انها �شت�شعى للتو�شل اىل اتفاق مع دول اوروبية خال قمة 
لاحتاد الأوروبي يف 28 و29 يونيو لكنها �شددت على انه لن يكون هناك 
اي “اغاق تلقائي” للحدود امام طالبي اللجوء حتى يف حال الف�شل على 

امل�شتوى الوروبي.
امل�شوؤولة  النهاية  يف  انها  قائلة  حتديها  مغبة  من  اي�شا  ال��وزي��ر  وح��ذرت 

زيهوفر،  لكن  احلكومة.  �شيا�شات  عن 
مريكل  �شيا�شة  منتقدي  ا���ش��د  اأح���د 
على  ان  ق��ال  الهجرة،  م��ع  املت�شاهلة 
املتعلق  م�������ش���اره���ا  ت���غ���ري  ان  امل���ان���ي���ا 
بالهجرة. واأ�شاف يف موؤمتر �شحايف 
الحتاد  حزب  قيادة  مع  اجتماع  بعد 
ميكنني  “ل  الج��ت��م��اع��ي  امل�����ش��ي��ح��ي 

القول باأننا من�شك بزمام الق�شية«.
وقال انه مل يدرك �شوى موؤخرا باأن 
رف�شت  ان  �شبق  ال��ذي��ن  امل��ه��اج��ري��ن 
املانيا طلباتهم للجوء، او منعوا من 
لهم  ي�شمح  زال  الدخول جم��ددا، ما 
ب��ال��دخ��ول. وق��ال “يف اجل��وه��ر، هذه 

ف�شيحة«.

ماي اأمام اأ�سبوع حا�سم حول بريك�ست 
•• لندن-اأ ف ب:

يناق�س جمل�س اللوردات تعديا مل�شروع القانون حول بريك�شت 
قبل اإعادة الن�س اىل جمل�س العموم يف ما ي�شكل اأ�شبوعا �شعبا 
موؤيدي  بن  حبال  �شد  و�شط  نف�شها  جتد  التي  م��اي  لترييزا 

ومعار�شي خروج الباد داخل حزبها.
املقرر ان تخرج الباد من الحت��اد الأوروب���ي يف مار�س  وم��ن 
املهلة  ه��ذه  قبل  تنهي  ان  الربيطانية  احلكومة  وعلى  املقبل 
بينما  العملية  ال�شروط  ح��ول  التكتل  مع  ح�شا�شة  مفاو�شات 
التفاق  حول  كلمته  يقول  اأن  على  الربيطاين  الربملان  ي�شر 

النهائي.
اقناع  يف  جنحت  عندما  ال�شبوع  ه��ذا  انت�شارا  م��اي  وحققت 

النهج  بتاأييد  الوروب���ي  لاحتاد  املوؤيدين  املحافظن  النواب 
النواب تعديا كان �شيمنح الربملان  احلكومي. ورف�س هوؤلء 
احل���ق يف م��ن��ع ال��ب��اد م��ن اخل����روج م��ن التكتل يف ح���ال عدم 
وعد  لقاء  جديدة،  جتارية  ترتيبات  حول  اتفاق  اىل  التو�شل 

من ماي باأنه �شتكون لهم كلمتهم رغم كل �شيء.
به  تقدمت  ال��ذي  الت�شوية  التعديل  على  اعرت�شوا  انهم  ال 
ابرز  غريف  دومينيك  النائب  وعلق  الت�شويت  بعد  احلكومة 
املتمردين يف حزب ماي ان المر “غري مقبول” وانه “يتنافى 
مت��ام��ا وال��غ��ر���س م��ن ال��ت��ع��دي��ل وه���و ك���ان اع��ط��اء ال��ك��ام اىل 

متهما ماي بالعودة عن وعودها. النواب”، 
موؤكدة اأنها  وكانت ماي بررت موقفها الحد ل�”بي بي �شي”، 
اأن  ا�شتمعت اىل مطالب النواب لكن من غري املمكن للربملان 

“العمل �شد رغبة  ول  املفاو�شات”  “يكبل يدي احلكومة يف 
ال�شعب الربيطاين الذي يريد اخلروج من الحتاد الوروبي«. 
املوؤيدين  امل��ح��اف��ظ��ن  خ��ان��ة  ت�����ش��ب يف  ال��ت�����ش��ري��ح��ات  وه����ذه 
لنف�شال وا�شح عن التكتل والذين يتهمون املوؤيدين لوروبا 
يف  وال�شعي  احلكومة  على  ال��ق��رارات  فر�س  ي��ح��اول��ون  بانهم 

نهاية املطاف اىل معار�شة عملية اخلروج اأو التخفيف منها.
ول تريد ماي الذهاب اىل اجتماع ق��ادة الحت��اد الوروب��ي يف 
الربملان  املقبل وهي خا�شرة للدعم يف  28 يونيو  بروك�شل يف 

الربيطاين.
اأعلنت ماي الحد  ويف اطار م�شاعيها لبراز منافع بريك�شت، 
زيادة موازنة هيئة اخلدمات ال�شحية الوطنية )اإن اإت�س اإ�س( 
من  جزئيا  مت��ول  دولر(  مليار   27( جنيه  مليار   20 بواقع 

وقالت  التكتل.  م��ن  اخل���روج  م��ع  توفريها  �شيتم  التي  املبالغ 
“الأموال التي لن ننفقها  املبلغ �شياأتي من  اإن جزءا من هذا 
ما  الوروبي”،  الحت���اد  يف  ال�شنوية  ع�شويتنا  ا���ش��رتاك  على 
اأثار غ�شب موؤيدي البقاء يف التكتل الوروب��ي. كما اأعلنت اأن 
جزءا من الزيادة �شيمول من عائدات ال�شرائب، ما اثار غ�شب 
اجلناح اليميني بن موؤيدي بريك�شت يف حزبها الذين يوؤيدون 
خف�س النفاق العام. واأحدى اأبرز حجج موؤيدي اخلروج خال 
حملة ال�شتفتاء يف 2016 كان ان الموال التي �شيتم ادخارها 
من  تعاين  التي  الهيئة  هذه  خزائن  ملء  �شتتيح  العملية  من 

اأزمة ب�شبب نق�س التمويل.
واع����ت����ربت امل���ع���ار����ش���ة ع��ل��ى ال���ف���ور ان ال��ت��م��وي��ل ي���ق���وم على 

“متنيات«.

•• دبي – حم�صن را�صد 

ق���دم رج���ل الع��م��ال ال��دك��ت��ور طال 
اأبو غزالة موؤخراً يف موؤمتر �شحفي 
التكليف  ك��ت��اب  م�����ش��ام��ن  ق����راءة يف 
ال�������ش���ام���ي، ال�����ذي ك��ل��ف م���ن خاله 
ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ملك 
بت�شكيل  ال��رزاز  الدكتور عمر  الأردن 
حلكومة  خ��ل��ف��ا  ج�����دي�����دة،  ح���ك���وم���ة 
ال��دك��ت��ور ه���اين امل��ل��ق��ي ، ح��ي��ث �شلط 
اأب���وغ���زال���ة ال�����ش��وء ع��ل��ى م��ا ت�شمنه 
ك��ت��اب ال��ت��ك��ل��ي��ف م��ن ر���ش��ائ��ل ملكية، 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اخلدمة  وج��ه��ه��ا ج��ال��ت��ه 
الف�شلى للمواطنن يف ظل الظروف 
الق��ت�����ش��ادي��ة ال��راه��ن��ة، و���ش��ن��ف اأبو 
غزال قراءته لن�س التكليف اإىل عدة 
حماور حيث وجه يف البداية التهنئة 
الختيار  ل���ه���ذا  الأردين  ل��ل�����ش��ع��ب 
كل  تناولها  عديدة  لأ�شباب  ال�شائب 
الدكتور طال  اأنتقل  ثم  ح��دة،  على 
اأب��و غزالة بعد ذلك ملا ت�شمنه كتاب 
ال��ت��ك��ل��ي��ف م����ن ج��م��ل��ة م����ن امل���ح���اور 
ال�شاأن  تهم  التي  الوطنية  والق�شايا 

العام باململكة الردنية.  
بهذا  �شعادته  عن  غزالة  اأب��و  واأع���رب 
الأردين لهذا  ال�شعب  التكليف مهنئاً 
، م�شيداً  اأهله  الذي �شادف  الختيار 
عمر  للدكتور  املعظم  امللك  باختيار 
ال�������رزاز ل��رئ��ا���ش��ة ال���������وزراء، وداع���ي���اً 
حقيقية  ل�����ش��راك��ة  الأردين  ال�����ش��ع��ب 
ب��اأن يكون احلل  م��ن خ��ال توجيهه 
حواريا وداخليا، لفتا اىل اأن جالة 
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين م��ل��ك الأردن 
وال�شفافية،  بالو�شوح  كعادته  ات�شم 

وظهر ذلك جلياً عندما اأ�شار جالته 
ما  اإىل  ال��ن��ظ��ري  منقطعة  ب�����ش��راح��ة 
اجلميع  مطالباً  الوطن،  منه  يعاين 
م�شدداً  احل��ل��ول،  اإي��ج��اد  على  بالعمل 
الفا�شدين  حم��ا���ش��ب��ة  ع��ل��ى  ج��ال��ت��ه 
وامل��ق�����ش��ري��ن ع��ل��ى ح���د ����ش���واء، واأك���د 
امللك  ج���ال���ة  اأن  ع���ل���ى  اأب����وغ����زال����ة 
وب�شفته القائد العام للقوات امل�شلحة 
للتعامل  رائعا  منوذجا  قدم  الأردنية 

مع املواطنن.
اأب������و غ����زال����ة ق����راأت����ه لهذا  ووا�����ش����ل 
اأن جالة  التكليف، الذي يوؤكد على 
امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين ك���ان �شاحب 
من  اأراد  ���ش��ائ��ب��ة،  م�شتقبلية  ن��ظ��رة 
خ���ال ه���ذا الخ��ت��ي��ار ل��ل��دك��ت��ور عمر 
ال�����وزارة،  بت�شكيل  وت��ك��ل��ي��ف��ه  ال�����رزاز 
الإ�شاحية  امل�������ش���ارات  ي������وازي  اأن 
وال�شيا�شية  والق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ال��ي��ة 
موؤكداً  معا،  والإداري���ة  والجتماعية 
ويعي�س  ي������درك  ج���ال���ت���ه  اأن  ع���ل���ى 
م�شاعر املواطنن جميعا يف ظروفهم 
ال�شباب،  تطلعات  �شيما  ول  ال�شعبة 
الأ�شلوب  اأن جالته حمى  اىل  لفتاً 
احل�����ش��اري وال��وط��ن��ي ل��اأردن��ي��ن يف 
احتجاجاتهم امل�شروعة دون الإ�شرار 
الذي  واملعي�شي  الوطني  بالقت�شاد 

ي�شكون منه.
وان��ت��ق��ل ط��ال اأب���و غ��زال��ة بعد ذلك 
التكليف  لهذا  وقراأته  ا�شتعرا�شه  يف 
ال���ي���ه من  ال�����ش��ام��ي اىل م���ا ي���ه���دف 
وحر�س  احل��وار،  منهجية  متطلبات 
اأن  على  عليها  والقائمن  احلكومة 
وزارته  يف  كل  احلكومة  اأع�شاء  يبداأ 
الوطني  احل������وار  ب�����اإج�����راءات  ف�����ورا 

حقيقية ورفع م�شتوى الأجور .
وانتقل اأبو غزالة اىل اأهداف طاولت 
احل���وار واأه��داف��ه��ا، م��ن زي���ادة النمو 
يف ال��ن��اجت ال��ق��وم��ي م��ن خ��ال زيادة 
وبالتايل  الإن��ت��اج��ي،  القطاع  ربحية 
زي������ادة ال����وع����اء ال�����ش��ري��ب��ي، وزي�����ادة 
ب�شرف  ال�������ش���رائ���ب  م����ن  امل��ح�����ش��ل 
ال�شرائب،  يف  زي����ادة  اأي  ع��ن  ال��ن��ظ��ر 
اأهمية حتقيق التنمية امل�شتدامة  مع 
وخلق فر�س عمل يف القطاع اخلا�س 
والتاأكيد   ، الأف���������راد  وم�����دخ�����ولت 
احلقيقية  ال�������ش���راك���ة  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى 
واملجتمع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال�����ش��ل��ط��ة  ب��ن 
القت�شادي واملدين ، ولي�س اإدارة هذه 
ال�شراكة من قبل ال�شلطة التنفيذية 
الجتماعية  ال��ع��دال��ة  حت��ق��ي��ق  م��ع   ،
الرغبة  ع��ن  ت��ع��ب��ريا  ول��ي�����س  تطبيقا 
النزاهة  م���ي���ث���اق  وا������ش�����دار   ، ف���ق���ط 
بقانون بحيث ي�شبح تطبيق ما فيه 
الف�شاد  ملنع  قانونيا  ونظاما  الزاميا 
م�شروع  واط��اق  مرتكبيه،  ومعاقبة 
معريف  جمتمع  اىل  للتحول  وط��ن��ي 
ي�شنع املعرفة ويحولها اىل ثروة مبا 
وال�شتغناء  ال��ذات��ي  الك��ت��ف��اء  يحقق 

عن امل�شاعدات والقرو�س.
املبادرة  اأن  اىل  غ���زال���ة  اأب����و  واأ�����ش����ار 
 ، التنفيذية  ال�شلطة  بيد  ه��ي  حتماً 
م�شيداً ومثنياً على ردود فعل جالة 
الحتجاجات  ع��ل��ى  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك 
ال��ت��ي خ��رج��ت يف الآون������ة الأخ������رية ، 
بوقفها  ي��ط��ال��ب  مل  اأن����ه  اىل  لف���ت���اً 
واثقا  ���ش��ل��م��ي��ة  اح��ت��ج��اج��ات  ل��ك��ون��ه��ا 
املواطنن  و�شمري  بوطنية  جالته 
التنفيذية  ال�شلطة  ان  اىل  م�شرياً   ،

وبنف�س  م����ع  ب����ال����ت����وازي  ال�������ش���ام���ل 
املناطة لكل وزارة يف خدمة  الأهمية 
ي��ك��ون احلوار  اأن  وع��ل��ى   ، امل��واط��ن��ن 
لل�شلطات  و�شاما  الأط���راف  متعدد 
والق�شائية،  والت�شريعية  التنفيذية 
ب����الإ�����ش����اف����ة ل��ل��ه��ي��ئ��ات الإع���ام���ي���ة 
والتنظيمات  والنقابات  والحت����ادات 
املدين  املجتمع  ومنظمات  ال�شبابية 
ب�شكل  وذل���ك  الأك��ادمي��ي��ة،  والهيئات 
خال  م��ن  ولي�س  م�شتديرة  ط��اول��ة 
الإع�����ام�����ي  ول  ال���ث���ن���ائ���ي  احل���������وار 
التوجيهات  اأن  اىل  لف��ت��اً  ف��ح�����ش��ب، 
الوطن  مل�شلحة  النهاية  يف  �شتن�شب 
احلوار  اإدارة  خ���ال  م��ن  وامل���واط���ن، 
ك��ل وزارة،  ف��ري��ق ع��م��ل يف  وت�����ش��ك��ي��ل 
تطرح كافة الق�شايا ويقوم كل وزير 
خم��ت�����س  يف وزارت�����ه مب��ن��اق�����ش��ة تلك 
اىل  و�شول  ال�شراكة  ب��روح  الق�شايا 
عاجها  على  التوافقية  التو�شيات 

وحلها.
وفيما يخت�س باملو�شوعات احلوارية 
ال��ت��ي ل��ه��ا اأول���وي���ات ال��ط��رح والعاج 
اأن��ه ووفق  اأب��و غزالة اىل  اأ�شار  ، فقد 
ال��ت��وج��ي��ه��ات ال��ت��ي وج���ه ب��ه��ا جالة 
امللك عبد اهلل الثاين يف كتاب التكليف 
ال�شامي، �شتكون الأولويات للحكومة 
والطاقة   ، وال�شحة   ، الل��ك��رتون��ي��ة 
والإ�شاح   ، )ال�����ش��م�����ش��ي��ة(  ال��ب��دي��ل��ة 
العام،  والنقل  امل��رور  وازم��ة  الإداري، 
والتعليم  الج���ت���م���اع���ي،  وال���ت���ك���اف���ل 
)وال���ت���ع���ل���م ال����رق����م����ي(، وم���راج���ع���ة 
وا�شاحها  ال�����ش��ري��ب��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
ب�شكل متوازن و�شامل، بالإ�شافة اىل 
فر�س عمل  املعي�شة،وخلق  يف  الغاء 

التطبيقية  الإج���راءات  تتخذ  عندما 
ب�����ش��ك��ل �شفاف  ل��ت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ت��ه 
تاأكيد  وبكل  �شاأنه  من  ه��ذا   ، وعملي 
ي��ح��ق��ق ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة وال��ق��ن��اع��ة لدى 
امل��ح��ت��ج��ن ال��ذي��ن و���ش��ف��ه��م جالته 
باملواطنن املخل�شن، عندئذ �شيتخذ 
الإيجابي  الوطني  القرار  املحتجون 
يف  والن��خ��راط  احتجاجاتهم  لوقف 
ما  لتحقيق  ال��ب��ن��اء  ال��ع��م��ل��ي  احل����وار 
ال��ب��ل��د وخ��دم��ة م�شاحله،  ف��ي��ه خ��ري 
اأب���و غ��زال��ة ا�شتعداده  واأب����دى ط��ال 
احل��وار جميعها  ط��اولت  ل�شت�شافة 
الازم  اللوج�شتي  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
كافة  ملناق�شة   ، الائق  بامل�شتوى  لها 
ال�شاأن  تهم  التي  الوطنية  الق�شايا 
العام، ومن ثم الطاع على توجهات 
جالة  دع��م  ظل  يف  الأردين  ال�شباب 
حتقيق  يهدف  لل�شباب،  الدائم  امللك 

ال�ش�تقرار القت�شادي واملايل.

املفو�سية: اإ�سالح نظام الهجرة 
يجب اأن يكون »اأوروبيا« 

•• بروك�صل-اأ ف ب:

اع����ت����ربت امل���ف���و����ش���ي���ة الأوروب�����ي�����ة 
الأوروبي  “احلل  ان  ام�س الثنن 
حتدي  م���ع���اجل���ة  ك��ف��ي��ل  وحده” 
ال���ه���ج���رة ال������ذي ي��ق�����ش��م الحت�����اد 
الأوروبي واحلكومة الملانية حيث 
يدعو اليمن البافاري برلن اىل 

اتخاذ تدابري اأحادية.
�شخينا�س  م��ارغ��اري��ت��ي�����س  وق�����ال 
امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م امل��ف��و���ش��ي��ة خال 
املفو�شية  “ان  ���ش��ح��ايف  م���وؤمت���ر 
النظر  وج��ه��ة  تتقا�شم  الوروب���ي���ة 
ال���ت���ي ت���ق���ول ان احل����ل الأوروب�������ي 
وحدهما  الأوروب������������ي  والت�����ف�����اق 
امل�شكلة.  ه��ذه  مبعاجلة  ج��دي��ران 

�شهدنا ذلك يف املا�شي«.
لتطبق  ن��ن�����ش��ط  “نحن  واأ�����ش����اف 
نعتقد  لأن���ن���ا  اوروب����ي����ة  ات���ف���اق���ات 
القمة  ق��ب��ل  احلل”  ه���و  ه����ذا  ان 
بروك�شل يف  امل��ق��ررة يف  الوروب���ي���ة 
�شيبحث  ال��ت��ي  ي��ون��ي��و  و29   28
اللجوء  ن���ظ���ام  اإ�����ش����اح  خ��ال��ه��ا 

الأوروبي.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• كري�صتيان مكاريان

   ي�شقها �شراع الهويات من كل اجلهات، توا�شل 
اأوروبا ملحمتها الفو�شوية، واخر ف�شل هو ولدة 
وعا�شمتها  ال�شمالية”،  م��ق��دون��ي��ا  “جمهورية 
اجل���دي���د جل��م��ه��وري��ة مقدونيا  ال����ش���م  ���ش��ك��وب��ي، 
اليوغو�شافية ال�شابقة، التي تقع �شمال اليونان 
وج��ن��وب ���ش��رب��ي��ا، وحم�����ش��ورة ب��ن ك��و���ش��وف��و، اإىل 
الغرب، وبلغاريا، اإىل ال�شرق. ومبوجب اتفاق وقّع 
مقدونيا  وجمهورية  ال��ي��ون��ان  ب��ن  يونيو   17 يف 
اليوغو�شافية ال�شابقة، يتجه نزاع ا�شتمر خم�شة 
وع�شرون �شنة نحو احلل، �شريطة اأن ي�شادق برملانا 

البلدين )وا�شتفتاء( على الن�س نهاية ال�شنة.

خ�سومة على التاريخ الوطني
    انها، وهذا املاأمول، املحطة الأخرية من عملية 
اأي�شا  ولكن  ال�شابقة،  يوغو�شافيا  ت�شكيل  اإع��ادة 
من اأعرا�س عودة مده�شة لتاريخ الع�شور القدمية 
يف قلب هذا القرن احلادي والع�شرين. فمنذ وقت 
طويل، مل يعد طاب املدار�س الثانوية يف الغرب 
يحفظون عن ظهر قلب التغريات احلدودية ونزوح 
خا�شة  املنطقة،  ه��ذه  ل��ه  تعر�شت  ال��ذي  ال�شكان 
ال��ره��ان املركزي  ك��ان  خ��ال القرن الع�شرين.     
العثماين.   للنري  اخلا�شعة  ال�شعوب  حت��ري��ر  ه��و 
ومع ذلك، ا�شتدعى الأم��ر حربن يف البلقان عام 
1912 و1913، مع انقاب التحالفات بن دول 
اجلوار، وا�شعال النريان بنفخ من رو�شيا والقوى 
الأوروبية، للو�شول اإىل خرائط - بقيت بعد ذلك 

حمور نزاع. 
)بلغاريون  خا�س  ب�شكل  �شكانها  تنوع  وب�شبب     
اأ�شًا، األبان، �شربيون، يونانيون، اأتراك، فات�س 
والعديد من الأقليات الأخرى(، اأ�شبحت مقدونيا 
ا�شم طبق ي�شري اىل خليط ومزيج ماهر. واليوم 
ل يزال ي�شكنها ن�شبة عالية من امل�شلمن الألبان 
)حوايل 25 باملائة(، والروما والأتراك، اإىل جانب 

اغلبية من ال�شاف الأرثوذك�س.
1991 )اأعقبه  اإع����ان ال���ش��ت��ق��ال ع���ام     م��ن��ذ 
الن�شمام اإىل الأمم املتحدة حتت ا�شم جمهورية 
الب�شري  املزيج  ه��ذا  ف��ان   ،)1993 ع��ام  مقدونيا 
ك��ب��ري �شلطات  اإىل ح���د  ال����ذي دف���ع  امل��ت��ب��اي��ن ه���و 
واملوحد  الأ���ش��ط��وري  ال���ش��م  ف��ر���س  اىل  �شكوبي 
“مقدونيا” ا�شما للدولة اجلديدة )م�شطلح مل 
يكن ينطبق �شابقا اإل على منطقة يوغو�شافية(، 
تاريخي  ب����اإرث  ال���واق���ع،  الم���ر  وامل��ط��ال��ب��ة، بحكم 
اجلنا�س  ط��ري��ق  ع��ن  بب�شاطة  ا���ش��ت��ع��ارت��ه  جم��ي��د، 
اأن هذا  اإل  الك���رب.  ال���ش��ك��ن��در  راأ����س  م��ن م�شقط 
الأخ��ري، ابن فيليب الثاين من مقدونيا، مل يكن 
للهيلينية  املوؤ�ش�س  الب  ا  اأي�شً بل  فقط،  يونانًيا 

والهيلن�شنية.

الأ�شا�شيتان  الركيزتان  هما  ووال���ده  ال�شكندر     
اأث��ي��ن��ا �شليلتها  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة،  ل��ل��رواي��ة 
نادر  اأمر  )انتهاكه،  الثاين  فيليب  املبا�شرة. وقرب 
للغاية(، موجود يف املدفن التلي يف فريجينا )�شمال 
اليونان(، وهو كنز اأثري ا�شتثنائي بكل املقايي�س: 
من  ط��وي��ل  بحث  بعد   ،1977 ع��ام  اكت�شافه  مت 
قبل عامل الأثار مانولي�س اأندرونيكو�س، الذي هو 
جدير بلقب بطل قومي يوناين. ول ي�شعنا اإل اأن 
املقربة،  روعة  اأن  املوقع، حيث  بزيارة هذا  نو�شي 
ي�شتحق  التاريخ  ا�شرار  من  وتك�شفه  به  تبوح  وما 

عناء الرحلة.

عقدة ا�سرتاتيجية بني قوى عظمى
بالن�شبة  لأن��ه  خا�شة،  اأهمية  هنا  الث���ار  حتتل     
ل���ل���ي���ون���ان، مل��ق��دون��ي��ا دلل�����ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة وج���ودي���ة: 
اإع���ادة ال��ت��ج��ّذر يف ال��ي��ون��ان القدمية،  فمن خ��ال 
ال��ق��رن التا�شع  ال��غ��رب يف  ب��اح��ث��ي  ال��ع��زي��زة ع��ل��ى 
ع�����ش��ر، مت��ّك��ن ال�����ش��ع��ب ال���ي���ون���اين، ال����ذي ا�شتمر 
اإىل  الرابع  القرن  من  الق�شطنطينية  يف  م�شريه 
ال��ق��رن اخل��ام�����س ع�شر ب��ع��د امل��ي��اد م��ت��خ��ذا ا�شم 
الإمرباطورية البيزنطية، متّكن من ان يولد من 
العثماين  الح��ت��ال  �شد  النتفا�شة  بعد  جديد 

ونيل ال�شتقال 1822.
   ان ال���ي���ون���ان احل���ال���ي���ة، ال��ف��ري�����ش��ة ل��ل��ك��ث��ري من 
ال�شعوبات، تتغذى من هذا املجد. وهذا هو ال�شبب 
امتاكها احل�شري  ع��ن  اأب���دا  تتخلى  ل��ن  اأن��ه��ا  يف 
ع�شوية  اأثينا  رف�شت  دائ��م��ا،  مقدونيا:  لعامة 
جمهورية مقدونيا اىل الحتاد الأوروبي، وكذلك 
اىل ح��ل��ف ���ش��م��ال الأط��ل�����ش��ي، وط��ال��ب��ت ب���اأن تغرّي 
تدعم  الأم���ور،  ولتعقيد  وعلمها.  ا�شمها  �شكوبي 
رو���ش��ي��ا م��زاع��م م��ق��دون��ي��ا ب��ه��دف م��وا���ش��ل��ة دفعها 
مقدونيا  با�شم  املتحدة  الوليات  اعرتفت  جنوًبا. 
عام 2004 لك�شب حليف اإ�شايف؛ يف حن مت�شكت 
ت�شدم  ل  حتى  القدمي  بامل�شطلح  واأملانيا  فرن�شا 
ل�شكوبي،  حليف  اأف�شل  تركيا  وتعترب  ال��ي��ون��ان، 

فقط لإ�شعاف اأثينا.
   هذه العقدة الغور�شية هي التي �شتفّك اخريا. 
زائيف،  زوران  و���ش��ول  وم��ع   ،2017 مايو  فمنذ 
رئ��ي�����س ال������وزراء ال����ش���رتاك���ي ال��دمي��ق��راط��ي اإىل 
ال�شلطة، اأبدت �شكوبي رغبة يف اإيجاد حّل للخروج 

من عزلتها.
  ويف احل��ق��ي��ق��ة، اإن ال��ت�����ش��وي��ة ال��دلل��ي��ة ال��ت��ي مت 
ل   - ال�شمالية”  مقدونيا  “جمهورية   - اإبرامها 
ُت��ر���ش��ي ال��وط��ن��ي��ن م���ن اجل���ان���ب���ن، ن��اه��ي��ك عن 
اأ�شبح  امل��ن��ط��ق��ة  ال���ش��ت��ق��رار يف  ل��ك��ن  ال��ق��وم��ي��ن، 
اأولوية، خا�شة بالن�شبة لليونان، التي ت�شهد حالياً 
جت��دد ال��ت��وت��ر م��ن ج��ان��ب ت��رك��ي��ا.. ان ال��ت��اري��خ مل 

ي�شكت بعد عن الكام..
ترجمة خرية ال�شيباين

مقدونيا.. فّك عقدة غور�سّية...!

* رئي�س حترير جملة لك�شربي�س الفرن�شية وموؤلف كتاب ال�شرية الذاتية ملرمي العذراء. 

م�سرية �سلمية ت�سل  اىل كابول 
 •• كابول-اأ ف ب:

ان قطعوا مئات  بعد  الث��ن��ن  ام�����س  ك��اب��ول   ال�شام اىل  دع���اة  م��ن  ن�شطاء  و���ش��ل 
اعلنت طالبان  وقت  احل��رب يف  التي متزقها  الدولة  انحاء  �شريا يف  الكيلومرتات 
رف�شها متديد هدنة غري م�شبوقة وا�شتاأنفت هجماتها يف عدة مناطق من الباد. 
قطعوا  رم�شان  �شهر  يف  معظمها  يوما   38 ال�شري  بعد  املنهكون  الن�شطاء  وو�شل 
ال�شام” و”اوقفوا  “نريد  م��رددي��ن  ك��اب��ول  ���ش��وارع  وج��اب��وا   ، كلم   700 خالها 
القتال«. وقال احدهم ويدعى حممد نازاد ل�شبكة تولو الخبارية “نريد اأن يبقى 
�شعبنا متحدا من اجل ال�شام والتخل�س من هذا البوؤ�س للجيل القادم«. واأ�شاف 
“اأنا�شد الطرفن- احلكومة وطالبان- ال�شعي لتحقيق ال�شام وامل�شاحلة«. ونا�شد 
اآخر ويدعى كروان الطرفن العمل �شويا “لتحقيق اأمن دائم يف هذا البلد” م�شيفا 
حركة  رف�شت  امل�شتمر«.  النزاع  هذا  يف  ا�شت�شهدوا  كثريون  للدماء.  �شفكا  “كفى 
طالبان متديد هدنة مدتها ثاثة ايام اىل ما بعد ال�شبت، رغم �شغوط من ال�شعب 
واحلكومة واملجتمع الدويل. وهاجم عنا�شر احلركة قوات المن يف وليات ننغرهار 
وكونار ولقمان الواقعة يف ال�شرق، ويف وليتي هلمند وقندهار اجلنوبيتن. ومل ترد 
تفا�شيل عن الإ�شابات. وقتل حمافظ منطقة غاين خيل يف ولية ننغرهار واأ�شيب 
حار�شه بجروح، يف اطاق نار الثنن بح�شب ما اعلنه املتحدث با�شم حاكم الولية 

عطاءاهلل خوجاين لوكالة فران�س بر�س حمما طالبان امل�شوؤولية.

طالل اأبو غزالة وقراءة يف كتاب التكليف لوزارة الرزاز

امللك عبد اهلل يف �سفافيته و�سراحته يعد منوذجًا فريدًا للتعامل مع مواطنيه
االختيار جاء ليوازي امل�سارات االإ�سالحية املالية واالقت�سادية وال�سيا�سية واالجتماعية واالإدارية معا

    طال اأبو غزالة وقراأه يف 
م�شامن كتاب التكليف ال�شامي

•• وا�صنطن-وكاالت:

ا�شتطاعت امل�شت�شارة الأملانية اأنغيا 
م��ريك��ل ال�����ش��م��ود يف م���ع���ارك حول 
الأوروبية،  القارة  اجتاحت  الهجرة 
اإي���ط���ال���ي���ا. ولكن  اآخ����ره����ا يف  وك�����ان 
احلاكم،  داخ����ل حت��ال��ف��ه��ا  خ���اف���ات 
التي  ب��ت��ق��وي�����س ح��ك��وم��ت��ه��ا  ُت���ه���دد 

�شكلتها قبل ثاثة اأ�شهر فقط. 
حمررة  ���ش��رح��ان،  يا�شمن  وع��ل��ق��ت 
لدى جملة “اأتانتيك” الأمريكية، 
الدميقراطي  احل������زب  اإن  ق���ائ���ل���ًة 
يف  الو�شط  مين  حزب  ال�شرتاكي، 
املتحالف مع  الأملانية  بافاريا  ولية 
اأ�شعل اآخر جولة من  حزب مريكل، 

اخلافات. 
ف���ق���د اب���ت���ك���ر زع���ي���م احل�������زب، وزي����ر 
خطة  �شيهوفر،  هور�شت  الداخلية 
من  اأمل��ان��ي��ا  �شتمكن  ال��ه��ج��رة  ح���ول 
اإىل حدودها،  اإع��ادة لجئن و�شلوا 
يف حال قدموا �شابقاً طلباً للجوء يف 
بلد اآخر من دول الحتاد الأوروبي. 
اخلطة،  تطبيق  م��ريك��ل  ورف�����ش��ت 
���ش��ي��ه��وف��ر م���ا����سٍ يف حتدي  ول���ك���ن 

قرارها. 
اإىل  �شرحان، يعود اخلاف  وح�شب 
و�شلت  حينما   ،2016 و   2015
اأزمة الاجئن اإىل ذروتها يف اأوروبا، 
بفتح  التاريخي  مريكل  ق��رار  وك��ان 
ح���دود اأمل��ان��ي��ا اأم����ام م��وج��ة لجئن 
ال��ت��ي مزقتها  ���ش��وري��ا  م���ن  ق���دم���وا 
اأه���ل���ي���ة. وم����ا زال����ت اخلطوة  ح����رب 
تبقي  ال��ت��ي  لأمل��ان��ي��ا  بالن�شبة  ثابتة 
يف  حتى  املفتوح،  الباب  �شيا�شة  على 

املجاورة  ال����دول  بع�س  حت���رك  ظ��ل 
لجئن.  اأم������ام  اأب���واب���ه���م  لإغ������اق 
وق��ب��ل ب�����ش��ع��ة اأي������ام، ق��ال��ت مريكل 
غري  الهجرة  اأن  “اأرى  ل�شحفين: 
التحديات  اأح�����د  مت��ث��ل  ال�����ش��رع��ي��ة 
الكربى اأمام الحتاد الأوروب��ي، ول 
اأن ن��ع��م��ل ب�����ش��ك��ل ف���ردي،  ي��ف��رت���س 
ح�شاب  وع��ل��ى  م�������ش���اورات،  دون  اأي 
ول��ك��ن زم��اءه��ا يف  ط���رف ثالث”. 

قدمياً  معقًا  تعترب  التي  ال��ولي��ة 
له.  وقال ماركو�س �شودر، نائب عن 
احلزب ورئي�س وزراء ولية بافاريا: 
بفعالية،  حدودنا  نحمي  اأن  “يجب 
اأوروبا  تنتظر  اأن  لأملانيا  ميكن  ول 
نعمل  اأن  ي��ج��ب  ن��ه��اي��ة.  ل  م���ا  اإىل 
ب�شكل م�شتقل«.  وتلفت كاتبة املقال 
اأن امل�شاركة يف حتمل امل�شوؤولية  اإىل 
العامل  ت���ك���ن  مل  امل���ه���اج���ري���ن  ع����ن 

احلزب الدميقراطي ال�شرتاكي، ل 
ينظرون للق�شية بتلك الطريقة. 

ويف مواجهة انتخابات يف بافاريا، يف 
يود احلزب  الأول(،  اأكتوبر)ت�شرين 
م�شاألة  ياأخذ  اأن��ه  لناخبيه  يثبت  اأن 
خياراً  ميثل  واأن���ه  بجدية،  الهجرة 
ال��ب��دي��ل لأملانيا  م���ن ح���زب  اأف�����ش��ل 
اليميني املتطرف، واملعادي للهجرة 
يف  ل��ه  رئي�شياً  مناف�شاً  ب��رز  وال���ذي 

ال��وح��ي��د يف ح�����ش��اب��ات م���ريك���ل، بل 
لو  اأن��ه��ا  الأمل��ان��ي��ة  امل�شت�شارة  تخ�شى 
اأوروبية  دوًل  ف���اإن  اأب��واب��ه��ا،  اأغلقت 
اأخرى �شتحذو حذوها، وهو احتمال 
احلدود  نظام  انهيار  بت�شريع  ُيهدد 
املفتوحة بن دول الحتاد الأوروبي، 
اأي حرية التحرك بن دول الحتاد.  
ت��ل��ع��ب مريكل  ����ش���رح���ان،  وح�������ش���ب 
اأم��ل ط��رح ق�شية  ال��وق��ت على  على 
حكومتها  ت�����ش��م��د  واأن  ال���ه���ج���رة، 
حتى التو�شل اإىل اتفاقات بن دول 
الحت��اد الأوروب��ي عند اجتماع قمة 

الكتلة يف نهاية ال�شهر احلايل. 
وح���ت���ى ح��ي��ن��ه، اأك�����د اأع�������ش���اء حزب 
امل�شت�شارة،  بدعم  تعهدهم  مريكل 
�شيهوفر  اآخ��ر، هدد  لكن من جانب 
ب��ت��ح��دي م��ريك��ل وامل�����ش��ي ق��دم��اً يف 

�شيا�شته حول الهجرة. 
�شاأن  م���ن  امل���ق���ال،  ك��ات��ب��ة  راأي  ويف 
يدفعها  اأن  م��ريك��ل  �شلطة  حت���دي 
�شيناريو  وه��و  للخطة،  لان�شياع 
غ���ري م��رج��ح لأن����ه ���ش��ي��وج��ه �شربة 
وتقيل  ترف�شها  اأن  اأو  ل�شلطتها، 
ت�شقط  ق��د  خ��ط��وة  وه���ي  �شاحبها، 
وت�شتدعي  ح��ك��وم��ت��ه��ا،  ب��ال��ت��اأك��ي��د 

انتخابات جديدة. 
مار�شيل  ق�����ال  ال�������ش���ي���اق،  ه�����ذا  يف 
دير�شو�س، عامل �شيا�شي لدى جامعة 
الدميقراطي  ح��زب  “يحاول  كيل: 
ال�شرتاكي اتخاذ خط مت�شدد حيال 
الناخبن، ولديه  الهجرة ل�شتمالة 
ي�شتطيع  لكنه ل  دافع قوي لذلك. 
ما  لأن��ه��ا  خ��ا���ش��ًة  م�شت�شارته،  خلع 

زالت تتمتع ب�شعبية كبرية«. 

حتذير من انهيار نظام احلدود املفتوحة 

معركة الهجرة تهدد �سلطة اأجنيال مريكل
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الهيئة  اإدارة ال�شرتاتيجية وامل�شتقبل يف  عقدت 
الثالث  التح�شريي  الجتماع  للريا�شة  العامة 
يف  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  درا�شة  باإطاق  اخلا�س 

املجال الريا�شي.
وقال را�شد اإبراهيم املطوع مدير الإدارة اإن درا�شة 
ا�شت�شراف امل�شتقبل تاأتي تلبية لتطلعات حكومتنا 
ال��ر���ش��ي��دة ومت��ا���ش��ي��ا م��ع امل��ت��غ��ريات الأخ�����رية يف 
الهيئة العامة للريا�شة ومن اأجل ر�شم م�شتقبل 
مزهر لريا�شة الإمارات وا�شتثمار جميع الفر�س 
كافة  التحديات  ومواجهة  واخلارجية  الداخلية 
متطلبات  لتحقيق  ال�شتباقية  اخلطط  وو�شع 
للموؤ�ش�شة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ط  ا���ش��ت��دام��ة 
ب��ن��ظ��رة ط��وي��ل��ة امل����دى ت��ت��ج��اوز امل��ت��ع��ارف عليه 
والعمل على توحيد اجلهود لتحقيق نقلة نوعية 

يف العمل الريا�شي.
وامل�شتقبل  ال�شرتاتيجية  اإدارة  مدير   - واأف���اد 
رئي�س امل�شروع وخريج الدفعة الأوىل ل�شت�شراف 
امل�شتقبل من قبل مكتب رئا�شة جمل�س الوزراء - 
باأن الدرا�شة مت الإعداد لها خال الفرتة املا�شية 
امل���ح���اور الازمة  ح��ي��ث مت و���ش��ع واع��ت��م��اد ك���ل 
امل�شروع  متطلبات  جميع  وت��رج��م��ة  لإجن��اح��ه��ا 
الهيئة  �شتبداأ  �شمن خطة زمنية وا�شحة حيث 
لقاءات مع  بتنفيذ  ال�شرتاتيجي  العمل  وفريق 

عدد من الحتادات الريا�شية التي مت اختيارها 
بعناية من خال معايري وا�شحة تلبي طموحات 
الوطني  امل��وؤ���ش��ر  م�شتهدفات  تنفيذ  يف  الهيئة 

لتحقيق امليداليات الأوملبية.
واأ�شار اإىل اأنه �شيتم عقد تلك اللقاءات الأ�شبوع 

ال���ق���ادم م��ع ال��ق��ي��ادات ال��ري��ا���ش��ي��ة ك��اف��ة يف تلك 
متطلبات  ل�شرح  واملعنين  الريا�شية  الحت��ادات 
امل�����ش��روع و���ش��ب��ل جن��اح��ه وم���ن ث���م ���ش��ي��ت��م جمع 
وتقييم  الازمة  الرئي�شية  والبيانات  املعلومات 
يتميز  امل�شروع  اأن  اإىل  لفتة   .. احل��ايل  الو�شع 

يف  ل��ل��ق��درات  وتف�شيلية  �شاملة  درا���ش��ة  ب��اإج��راء 
جمال ا�شت�شراف امل�شتقبل وحتديد نقاط القوة 
وفر�س التح�شن وح�شر كل التحديات املوجودة 
اأن خمرجات امل�شروع �شتكون  واملتوقعة. واأو�شح 
املوؤ�ش�شات  جميع  على  وا�شح  اأث��ر  ولها  ايجابية 

للمجتمع  اأثرها  و�شيمتد  الدولة  يف  الريا�شية 
من خال اخلروج مبجموعة من ال�شيناريوهات 
علمية  بطريقة  معها  التعامل  واآلية  امل�شتقبلية 
لتكون مدخا للتخطيط ال�شرتاتيجي للهيئة 
�شيتم  كما  امل��رج��وة  النتائج  حتقيق  ي�شمن  مب��ا 

واأبرز  العمل  على منهجية  يحتوى  دليل  اإجن��از 
امل�شتقبل  ا�شت�شراف  يف  �شت�شتخدم  التي  الأدوات 
علما باأن هذا الدليل يعترب الأول على م�شتوى 

املوؤ�ش�شات الريا�شية يف الدولة.
حتديد  �شيت�شمن  امل�����ش��روع  اأن  امل���ط���وع  وذك����ر 
والدولية  والقليمية  املحلية  ال��ت��وج��ه��ات  اأه���م 
دواف���ع  م�����ش��ف��وف��ة  واإع������داد   «  TRENDS  «
التغيري وحتديد درجة اآثارها وغمو�شها للعمل 
الأداء  م��وؤ���ش��رات  منظومة  حت��دي��ث  درا���ش��ة  على 
اأداء تتما�شى  املوؤ�ش�شية احلالية وو�شع موؤ�شرات 
توفري  على  العتماد  مع  ال��دول��ة  طموحات  مع 

مقارنات معيارية عاملية جلميع تلك املوؤ�شرات.
ال�شكر  مقدما  الهيئة  يف  القيادات  بدعم  واأ���ش��اد 
اإىل معايل اللواء حممد خلفان الرميثي رئي�س 
العام  والأم���ن  بالوكالة  ال��ع��ام  والأم���ن  الهيئة 
نحو  اجل����اد  ل�شعيهم  ال��ع��ام��ل��ن  وك���ل  امل�����ش��اع��د 
ال�شيا�شية يف  القيادة  ترجمة توجهات وتطلعات 
الدولة .. منوها اإىل اأن املرحلة القادمة تتطلب 
ريا�شية  جم��ال�����س  م��ن  اجل��م��ي��ع  ج��ه��ود  ت�شافر 
واأندية  وج��م��ع��ي��ات  واحت�������ادات  اأومل���ب���ي���ة  وجل��ن��ة 
���ش��وي��ا لإجن�����اح ه���ذا امل�شروع  ري��ا���ش��ي��ة وال��ع��م��ل 
ال�شرتاتيجي  العمل  يف  نوعية  نقلة  واإح����داث 

الريا�شي يف الدولة.

 5 اإىل  ي��ول��ي��و   7 ال��ف��رتة م��ن  ال��ري��ا���ش��ي خ���ال  ال�����ش��ارق��ة  ينظم جمل�س 
الذي  غري”  “عطلتكم  ال�شيفي  مع�شكره  فعاليات  املقبلن  اأغ�شط�س 
ي�شتمل على عدد من الأن�شطة والفعاليات والربامج واملحا�شرات والور�س 

التعليمية والتثقيفية والريا�شية والتوعوية.
يف هذا ال�شدد اأعلن جمل�س ال�شارقة الريا�شي بدء الت�شجيل يف املع�شكر 
ال�شيفي من عمر 7 - 12 �شنة من اجلن�شن الذكور والإناث ابتداًء من 

الثقايف  ال�شارقة  لنادي  الرئي�شي  املقر  يف  اجل��اري  يونيو   28 حتى   24
العام  الأم���ن  احل��زام��ي  ه��ال  عي�شى  �شعادة  واأو���ش��ح  يوميا.  لل�شطرجن 
�شنوي  ب�شكل  ال�شيفي  املع�شكر  تنظيم  اأن  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارق��ة  ملجل�س 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  مع  ان�شجاماً  ياأتي 
حثيثة  ومبتابعة  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي  حممد  بن  �شقر  ال�شيخ  من 

ب�شرورة العناية بال�شباب وو�شع الربامج الكفيلة حلمايتهم من املخاطر 
وا�شتغال اأوقات فراغهم مبا ينفعهم.

ولفت اإىل اأن املع�شكر ي�شتهدف هذا العام ما بن 120-150 منت�شبا من 
التا�شعة  ال�شاعة  ال�شباحية من  الفرتة  والإن��اث خال  الذكور  اجلن�شن 
�شباحا حتى ال�شاعة الواحدة ظهرا للم�شاركن يف مقر الفعاليات يف نادي 

ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن ويف اأندية ال�شارقة.

ال�سارقة الريا�سي يطلق مع�سكره ال�سيفي “ عطلتكم غري” 7 يوليو 

الهيئة العامة للريا�سة تعقد اجتماعا ب�ساأن اإطالق درا�سة ا�ست�سراف امل�ستقبل

�شيكون “النمر” الكولومبي راداميل فالكاو على موعد اليوم الثاثاء مع م�شاركته الأوىل 
“ال�شاموراي الأزرق” الياباين  يف كاأ�س العامل يف كرة القدم، عندما ياقي منتخب باده 
وجنومه غري املتوقعن، ومنهم هريوكي �شاكاي، الثنن يف �شاران�شك �شمن اجلولة الأوىل 

ملناف�شات املجموعة الثامنة.
الكولومبي  املنتخب  ت�شكيلة  م��ن   2014 يونيو  م��ن  ال��ث��اين  يف  ان�شحابه  اإع���ان 

مدربه  حزينا” بح�شب  “يوما  ك��ان  ال��ربازي��ل،  يف  الخ��رية  الن�شخة  يف  امل�شارك 
من  املنا�شب  الوقت  يف  التعايف  رهان  خ�شر  وقتها  بيكرمان.  خو�شيه  الرجنتيني 
قبل  لها  تعر�س  الي�شرى  للركبة  الأم��ام��ي  ال�شليبي  ال��رب��اط  يف  بتمزق  اإ�شابة 

خم�شة اأ�شهر.
اأربع �شنوات، عمل فالكاو على �شحذ عزميته وا�شتعاد عافيته بعدما  يف غ�شون 
عانى اغلب فرتات م�شريته من ال�شابات، ومعها �شهيته التهديفية بعد مو�شم 
خميب يف انكلرتا مع مان�ش�شرت يوناتيد النكليزي، حيث �شرب بقوة مع فريقه 

الثانية  �شن  يف  ه��دف��ا.   54 بت�شجيله  الخ��ريي��ن  العامن  يف  الفرن�شي  موناكو 
والثاثن، يهاجم “النمر” اأول م�شاركة له يف كاأ�س العامل يف اأف�شل حالته.

“كان م�شل�شا �شعبا،  وكتب هداف فريق المارة يف ح�شابه على موقع ان�شتغرام 
ملخ�شا  قدما”،  امل�شي  على  و�شاعدتني  حا�شمة  كانت  الأرب���ع  ال�شنوات  ه��ذه  لكن 

ر�شالته بقوله “من يزرع يف الدموع، �شيح�شد �شيحات الفرح!«.
وقال مدربه الربتغايل يف موناكو ليوناردو جاردمي “تعاملت معه بطريقة خمتلفة عن 

“ل يزال يتمتع مبوؤهاته.  الاعبن الآخرين لأنه لعب من الطراز العاملي”، م�شيفا 
اأتلتيكو )مدريد ال�شباين(، لكن  اأو  اأقل بقليل مما كان عليه يف بورتو )الربتغايل(  قوته 

لديه املزيد من اخلربة. فهكذا ت�شتمر احلياة«.
بقيادة هدافها )29 هدفا يف 73 مباراة دولية(، تدخل كولومبيا املونديال بثقة، خ�شو�شا 
اأنها تاألقت يف الن�شخة الخرية يف غياب فالكاو عندما بلغت الدور ربع النهائي قبل ان تخرج 

على يد الربازيل امل�شيفة.
اأث��ب��ت خامي�س  ال��ربازي��ل��ي،  امل��ون��دي��ال  ه��داف يف  اأف�شل  ج��ائ��زة  ونيله  اأه���داف   6 بت�شجيله 

رودريغيز اأن منتخب ال� “كافترييو�س”، وهو لقب كولومبيا، لي�س فريق الاعب الواحد.
ويوؤكد مهاجم ا�شبيلية ال�شباين لوي�س مورييل “الهدف هو اأن نحقق نتيجة اأف�شل مما 
حققنا يف الربازيل، الذهاب اإىل اأبعد من ذلك، ميكن لهذا املنتخب اأن يفعل ذلك، حتى 

لو اأن التعليمات هي التعامل مع كل مباراة على حدة«.
اأنه يجب األ ننظر اإىل ابعد من اخل�شم الذي نواجهه، لأننا �شنفقد  “نعلم  واأ�شاف 

طاقتنا. نفكر يف اليابان، وبعد ذلك �شنفكر يف املناف�س املقبل«.
يف مونديال 2014، �شحقت كولومبيا املنتخب الياباين 4-1 يف اجلولة الثالثة 

الخرية من الدور الول، وهي مطالبة بالفوز عليها الثاثاء اأي�شا قبل القمة 
املرتقبة الحد املقبل اأمام بولندا والتي �شتكون مبثابة نهائي املجموعة الثامنة 

التي ت�شم اي�شا ال�شنغال.
من  الرغم  على  الثاثاء  مباراة  خامي�س  مع  فالكاو  يبداأ  ان  املتوقع  ومن 

امل�شاكل البدنية لاعب و�شط بايرن ميونيخ الملاين ومعاناته من ا�شابة 
تدريبيتن  ح�شتن  يف  امل�����ش��ارك��ة  م��ن  ح��رم��ت��ه  اليمنى  ال�����ش��اق  رب��ل��ة  يف 

جماعيتن يف رو�شيا، قبل ان ين�شم اجلمعة اىل زمائه.
ولن تكون مهمة كولومبيا �شهلة امام اليابان ال�شاعية اىل رد العتبار 
ل�شقوطها املذل امامها يف الن�شخة الخرية، وخروجها املخيب من 

الدور الول بنقطة واحدة وهزميتن.
على  معنوي  بفوز  العاملي  للعر�س  ا�شتعداداتها  اليابان  وانهت 

غانا  ام��ام  خ�شرت  بعدما  املا�شي  الثاثاء   2-4 البارغواي 
و�شوي�شرا بنتيجة واحدة �شفر2- يف 30 مايو املا�شي و8 

يونيو احلايل.
على  الزرق” على  “ال�شاموراي  منتخب  ويعول 

الت�شكيلة،  يف  امل��ف��ات��ي��ح  ال��اع��ب��ن  م��ن  ع���دد 
ب��ورو���ش��ي��ا دورمتوند  اب���رزه���م لع��ب��ا و���ش��ط 
ميان  وو���ش��ط  ك���اغ���اوا،  �شينجي  المل����اين 
حاليا  املك�شيكي  وبات�شوكا  �شابقا  اليطايل 
�شاوثمبتون  وم���داف���ع���ا  ه���ون���دا،  ك��ي�����ش��وك��ي 

الفرن�شي  ومر�شيليا  يو�شيدا  مايا  النكليزي 

هريوكي �شاكاي، والقائد ماكوتو ها�شيبي.
واكد ها�شيبي ثقته الكبرية يف اخلطط التكتيكية ملنتخب باده رغم تغيري مدرب منتخب يف 
اللحظة الخرية من خال ال�شتغناء عن خدمات البو�شني-الفرن�شي وحيد 
خليلودزيت�س الذي قادها للم�شاركة يف النهائيات للمرة ال�شاد�شة يف تاريخها 
وال�شاد�شة تواليا، وتعين لعبها الدويل ال�شابق اأكريو ني�شيتو قبل �شهر 

من العر�س العاملي.
اأننا  اأعتقد  “الو�شع كان �شعبا. على الرغم من ذلك،  وقال ها�شيبي 
�شنكون بخري”، م�شيفا “�شنواجه ثاثة منتخبات جيدة يف 
جمموعتنا لي�س بينها اأملانيا حاملة اللقب، لذا لدينا 

فر�شتنا وناأمل اأن نذهب بعيدا«.
لديهم  م��ه��م��ة،  �شتكون  الأوىل  “املباراة  وت��اب��ع 
اإلخ.   ... فالكاو  رادام��ي��ل  رودري��غ��ي��ز،  خامي�س 
عمل  واإذا  ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة،  خ��ط��ة  ل��دي��ن��ا  ل��ك��ن 
اجلميع يف نف�س الجتاه، ميكننا حتقيق 

نتيجة«.
املباراة  اأن  فاعترب  يو�شيدا،  اأم��ا 
�شد كولومبيا “من الوا�شح اأنها 
كولومبيا  ج��دا.  �شعبة  �شتكون 
منتخب جيد جدا، فهو واحد 
م���ن اأف�������ش���ل امل��ن��ت��خ��ب��ات يف 
املباراة  ف��اإن  لذا  املجموعة، 
�شيكون  حا�شمة.  �شتكون 
اأحد  دفاعنا  خط  تعزيز 
اأول��وي��ات��ن��ا ون��ح��ن ن�شعر 
مما  بكثري  اأف�شل  باأننا 
ب�شعة  ق���ب���ل  ع��ل��ي��ه  ك���ن���ا 

اأ�شابيع«.

»النمر« فالكاو جاهز ل� »ال�ساموراي الأزرق« 

ق���ررت ال���ع���داءة اجل��ن��وب اف��ري��ق��ي��ة ك��ا���ش��رت �شيمينيا 
الح��ت��ج��اج ل���دى ال��ق�����ش��اء ال��ري��ا���ش��ي ع��ل��ى القوانن 
ال��دويل لألعاب  التي فر�شها الحت��اد  للجدل  املثرية 
القوى موؤخرا على الريا�شيات اللواتي يفرزن كميات 

زائدة من الندروجن.
لندن  اومل��ب��ي��ادي  بطلة  ان  �شيمينيا  حم��ام��و  واع��ل��ن 
�شباق  يف   )2016( ج��ان��ريو  دي  وري����و   )2012(
800 م، قدمت �شكوى الثنن امام حمكمة التحكيم 
الريا�شي )كا�س( يف لوزان التي اكدت ردا على �شوؤال 
ال�شكوى  ه��ذه  تت�شلم  مل  انها  بر�س،  فران�س  لوكالة 

حتى بعد ظهر اليوم.
و�شرحت �شيمينيا “اين غا�شبة جدا بعد ان و�شعت 
مرة جديدة حتت الأ�شواء”، ح�شبما ورد يف الوثيقة، 
وقالت “ل ارغب باحلديث عن هذا القانون اجلديد، 

اريد فقط اجلري ب�شكل طبيعي وكما ولدت«.
واع��ل��ن الحت���اد ال���دويل نهاية اب��ري��ل ادخ���ال قواعد 
املقبل،  ن��وف��م��رب  م���ن  الأول  م���ن  اع���ت���ب���ارا  ج���دي���دة 
ت�شتهدف الريا�شيات اللواتي يفرزن كميات زائدة من 
هرمون  ملعدل  الأق�شى  امل�شتوى  وحدد  الندروجن، 
امل�شافات  ع�����داءات  ع��ن��د  ال���ذك���وري  ال��ت�����ش��ت��و���ش��ت��ريون 
 5 ب���  م(،   1609( امل��ي��ل  اىل  م   400 م��ن  املتو�شطة 
نانومول يف ليرت الدم الواحد من اأجل ال�شماح لهن 

بامل�شاركة.
واع����اد ال��ق��رار اجل��ن��وب اف��ري��ق��ي��ة ال��ب��ال��غ��ة 27 عاما 

ب��ال��زم��ن اىل ال������وراء ح���ن ا���ش��ط��رت ل��اب��ت��ع��اد عن 
امل�����ش��م��ار ب�����ش��ب��ب ق���ان���ون م���ن ه����ذا ال���ن���وع، و�شتكون 
�شيمينيا م�شطرة لتناول اأدوية خم�ش�شة لتخفي�س 
معدل هذا الهرمون اإذا ما اأرادت امل�شاركة يف مونديال 

الدوحة املقرر يف 2019.
العمل  بوقف  حكما   2015 يف  اتخذت  كا�س  وكانت 
ب��ال��ق��رار ال�����ش��ادر ع��ن الحت����اد ال����دويل ال����ذي اأجرب 
م�شتويات  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  �شيمينيا  م��ث��ل  ري��ا���ش��ي��ات 
اأق����ل م��ن م�����ش��ت��وي��ات الرجال،  الن���دروج���ن ل��دي��ه��ن 

واثبات عدم احل�شول على فائدة منها.
على  يتعن  ك���ان  م�شاركتها،  اه��ل��ي��ة  ع��ل��ى  ول��ل��ح��ف��اظ 
تخفي�س  اج��ل  م��ن  طبي  ل��ع��اج  اخل�����ش��وع  �شيمينيا 
الدوية  تتناول  كانت  وهي  الت�شتو�شتريون،  م�شتوى 
من دون ان تكون مري�شة قبل اأن ت�شدر “كا�س” حكما 

بتعليق العمل بقرار الحتاد الدويل ملدة عامن.
ي�شكك  ان  العدل مبكان  “لي�س من  �شيمينيا  واك��دت 
البع�س يف ما انا عليه. انا كا�شرت �شيمينيا. انا �شيدة، 

وانا �شريعة جدا«.
وقال غريغوري نوت، احد حمامي اجلنوب افريقية، 
الب�شرية  ال��ك��ائ��ن��ات  ح��ق��وق  ي��ه��دد  ك��ب��ري  م��ل��ف  “انه 
احلقوق  على  كبري  اث��ر  م��ع  الريا�شيات،  ب��ن  ومييز 
اجل��ن��دري��ة«. وك��ان الحت���اد اجل��ن��وب افريقي لألعاب 
القوى قدم ال�شهر املا�شي �شكوى بهذا املعنى اىل كا�س 

احتجاجا على القوانن اجلديدة.

�سيمينيا تقا�سي الحتاد 
الدويل للقوى
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الفجر الريا�ضي

يوم  الهندية  القن�شلية  م��ع  بالتعاون  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  ينظم 
اخلمي�س املقبل عدة فعاليات مبنا�شبة “ اليوم العاملي لليوغا “ وذلك 

يف حديقة زعبيل وعدة مراكز للياقة البدنية ومدار�س اليوغا.
واأعرب �شعادة �شعيد حارب اأمن عام جمل�س دبي الريا�شي عن فخره 
باأن تكون دولة الإمارات ب�شكل عام واإمارة دبي ب�شكل خا�س لها الريادة 
لت�شبح  العاملية  الريا�شية  الأح���داث  وتنظيم  ا�شت�شافة  يف  وال�شبق 
دبي منارة ومركز اإ�شعاع للريا�شة والريا�شين .. م�شريا اإىل حر�س 
ت�شهد  وال��ت��ي  العاملية  الريا�شية  الفعاليات  ا�شت�شافة  على  املجل�س 

“اليوغا “ التي و�شل  م�شاركة وا�شعة من خمتلف اجلن�شيات خا�شة 
الأعمار  األف م�شارك من خمتلف   20 اأكرث من  امل�شاركن فيها  عدد 
على  م�شاركة  الأك��رب  املدينة  دب��ي  اأ�شبحت  حتى  املهارية  وامل�شتويات 
املجل�س  حر�س  اإىل  ح��ارب  واأ�شار  الفعاليات.  هذه  يف  العامل  م�شتوى 
عام  اإط��اق��ه  منذ  لليوغا  العاملي  باليوم  الحتفالت  ا�شت�شافة  على 
اأول مدينة يف العامل ت�شت�شيف هذه الحتفالت  2015 لتكون دبي 
وت�شجع  للريا�شين  املف�شلة  الريا�شية  الوجهة  متثل  لأنها  وذل��ك 
املقيمن فيها على اتباع منط حياة �شحي من خال ممار�شة الريا�شة 

يف  الرئي�شية  اليوغا  فعاليات  وتنطلق   . با�شتمرار  البدين  والن�شاط 
م�شاركة  الفعاليات  و�شت�شهد  املقبل  اخلمي�س  م�شاء  زعبيل  حديقة 
املجال  يف  العاملة  ليفينغ”  اأوف  “اآرت  منظمة  م��ن  اليوغا  معلمو 
التي  املروعي  حممد  ونوف  �شري  بادما  وجائزة  والرتبوي  الإن�شاين 
والخت�شا�شية  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  يوغا  معلمة  اأول  تعد 
اأ�شلوب حياة وهي موؤ�ش�شة املنظمة العربية لليوغا  النف�شية ومر�شدة 
وموؤ�ش�شة  العربي  الوطن  يف  لليوغا  العاملي  لاحتاد  العام  والأم���ن 
حتالف اخلليج لليوغا و�شتكون امل�شاركة مفتوحة للجميع باملجان دون 

احلاجة اإىل ت�شجيل. و�شت�شهد الحتفالت اإقامة العديد من جل�شات 
املختلفة  واجلمعيات  واملراكز  املدار�س  من  عدد  يف  اجلماعية  اليوغا 
لليوغا  راج��ا  يوغا ومركز  �شاهاج  دب��ي منها مدر�شة  اأرج��اء  يف جميع 

ومدر�شة هدوء القلب لليوغا ويوغا �شكاي و�شحك يوغا.
الهند  وزراء  رئي�س  اأطلقها  م��ب��ادرة  ه��و   “ لليوغا  العاملي  ال��ي��وم  و” 
ال�شابق نوريندا مودي و�شادقت اجلمعية العامة لاأمم املتحدة عليها 
يف 11 دي�شمرب 2014 معلنة يوم 21 يونيو من كل عام يوما عامليا 

لليوغا.

»دبي الريا�سي« والقن�سلية الهندية يحتفالن باليوم العاملي لليوغا

يواجه مدرب املنتخب الأملاين لكرة القدم يواكيم لوف اأكرب حتد منذ توليه 
اخل�شارة  بعد  وذل��ك  عاما،   12 ال�”مان�شافت” قبل  على  الإ���ش��راف  مهمة 
املفاجاأة التي مني بها اأمام املك�شيك )�شفر1-( يف م�شتهل حملة الدفاع عن 

لقبه يف مونديال رو�شيا 2018.
واثقا،  ل��وف  ب��دا  الأملانية،  ال�شحافة  وانتقادات  املفاجاأة  وق��ع  على 

املك�شيكي  الدفاع  ننهار”. لكن ما فعله  “لن  املباراة  بعد  وقالها 
�شورة  ي��ق��دم  الأول،  ال�����ش��وط  يف  ل���ش��ي��م��ا  الأمل�����اين  ب��ال��ه��ج��وم 

مغايرة.
اأملانيا  قبيل انطاق مناف�شات مونديال رو�شيا حيث ت�شعى 

لت�شبح اأول منتخب يحتفظ باللقب منذ 1962، اأعلن 
ل��وف )58 عاما(  الأمل���اين متديد عقد  الحت��اد 

امل�شاعد  ان  ع��ل��م��ا   ،2022 ع����ام  ح��ت��ى 
كلين�شمان،  يورغن  للمدرب  ال�شابق 

اأعقاب  يف  منه  ب��دل  املهمة  ت��وىل 
اخلروج من الدور ن�شف النهائي 

ملونديال 2006 يف اأملانيا.
ي�شيل  ب���داأ  الأح����د  ح�شل  م��ا 
ال��ت��ق��اري��ر ع��ن �شكوك  ح��رب 
الرتباط  مل�شتقبل  وتهديد 
املنتخب وامل��درب الذي  بن 

ق����اده ع��ل��ى اأق����ل ت��ق��دي��ر اىل 
كل  يف  النهائي  ن�شف  ال���دور 

ال���ب���ط���ولت ال��ت��ي ����ش���ارك بها 
منذ توليه من�شبه.

تلقى املنتخب انتقادات قا�شية 
امل����ف����اج����ىء �شد  اأدائ���������ه  ب���ع���د 
�شرابا  ب����دا  ح��ي��ث  امل��ك�����ش��ي��ك، 
ت����وج بلقب  ال�����ذي  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
م�شرية  يف   2014 م��ون��دي��ال 

تاريخيا  انت�شارا  حقق خالها 
امل�شيفة  ع��ل��ى   1-7 ب��ن��ت��ي��ج��ة 

الربازيل.
ل���وث���ار م��ات��ي��و���س، ال��ق��ائ��د الذي 

1990 على  رفع كاأ�س مونديال 
ح�شاب دييغو مارادونا والأرجنتن 

حاملة اللقب يف حينه، قال “مل اأر 
يف  ال�شعف  بهذا  الأمل���اين  املنتخب 

ب��ط��ول��ة ك����ربى م��ن��ذ ف����رتة طويلة 
جدا«.

اع����ت����رب ال�����اع�����ب ال�������ش���اب���ق ال�����ذي 
ملتابعة  ل��وج��ن��ي��ك��ي  يف  ح��ا���ش��را  ك����ان 
ال�����ش��ق��وط ال���ث���اين ف��ق��ط ل���اأمل���ان يف 
 19 ال�  الفتتاحية  مبارياتهم  تاريخ 

تقريبا  ���ش��يء  “كل  ان  امل���ون���دي���ال،  يف 
ك���ان م��ف��ق��ودا. ك��ان��ت ه��ن��اك اأخ��ط��اء يف 

مربرة  غري  خاطئة  متريرات  الرتكيز، 
كما اأن ال�شلوك )الازم( كان غائبا«.

ن��ت��ي��ج��ة الأح�����د  ت���ك���ن  اىل ح����د م�����ا، مل 
مفاجئة اذا ما ا�شتندت ملا قدمه الأملان 
اإذ حققوا  التح�شريية،  يف مبارياتهم 
مباريات  ���ش��ت  اآخ�����ر  يف  ي��ت��ي��م��ا  ف�����وزا 
الت�شفيات  اإنهاء  ودية خا�شوها منذ 
انت�شارات(،   10( ك��ام��ل��ة  ب��ع��ام��ة 
وكان ب�شعوبة يف مباراتهم الأخرية 
ال�شعودية  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  ق��ب��ل 
مباراتها  خ�����ش��رت  ال���ت���ي   )2-1(

امل�شيفة  رو����ش���ي���ا  اأم�������ام  الأوىل 
تعر�س  ن���ظ���ي���ف���ة.  ب���خ���م���ا����ش���ي���ة 

ع��ل��ى خلفية  ل����وف لن���ت���ق���ادات 
ا�شتدعاها،  ال��ت��ي  الت�شكيلة 

على  اع�����ت�����م�����اده  ل�����ش����ي����م����ا 
اليطايل  يوفنتو�س  لعبي 
واأر�شنال  خ�����ش��رية  ���ش��ام��ي 
اأوزيل،  م�شعود  النكليزي 

اأف�شل  �شانيه،  ل��وروا  النكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  الحتفاظ باعب  وعدم 
لعب �شاب يف الدوري النكليزي املمتاز املو�شم املن�شرم.

التي  ال�شويد  �شد  الثانية  مب��ب��ارات��ه��م  ال��ف��وز  على  جم��ربي��ن  الأمل����ان  ب��ات 
واأجربته  الأوروب�����ي  امللحق  الإي��ط��ايل يف  ال��ع��م��اق  اأق�����ش��ت 
على م�شاهدة النهائيات عرب التلفاز للمرة الأوىل منذ 
�شدارة  تتقا�شم  باتت  ال�شويد  ان  علما  عاما،   60
على  الثنن  بفوزها  املك�شيك،  مع  املجموعة 

كوريا اجلنوبية -1�شفر.
يف  منتخبهم  يف�شل  ان  الأمل���ان  يخ�شى 
بطولة  يف  امل��ج��م��وع��ات  دور  ت��خ��ط��ي 
نهائيات  منذ  الأوىل  للمرة  ك��ربى 
يف   2004 ع�����ام  اأوروب����������ا  ك����اأ�����س 
الربتغال، وللمرة الأوىل يف كاأ�س 

العامل منذ... 1938.
ال�شابق  ال��ن��ج��م  وك���ان 
ب�������ول ب����راي����ت����ر، 
مع  ال������ف������ائ������ز 
اأمل�����������ان�����������ي�����������ا 
الغربية بلقب 
م������ون������دي������ال 
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اأك�������������������������������������رث 
بو�شع  امل�����ش��ك��ك��ن 
“ما  ال�”مان�شافت”، 
اأنه  اأك��رث من غريه هو  يزعجني 
ل يوجد اأي لعب قادر على حل امل�شكلة 

عندما ت�شعب الأمور«.
الآخرين  )ح��ل��ول(  اأف��ك��ار  بانتظار  “اجلميع  وت��اب��ع 
واجلميع يدرك باأن هذا الأمر لن يح�شل. كان حمبطا 

اأن نرى مدى عجز فريقنا«.
2014 وع��ام من  اأع��وام من لقب مونديال  اأربعة  وبعد 
كاأ�س القارات 2017، يجد لوف نف�شه م�شطرا ليجاد 

احللول والأفكار.
وحده قائد املنتخب يف مونديال 2014 فيليب لم كان 
تعوي�س خيبة  ال�شابقن على  بقدرة زمائه  متفائا 
املباراة الأوىل، بقوله من مو�شكو “امل�شاألة وح�شب اأن 
املنتخب مل يقدم الأداء الازم، هذا الأمر قد يح�شل. 
التدريبي  الطاقم  باخلربة،  يتمتع  الفريق  هذا  لكن 

متمر�س جدا ويعلم كيف يتعامل مع اخل�شارة«.
قد  م�شرة  غ��ري  �شغرية  انتكا�شة  “اأحيانا،  اأ���ش��اف 
توؤدي اىل تعا�شد الفريق«. وعانى خط و�شط الأملان 
يف ال�شوط الأول من اللقاء يف التعامل مع الهجمات 
�شوء  على  ي��دل  ق��د  م��وؤ���ش��ر  يف  للمك�شيكين،  امل��رت��دة 
خ���ي���ارات ل���وف وث��ق��ت��ه ال��ع��م��ي��اء غ��ري امل����ربرة ببع�س 
الاعبن. وراأى ماتيو�س اأن ماركو روي�س الذي كان 
اأخ��ط��ر لع��ب��ي اأمل��ان��ي��ا بعد دخ��ول��ه ب��دل م��ن خ�شرية، 

يجب ان يكون اأ�شا�شيا يف املباراة املقبلة �شد ال�شويد.
اأما �شحيفة “بيلد” فطالبت باأن يتمرن اأوزيل وخ�شرية 
ويوليان دراك�شلر وتوما�س مولر هذا الأ�شبوع كاأبطال عامل، اأو 

ان يبعدوا من الت�شكيلة.
مل يخالفها ماتيو�س الراأي “افتقد م�شعود اوزيل ال�شرعة... مينحه 
الكثري من احلرية، لكن دون م��ردود. توما�س مولر كان اي�شا  لوف 

خميبا لاآمال، مل يقدم �شيئا على اجلهة اليمنى«.
ما يثري القلق اأي�شا هو الدفاع املهزوز الذي ظهر به اأبطال العامل 
ومات�س  بواتنغ  ج��ريوم  ال��دف��اع  قلبا  تذمر  الأول.  ال�شوط  خ��ال 
هوميل�س من اأنهما معزولن يف اخللف، لكن بواتنغ نف�شه بدا عاجزا 
عن جماراة ال�شرعة املك�شيكية يف املرتدات، بينما كان هوميل�س على 
خط منت�شف امللعب تقريبا عندما انطلقت الهجمة التي جاء منها 
ملواطنيه  وا�شحا  ان���ذارا  ماتيو�س  وج��ه  لو�شانو.  هريفينغ  ه��دف 
“كون اأملانيا بطلة للعامل ل يعني انها �شتتاأهل تلقائيا اىل الدور 
ثمن النهائي”، م�شيفا “جمرد تذكري: ثاثة من الأبطال 
الأربعة الأخريين خرجوا من دور املجموعات” يف ا�شارة 
وا�شبانيا   ،)2010( اإيطاليا   ،)2002( فرن�شا  اىل 

.)2014(

اأملانيا يف ماأزق... فهل ي�سقط الهيكل على راأ�ش لوف؟ 

خطوة جديدة على طريق 
التقارب بني الكوريتني يف 

اأ�سياد 2018 
 )2018 )ا�شياد  اندوني�شيا  يف  امل��ق��ررة  ال�شيوية  الل��ع��اب  دورة  �شت�شكل 
خطوة جديدة على طريق بن الكوريتن اجلنوبية وال�شمالية بعد قرارهما 
الثنن امل�شاركة فيها مبنتخبات موحدة يف بع�س الريا�شات، ح�شب بيان 

م�شرتك �شدر يف �شيول.
“اجلنوب  اجلنوبية  كوريا  الريا�شة يف  وزارة  ال�شادر عن  البيان  وج��اء يف 
وال�شمال اتفقا على ال�شري حتت علم واحد خال حفلي الفتتاح واخلتام 
لدورة الألعاب ال�شيوية 2018... وعلى توحيد منتخباتهما يف عدد من 

الريا�شات«.
وتقام ا�شياد 2018 يف مدينتي جاكرتا وباليمبانغ من 18 اغ�شط�س اىل 

�شبتمرب.  2
ويو�شح هذا الإعان التقارب بن الكوريتن الذي انطلق ابان ا�شت�شافة 

ال�شطر اجلنوبي لدورة اللعاب الوملبية ال�شتوية بداية العام احلايل.
وخال قمة تاريخية عقدت يف ابريل، اتفق الرئي�شان ال�شمايل كيم جونغ 
اون واجلنوبي مون جاي-اإن على امل�شاركة معا “يف احداث ريا�شية دولية 

مثل اللعاب ال�شيوية 2018«.
موحدة  منتخبات  لت�شكيل  خ�ش�س  اج��ت��م��اع��ا  الث��ن��ن  ال��ط��رف��ان  وع��ق��د 
جدول  ع��ل��ى  وك���ان  ال��ت��ق��ارب،  ه���ذا  اط���ار  يف   2018 ا���ش��ي��اد  يف  للم�شاركة 
النقا�شات اي�شا ال�شري خال ا�شتعرا�س الفرق حتت علم واحد ومبنتخبات 
اىل  الكوري اجلنوبي  الوفد  ت�شونغ-ريول، م�شوؤول  موحدة، ح�شب جيون 

اللعاب ال�شيوية.
ت�شانغ  بيونغ  يف  )ال�شتوية(  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  كانت  “كما  جيون  و���ش��رح 
�شاهدا على ذلك، اجلميع يعرف ان الريا�شة هي مطلق �شرارة امل�شاحلة 

بن اجلنوب وال�شمال«.
ال�شلة بن  ك��رة  اق��ام��ة م��ب��اراة يف  ال��ي��وم  ال��ط��رف��ان اي�شا يف اجتماع  وق���رر 
منتخبي البلدين يف الرابع من يوليو يف بيونغ يانغ، بناء على رغبة عرب 
عنها الرئي�س كيم خال قمة ابريل مع مون، وهو احد امل�شجعن البارزين 

لهذه الريا�شة، على ان تتبعها مباراة ثانية اخلريف املقبل يف �شيول.
وجاء يف بيان وزارة الريا�شة الكورية اجلنوبية “�شي�شكل اجلنوب وال�شمال 
على  اخ����رى...  دول��ي��ة  ريا�شية  اح���داث  يف  للم�شاركة  م��وح��دة  فرقا  اي�شا 
التعاون  تعزيز  بهدف  م�شرتكة  ت��دري��ب  مع�شكرات  ال��ف��رق  ه��ذه  تقيم  ان 

والتبادلت بن الكوريتن«.
وقدمت الكوريتان اول منتخب اوملبي موحد يف ريا�شة الهوكي على اجلليد 

لل�شيدات خال اوملبياد 2018 يف بيونغ ت�شانغ.
ريا�شين  اإر���ش��ال  كيم  الرئي�س  ق��رار  بعد  عملي  ب�شكل  ال��ت��ق��ارب  وتكر�س 
وم�شجعات ووفد �شيا�شي بقيادة �شقيقته كمبعوثة اإىل اأوملبياد بيونغ ت�شانغ 

ال�شتوي.
بحرمان  �شيول  متهمة  اجلنوبية  ك��وري��ا  يف  ا���ش��وات  البداية  يف  وارتفعت 
ال�شاحة الوملبية، لكن �شرعان ما تبددت هذه  املناف�شة على  ريا�شيها من 
الفكار مع روؤية لعبات ال�شمال واجلنوب بقمي�س واحد ومنتخب موحد 

ا�شبح قبلة النظار خال اللعاب رغم النتائج املتوا�شعة التي حققها.
وت�شارعت بعد ذلك اجلهود الدبلوما�شية بن البلدين ما اأف�شى اإىل قمة 
ونظريه  ال�شمالية  كوريا  رئي�س  بن  قمة  تلتها  وم��ون،  كيم  بن  تاريخية 

الأمريكي دونالد ترامب يف �شنغافورة الأ�شبوع املا�شي.
واأعلنت كوريا اجلنوبية اليوم اي�شا اأنه ميكن تخفيف العقوبات عن جارتها 
ال�شمالية عندما تتخذ “اجراءات ملمو�شة لنزع ال�شاح النووي” يف موؤ�شر 
ذلك  تطبيق  ل��ب��دء  وا�شنطن  م��وق��ف  ع��ن  ي��ب��دو  م��ا  على  اك��رب  ليونة  على 

الجراء، بعد ان اتبعت �شيا�شية “اق�شى العقوبات” �شد بيونغ يانغ.

مدرب رو�سيا: جاهزون 
لإيقاف �سالح 

على  الكبري  ال��ف��وز  اإن  رو���ش��ي��ا  م���درب  ت�شريت�شي�شوف  �شتاني�شاف  ق��ال 
اأن �شاحب ال�شيافة �شي�شع  ال�شعودية خفف ال�شغط عن فريقه ويثق يف 

خطة حمكمة لإيقاف خطورة حممد �شاح مهاجم م�شر يف مواجهة .
على  -5�شفر  ف��وزه��ا  بعد  بطر�شربج  ���ش��ان  يف  م�شر  م��ع  رو���ش��ي��ا  وتلتقي 
ال�شعودية يف لقاء الفتتاح لتت�شدر املجموعة الأوىل بفارق الأه��داف عن 

اأوروجواي.
ندر�س م�شر  للخطة.  وفقا  ونتدرب  اأنف�شنا  “جنهز  ت�شريت�شي�شوف  وقال 

ويجب اأن ن�شتغل نقاط ال�شعف لديها«.
يف  خ�شرت  عندما  الأوىل  مباراتها  يف  ب�شاح  الدفع  ع��دم  م�شر  وف�شلت 
اأوروج��واي ويحتاج فريق املدرب هيكتور  اأمام  اللحظات الأخرية -1�شفر 

كوبر للفوز على رو�شيا لاحتفاظ بفر�شه يف العبور لدور 16.
وو�شل �شاح، الذي �شجل 44 هدفا مع ليفربول يف املو�شم املا�شي وقاده 
ومل  بالكتف  باإ�شابة  متاأثرا  ال��ع��امل  لكاأ�س  اأوروب����ا،  اأب��ط��ال  دوري  لنهائي 
ي�شارك اأمام املر�شحة الأوىل لت�شدر املجموعة وتاأثرت م�شر بغياب املهاجم 

البارز الذي �شجل 33 هدفا يف 57 مباراة دولية.
اأهداف  و�شجل خم�شة  العامل  كاأ�س  ت�شفيات  وكان �شاح هداف م�شر يف 
يف الدور الثالث منها هدف الفوز احلا�شم يف اللحظات الأخرية 2-1 على 

الكوجنو ليقود م�شر للنهائيات بعد غياب 28 عاما.
احلذر  ت��وخ��ي  يجب  لع��ب��ن  ميلك  ف��ري��ق  “كل  ت�شريت�شي�شوف  واأ���ش��اف 
اأمامهم ومنتخب م�شر يتحلى بالتوازن و�شاح هو الأقوى بهذا الفريق 

بالتاأكيد ونحن نتفهم هذا.
بقية  العتبار  يف  ن�شع  اأن  ويجب  فقط  واح��د  لع��ب  �شد  نلعب  ل  »لكننا 

الاعبن واأن ندرك قدراتهم و�شرى ما �شيحدث غدا«.
املا�شي  اأ�شبح من  فقد  وراء ظهورنا  الأول  الفوز  اأن نرتك  “يجب  وتابع 

ولنبداأ �شفحة جديدة واأمتنى النجاح يف �شان بطر�شربج.
لإيقاف  جاهزون  ب�شيطة..نحن  اإجابة  ول��دي  والاعبن  الفريق  يف  »اأث��ق 

�شاح واأمتنى اأن نفعل هذا«.

مك�سيكو تهتز فرحا بعد 
الفوز على املانيا 

امل�شجعن  اآلف  ج��اب  والرق�س،  ال�شيارات  واأب���واق  اله��ازي��ج  وق��ع  على 
املك�شيكين �شوارع العا�شمة مك�شيكو احتفال بتحقيق منتخب بادهم 
فوزا تاريخيا على اأبطال العامل الأملان يف اجلولة الوىل من مناف�شات 
املجموعة ال�شاد�شة يف كاأ�س العامل لكرة القدم 2018 املقامة يف رو�شيا. 
اأقيمت  التي  امل��ب��اراة  35 من  الدقيقة  لو�شانو يف  ه��دف هريفينغ  وم��ع 
الأحد وانتهت بفوز املك�شيك )-1�شفر( وتكبيد اأملانيا مباراة افتتاحية 
“اهتزت” الأر����س يف   ،1982 منذ  الأوىل  للمرة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  لها يف 
ال��زلزل يف املدينة املعر�شة دائما حلدوث  مك�شيكو �شيتي. واأكد خرباء 
الهدف،  ا�شطناعي” بعد  “ارجتاج  �شجلوا ح�شول  انهم  اأر�شية،  هزات 
يف  فرحا  بالقفز  امل�شجعن  اآلف  قيام  اىل  الرج���ح  على  الأم���ر  ع��ازي��ن 
كانوا  ح��ي��ث  امل��دي��ن��ة  يف  الرئي�شية  ال�����ش��اح��ة  ���ش��وك��ال��و،  يف  نف�شه  ال��وق��ت 
بائعة  وهي  فييغا�س  لورا  وقالت  عماقة.  �شا�شة  على  املباراة  يتابعون 
يف اخلام�شة والربعن، لوكالة فران�س بر�س قبل ان ترت�شف كاأ�شا من 
اجلعة وجرعة من م�شروب التيكيا، “ما حدث اليوم هو هزة اأر�شية من 
الفرح. ت�شوروا، لقد هزمنا اأبطال العامل«. وردد امل�شجعون املحت�شدون 
تفوز  ان  يجب  ك��ان  التي  لملانيا  ح�شل  م��اذا  ح�شل،  “ماذا  ال�شاحة  يف 
علينا؟«. وان�شم الرئي�س انريكي بينا نييتو اىل املحتفلن عرب “تويرت” 
العامل.  الأف�شل يف  على  وتفوز  تواجه  املك�شيك  موؤكد:  “الأمر  مغردا، 
مباراة كبرية! تهاين«. وجتمع امل�شجعون اي�شا يف خمتلف املدن الكربى 

يف املك�شيك ل �شيما غوادالخارا وتولوكا وتيخوانا و�شيوداد خواريز.
اطلقوا  ن��اري��ة  دراج����ات  على  م�شجعون  اي�شا  العا�شمة  ���ش��وارع  وج���اب 
العنان لأبواقها وهم يلوحون بالعلم املك�شيكي حتية ل� “ال تري” )لقب 
املنتخب(. وو�شط هذه ال�شو�شاء ال�شاخبة، عزف رجل على اآلة الكمان 
العجوز  املو�شيقي  وق���ال  ال��ف��رح.  تعك�س  تقليدية  مك�شيكية  مقطوعة 
�شغري هو هدف رغم كل �شيء«. و�شاحت م�شجعة طلت وجهها  “هدف 
اىل  ا�شارة  ازتيكية” يف  قتال  قوة  “نحن  علم،  وبيدها  الخ�شر  باللون 
قبائل الزتيك القدمية املحاربة. وقال م�شجعون اآخرون قبل ا�شبوعن 
“لو�شانو رئي�شا، لو�شانو  الرئا�شية يف الول من يوليو  من النتخابات 
اآنا ماريا كونرتيرا�س، وهي معلمة، اىل مركز املدينة  رئي�شا!«. وجاءت 
مع �طفالها وهم يرتدون الزي الخ�شر للمنتخب لاحتفال بالنت�شار. 

حتى كابها، كانت ترتدي اأي�شا زي املنتخب املك�شيكي.
وقالت كونتريا�س “لقد برهنا اننا ن�شتطيع مقاومة اي قوة مهما كانت. 

اآمل باأن يعرف من �شي�شبح رئي�شنا كيف يقودنا نحو الن�شر«.
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الآم��ال يف   2018 خيب معظم جنوم مونديال رو�شيا 
مي�شي،  ليونيل  الأرجنتيني  ل�شيما  الأوىل،  مبارياتهم 
نيمار والملاين  الربازيلي  انطوان غريزمان،  الفرن�شي 
الربتغايل  الوحيد  ال�شتثناء  كان  بينما  نوير،  مانويل 
كري�شتيانو رونالدو الذي �شرب بقوة يف م�شتهل م�شوار 

منتخب باده يف البطولة العاملية.
العامل  يف  لع��ب  لأف�شل  اأج��م��ل  ب��داي��ة  حتقيق  ي�شعب 
ا�شبانيا وحار�شها  “هاتريك” يف مرمى  م��رات:  خم�س 
اأنقذ  اأم����را يف م��ت��ن��اول اجل��م��ي��ع.  داف��ي��د دي خ��ي��ا لي�س 
باده  ال�شباين، منتخب  ريال مدريد  الربتغايل جنم 
اليبريية”  “القمة  خ�شارة  من   ،2016 اأوروب���ا  بطل 
�شد ا�شبانيا، مانحا اإياه التعادل من ركلة حرة مبا�شرة 

يف اأواخر املباراة 3-3 التي اأقيمت اجلمعة.
اجلولة  من  الهدافن  ترتيب  ب�شدارة  رون��ال��دو  انفرد 
ال�شعب  يتقدم من  بانه عندما  يوؤكد  والتاريخ  الوىل، 
اللحاق به ل �شيما باأن عداد معظم النجوم الآخرين ل 
يزال �شفرا. املفارقة انه حقق ذلك يف املباراة “الأ�شعب” 

يف املجموعة الثانية التي ت�شم اأي�شا املغرب وايران.
يف اليوم التايل، كان موعد مي�شي مع اخليبة. الغرمي 
الذهبية لأف�شل  ال��ك��رة  ل��رون��ال��دو على ج��ائ��زة  ال��دائ��م 
اأي�����ش��ا، مل يعرف  م���رات  نالها خم�س  ال��ع��امل  لع��ب يف 
اي�شلندا  �شد  الأرجنتن  مباراة  يف  النجاح  اىل  طريقه 

املونديال. يف  الأوىل  للمرة  ت�شارك  التي   1-1
الأ�شواأ من التعادل يف املباراة الأوىل للمنتخب الباحث 
عن ثالث األقابه يف كاأ�س العامل )بعد 1978 و1986(، 
الثاين  ال�شوط  اإه��دار مي�شي نف�شه ركلة ج��زاء يف  ك��ان 
مونديال  ه��ال��دور���ش��ون.  هاني�س  احل��ار���س  لها  ت�شدى 
مي�شي ال���ذي ق��د ي��ك��ون الأخ���ري ل��ه، ب���داأ ب��ع��رثة كبرية 

الأول مع  لقبه  بحثه عن  انها لن جتعل من  الأكيد 
املنتخب، مهمة �شهلة.

ال�����ش��يء على �شعيد  اأف�����ش��ل بع�س  الأم����ور  ك��ان��ت 
الأوروغواي  لثنائي خط هجوم  الأداء 

لوي�س �شواريز واإدين�شون كافاين، 
من  وهما   - الث��ن��ن  اأن  اإل 

اأخ���ط���ر امل��ه��اج��م��ن يف 
العامل - مل يتمكنا 

الت�شجيل  م��ن 
امل������ب������اراة  يف 
الأوىل �شد 
م���������ش����ر يف 
عة  ملجمو ا

الأوىل.
واج����������ه����������ت 

الأوروغ�������واي 
دفاعية  �شابة 

م���������������ش�������ري�������ة يف 
م��ب��اراة غ��اب عنها 
جن�����م ال���ف���راع���ن���ة 
حممد  الأب����������������رز 

�شاح الذي ل يزال 
ي��ت��ع��اف��ى م��ن اإ���ش��اب��ة يف 

ح�شم  الأي�������ش���ر.  ال��ك��ت��ف 
امل�����ب�����اراة ه�����دف راأ������ش�����ي يف 

اأتلتيكو  مل��داف��ع   89 ال��دق��ي��ق��ة 
مدريد خو�شيه ماريا خيمينز.

اخل�شبات  بن  عدة  فر�س  لكافاين  اأتيحت 
ان احلار�س  اإل  ال��ق��ائ��م(،  )اإح��داه��ا يف  ال��ث��اث 

�شواريز  ب��امل��ر���ش��اد.  ك��ان  ال�شناوي  حممد  امل�شري 
اأه����������در ف����ر�����ش����ا ع�����دة.  قد يف امل����ق����اب����ل 

�شد  امل����������ب����������اراة  ت������ك������ون 
ال�����ش��ع��ودي��ة الرب���ع���اء 

للثنائي  ف����ر�����ش����ة 
�شورتهما  لتلميع 
بعدما  ���ش��ي��م��ا  ل 

ت������ل������ق������ى م�����رم�����ى 
م����ن����ت����خ����ب امل���م���ل���ك���ة 

خما�شية نظيفة يف مباراته 

الأوىل اأمام رو�شيا امل�شيفة. الأكيد ان الاعبن ي�شعيان 
لتكرار ما حققه مواطنهما دييغو فورلن يف مونديال 
اأربعة لعبن  2010، عندما كان اأحد  جنوب افريقيا 

ت�شدروا ترتيب الهدافن مع خم�شة اأهداف.
الفرن�شي انطوان غريزمان جنح يف ترجمة ركلة اجلزاء 
لفريقه وهي الوىل التي متنح يف نهائيات كاأ�س العامل 
التحكيم،  بالفيديو يف  امل�شاعدة  اللجوء اىل تقنية  بعد 
املجموعة  يف  ال�شبت  ا���ش��رتال��ي��ا  �شد  امل��ب��اراة  يف  وذل���ك 
الأداء  يقدم  مل  مدريد  اأتلتيكو  مهاجم  ان  ال  الثالثة. 
امل��ط��ل��وب م��ن��ه، ومل ي����رتدد م��درب��ه دي��دي��ي��ه دي�����ش��ان يف 
جريو  باأوليفييه  وال��دف��ع  ال��ث��اين  ال�شوط  يف  اخ��راج��ه 
بدل منه. على رغم ذلك، اختري اأف�شل لعب يف املباراة، 
وهي جائزة اأقر غريزمان باأن اآخرين يف املنتخب كانوا 
لوكا�س  اأو  كانتي  نغولو  مثل  منه،  اأك��رث  ي�شتحقونها 
انتباهه  لفت  لكنه  ب��ه،  ثقته  دي�����ش��ان  ج��دد  ه��رن��ان��دي��ز. 

ل�شرورة تقدمي املزيد يف املباريات املقبلة.
نيمار، اأغلى لعب يف العامل، والعائد حديثا من ا�شابة 
بك�شر يف م�شط القدم اليمنى، مل يقدم يف املباراة الأوىل 
ب��ه اجلماهري  ت��اأم��ل  ك��ان��ت  ���ش��وي�����ش��را )1-1( م��ا  ���ش��د 
املباراتن  م���ن  م�����ش��ت��وى  اأق�����ل  ك����ان  ب���ل  ال���ربازي���ل���ي���ة، 
النم�شا  ���ش��د  اأخ����ريا  خا�شهما  ال��ل��ت��ن  التح�شرييتن 
وكرواتيا. مدربه تيتي اعترب ع�شية مباراة �شوي�شرا ان 
جنم باري�س �شان جرمان الفرن�شي لي�س جاهزا بن�شبة 
اأ�شاع العديد من مراوغاته وكان عر�شة  100 باملئة. 
لتدخات عنيفة. مل ي�شوب كثريا باجتاه حار�س مرمى 
�شوي�شرا يان �شومر، لتنتهي املباراة بتعادل هو اأقرب اىل 

انت�شار للمنتخب الأوروبي.
حار�س املرمى الأمل��اين مانويل نوير العائد ر�شميا بن 
اخل�شبات الثاث بعد غياب اأ�شهر ب�شبب 
ال�شابة، مل يتمكن من اإنقاذ اأبطال 
العامل من الهزمية يف املباراة الأوىل 
املجموعة  يف  الأح����د  امل��ك�����ش��ي��ك  ���ش��د 

ال�شاد�شة.
ب��ط��ب��ي��ع��ة احلال  ن��وي��ر  ي��ت��ح��م��ل  ل 
�شجله  ال���ذي  ال��ه��دف  م�شوؤولية 
الدقيقة  يف  لو�شانو  هريفينغ 
بايرن  ح���ار����س  ح�����اول   .35
“يهاجم”،  ان  حتى  ميونيخ 
اجلزاء  منطقة  اىل  وتقدم 
بدل  ال��وق��ت  يف  املك�شيكية 
ركلة  مل���اق���اة  ال�����ش��ائ��ع 
للمان�شافت،  رك���ن���ي���ة 

دون جدوى.
بح�شرة، تابع اأف�شل 
لع���ب يف ال����دوري 
الإن�������ك�������ل�������ي�������زي 
املنتخب  خ�شارة 
امل�����ش��ري اأم���ام 
الأوروغ������واي. 
نظراته  ب����دت 
ت����اح����ق ال���ك���رة 
ورغبة  امل���ل���ع���ب،  اأر��������س  ع���ل���ى 
امل�������ش���ارك���ة ب����ادي����ة ع���ل���ى حم���ي���اه. 
املباراة  ي���وم  يف  اأمت  ال����ذي  ال���اع���ب 
ع��ام��ه ال�����ش��اد���س وال��ع�����ش��ري��ن، اأ�شيب 
اأوروب�����ا بن  اأب��ط��ال  ن��ه��ائ��ي دوري  يف 
ناديه ليفربول وريال مدريد يف 26 
مايو املا�شي، وينتظر العودة اىل 

امل�شتطيل الأخ�شر.
ي���وؤك���د م�����ش��وؤول��و امل��ن��ت��خ��ب ان 
للعودة،  ب���ات ج��اه��زا  ���ش��اح 
ينتظر  ال������ذي  وال���������ش����وؤال 
اإج�����اب�����ة ه����و م���ع���رف���ة ما 
���ش��ي�����ش��ارك يف  ك����ان  اذا 
رو�شيا  ���ش��د  امل���ب���اراة 

الثاثاء.
 

اليوم  امل�شيفة  الفوز على رو�شيا  اأهمية  يدرك منتخب م�شر 
اآمال  على  البقاء  اأراد  ح��ال  يف  بطر�شبورغ،  �شان  يف  الثاثاء 
كاأ�س  م��ن  ال��ث��اين  ال���دور  اىل  تاريخه  يف  الوىل  للمرة  تاأهله 
العامل لكرة القدم، وللقيام بذلك يحتاج اإىل جناعة هجومية 

قد يوفرها جنمه العائد من اإ�شابة حممد �شاح.
غ��اب اأف�����ش��ل لع��ب اف��ري��ق��ي ويف ان��ك��ل��رتا امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي عن 
الرجنتيني هكتور  امل��درب  فقدم لعبو  الوروغ����واي،  م��ب��اراة 
دون  من  امن��ا  تكتيكيا،  وملتزما  من�شبطا  دفاعيا  اأداء  كوبر 
وبفقدانهم  امل��رم��ى.  اأم��ام  حقيقية  فر�س  اي  خلق  اأو  فاعلية 
الرتكيز خال �شربة حرة يف الدقيقة قبل الخ��رية، اهتزت 

�شباكهم يف مباراتهم املونديالية الوىل منذ 1990.
ويف ظل فوز رو�شيا ال�شاحق على ال�شعودية -5�شفر افتتاحا، 
ت�شاوى  م��ا  اذا  رو�شيا  م��ع  ال��ت��ع��ادل  نقطة  م�شر  تكفي  ل  ق��د 
التي  الوىل  املجموعة  مناف�شات  نهاية  بالنقاط يف  املنتخبان 

تبدو الوروغواي مر�شحة قوية حلجز اإحدى بطاقتيها.
عودة  ح��ول  اللغط  ي��وازي��ه��ا  امل�����ش��ري  املنتخب  نتيجة  اأه��م��ي��ة 
�شاح خلو�س املباراة بعد غيابه منذ 26 اأيار/مايو املا�شي، 
ل�شابته بالتواء يف مف�شل كتفه خال مباراة فريقه ليفربول 
ابطال  دوري  نهائي  ال���ش��ب��اين يف  م��دري��د  وري���ال  الن��ك��ل��ي��زي 

اوروبا.
ويف ما بدا انها مناورة او حماولة لرباك اخل�شم من مدربه 
“جاهز  ال��ذي قال ع�شية مباراة الوروغ���واي ان �شاح  كوبر 
بن�شبة %100 تقريبا” خلو�س املواجهة قبل اإبقائه خارجها، 
اأ�شار طبيب الفريق حممد ابو العا لفران�س بر�س ال�شبت ان 

رو�شيا. مباراة  متاما” خلو�س  جاهز  “�شاح 
لكن مع ظهور هداف الدوري النكليزي وهو يجد �شعوبة يف 
ارتداء قمي�س طويل الكمام ال�شبت وتدربه الحد يف غروزين 
يف تق�شيمة مع الفريق الرديف، دخلت اإمكانية م�شاركته بديا 

يف بازار التوقعات.
وقال ع�شو الحتاد امل�شري كرم كردي يف ت�شريح تلفزيوين 

غرد  فيما  و95%”،   90 ب��ن  بن�شبة  “�شي�شارك  �شاح  ان 
وكيل الاعب رامي عبا�س عي�شى غرد الثنن عرب “تويرت” 

باقت�شاب الثنن “حممد لئق بدنيا«.
الهجومي  الو�شط  الوروغ��واي باعب  ودفع كوبر يف مباراة 
اأداوؤه ا�شتح�شانا كبريا من  عمرو وردة بدل من �شاح، فنال 

اجلهاز الفني واجلماهري.
“تطور م�شتواه  ويرى املحلل الريا�شي خالد طلعت ان وردة 
ب�شكل كبري جدا خال املو�شم مع فريقه اأتروميتو�س اليوناين 
وكان اأف�شل لعبيه. ميلك موهبة كبرية ون�شجا فنيا ب�شكل 
كبري. يف ال�شابق، كانت م�شكلته عدم اللتزام خارج امللعب ما 

اثر �شلبا على م�شتواه«.
اأكرث  واأ�شبح  جيدا  الدر�س  تعلم  “لكنه  بر�س  لفران�س  يتابع 
مهمته  �شعوبة  برغم  اأج��اد  الأخ���رية.  الفرتة  خ��ال  التزاما 
���ش��د الوروغ�������واي، ل��ك��ن م��ع ع���ودة ���ش��اح يف م���ب���اراة رو�شيا 
�شيعود للجلو�س على مقاعد البدلء كما كان معتادا من قبل. 
ال�شوط  يف  كبديل  امل�شاركة  يف  دور  له  �شيكون  بالتاأكيد  لكن 

الثاين«.
بعد فقدان نقطة التعادل من الوروغ��واي يف الرمق الخري، 

ي�شر لعبو م�شر على حتقيق الفوز.
وقال رم�شان �شبحي الذي دخل بديا لوردة “�شتكون مباراة 
رو�شيا نقطة فا�شلة. هم فريق جماعي ل يعتمد على الفراد 

وهذا اخطر«.
واأ�شار حممود عبد املنعم “كهربا” الذي دخل اي�شا بدل من 
رو�شيا  �شد  ال��ف��وز  ع��ن  نتنازل  “لن  حم�شن  م���روان  املهاجم 

وال�شعودية اي�شا. نعد اجلميع بتقدمي اأداء خمتلف«.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال احل���ار����س امل��خ�����ش��رم ع�����ش��ام احل�����ش��ري بعد 
الو�شول اىل �شان بطر�شبورغ “اذا كان لاعبن روح اأكرث من 

مباراة الوروغواي اأطالبهم باخراجها«.
وبعدما كان مركز حرا�شة املرمى حمط اهتمام يف ظل امكانية 
حتطيم احل�شري )45 عاما( الرقم القيا�شي لكرب الاعبن 

�شنا يف تاريخ املونديال، اأ�شبح من �شبه املوؤكد اعتماد ال�شناوي 
مرة جديدة، بعد تاألقه اأمام املهاجمن الفذين لوي�س �شواريز 
وادين�شون كافاين ونيله جائزة اأف�شل لعب يف املباراة، علما انه 

رف�س ت�شلمها لأنها مقدمة من �شركة م�شروبات كحولية.
اياب  املنتخب  مدير  علق  رو�شيا،  �شد  ال�شناوي  اإ�شراك  وعن 
لهيطة “لقد كان متاألقا وقد �شب هذا المر يف �شاحله، ومن 

الوارد ان يكون ا�شا�شيا«.
نواح حتكيمية ملحاباة  اي تخوف من  ا�شتبعاد لهيطة  وبرغم 
اأ�شحاب الر�س، اأعرب كردي عن “قلق وتخوف لدى اأع�شاء 
املونديال، خا�شة قبل مباراة  املجل�س من م�شتوى احلكام يف 

الفراعنة اأمام رو�شيا �شاحبة الأر�س«.
ويغيب عن رو�شيا التي تواجه م�شر للمرة الوىل وتبحث عن 
تاأهلها الأول اىل الدور الثاين بعد احلقبة ال�شوفياتية، لعب 
“فريق  م�شر  ان  راأى  ال��ذي  دزاغوييف  األ��ن  امل�شاب  و�شطها 

جيد جدا ومنظم كثريا م�شتواها اأف�شل من ال�شعودية«.
واأ����ش���ي���ب لع����ب و����ش���ط ���ش�����ش��ك��ا م��و���ش��ك��و ب��ف��خ��ذه يف امل���ب���اراة 
دني�س  منه  بدل  وقد حل  اأي��ام،  ع�شرة  لنحو  و�شيغيب  الأوىل 
التمارين  اىل  ع��اد  فيما  ه��دف��ن،  �شجل  ال���ذي  ت�شرييت�شيف 

اجلماعية الظهري المين يوري جريكوف.
وقال لعب و�شط رو�شيا األيك�شي مريانت�شوك ان م�شر متلك 
“ت�شكيلة م�شر مع  اأ�شاف  اأو من دون��ه.  فريقن: مع �شاح 
ال��ت��ي تلعب دون���ه. ه��و لع��ب جيد  ���ش��اح خمتلفة ع��ن تلك 
يفعل  اأن  م��اذا ميكنه  “�شرى  اأ�شاف  يحدد م�شري فريقه”. 

يف مواجهتنا«.
“يبدو  مو�شكو  لوكومتيف  و�شط  لع��ب  مريانت�شوك  وت��اب��ع 
يدافعون.  كيف  ويعرفون  ومن�شبطا،  ج��دا  منظما  فريقهم 
من حيث ال�شلوب، ي�شبهون ال�شعودية لكن مع تنظيم اح�شن 

واأف�شلية يف النوعية«.
ي�شار اىل ان املباراة الثانية يف اجلولة الثانية للمجموعة، تقام 

الثاثاء بن الأوروغواي وال�شعودية.

اي�سك��و يطمئ���ن: اإ�سباني���ا اأق����وى يف ال�س���دائ����د
طماأن لعب و�شط ريال مدريد اي�شكو ال�شبان باأن منتخبهم الوطني 
يوم  قبل  لوبيتيغي  جولن  امل��درب  اقالة  بعد  حتى  موحد  القدم  لكرة 
“اأقوى يف  ب���اده  اأن  م��وؤك��دا   ،2018 رو�شيا  م��ون��دي��ال  ان��ط��اق  م��ن 

ال�شدائد” ومتعهدا بخو�س مباراة الأربعاء �شد ايران ب�”قلب كبري«.
باقالة  الحت����اد  ق���رار  ب��ع��د  للنهائيات  ا���ش��ب��ان��ي��ا  حت�����ش��ريات  وت��ع��ك��رت 
لوبيتيغي على خلفية العان عن انتقاله اىل ريال مدريد بعد كاأ�س 
العامل، وال�شتعانة مبدير املنتخب فرناندو هيريو ل�شتام املهمة يف 

املونديال الرو�شي.
وكان هيريو قاب قو�شن اأو اأدنى من اخلروج فائزا من مباراته الأوىل 
التعادل  واأدرك  اأكمل ثاثيته  الذي  رونالدو  كمدرب لول كري�شتيانو 
للربتغال بطلة اأوروبا 3-3 بركلة حرة رائعة قبل دقيقتن على نهاية 

اللقاء بن اجلارين.

ويف موؤمتر �شحايف من مقر املنتخب يف كرا�شنودار، اأكد اي�شكو اأن “هذا 
الفريق يتمتع بقلب كبري، بالكثري من الكربياء ورغبة القيام بالأ�شياء 

ب�شكل جيد. نحن اأقوى يف ال�شدائد«.
الفريق م�شي  نك�شة لكن  “ح�شلت هناك  ريال مدريد  ووا�شل لعب 
قدما وبقي موحدا. راأينا ذلك يف املباراة الأوىل. مل ن�شت�شلم اأبدا حتى 
بعدما ا�شتقبلت �شباكنا هدفا يف الدقيقة 4. ما ح�شل يظهر قيمة هذا 

الفريق الذي ل يعرف معنى لا�شت�شام«.
التخوف  لوبيتيغي ج��اءت على خلفية  اقالة  ان  ويف ظل احلديث عن 
املتوترة بن لعبي  التاريخية  العاقة  ب�شبب  الفريق  ان�شقاق يف  من 
ريال مدريد وبر�شلونة، اأكد اي�شكو “نحن دائما معا، نلعب، ننام معا. 

بالإمكان ماحظة الأجواء اجليدة يف الفريق على اأر�شية امللعب«.
واعترب اأنه “اإذا كنا متفاهمن جميعا، فكل �شيء �شيكون اأ�شهل خال 

لقبهم  عن  اأع��وام  اأربعة  قبل  تنازلوا  الذين  الإ�شبان  وياأمل  اللعب«. 
ال��ن��ق��اط الثاث  ال���دور الأول، احل�����ش��ول على  ب��اخل��روج م��ن  ال��ع��امل��ي 
بفارق  الثانية  املجموعة  تت�شدر  التي  اي��ران  �شد  الأربعاء  مباراة  من 
قاتل  بهدف  املغرب  على  فوزها  بعد  وا�شبانيا  الربتغال  عن  نقطتن 
يف  اخلطاأ  الطريق  عن  بوحدوز  عزيز  ال�شائع  ب��دل  الوقت  يف  �شجله 

مرمى فريقه.
املونديال.  “مباراة مهمة جدا �شتحدد م�شتقبلها يف  اأنها  اي�شكو  واأكد 
�شها  الأم��ر  يكون  لن  لكن  الأوىل،  الدقائق  منذ  الت�شجيل  �شنحاول 
الذي  ل��اأ���ش��ل��وب  امل���وت  حتى  اأوف��ي��اء  نبقى  اأن  يجب  احل���ال.  بطبيعة 

مييزنا. يجب اأن نلعب، ن�شاعف التمريرات، ال�شتحواذ على الكرة«.
وراأى “اإذا لعبنا �شريعا بالنتقال من جهة اىل اأخرى، �شنخلق الفر�س 

واأمل اأن ن�شجل �شريعا«.

بداي��ة متعث���رة للنج��وم... 
با�ستثن���اء رونال���دو  

م�سر تبحث عن التعوي�ش اأمام رو�سيا 

مدرب الربازيل: عانينا من التوتر والقلق 
عزا مدرب املنتخب الربازيلي لكرة 
امام  ال�شيلي�شاو  تعرث  تيتي  ال��ق��دم 
اىل  رو����ش���ت���وف  يف   1-1 ���ش��وي�����ش��را 
“التوتر والقلق” من املباراة الوىل 

يف مونديال رو�شيا.
وقال تيتي يف موؤمتر �شحايف عقب 
يف  اأرغ�����ب  ك��ن��ت  “بالطبع،  امل���ب���اراة 
ل�شت  اأن��ا  الفوز.  اأتوقع  وكنت  الفوز 
�شعيدا  كنت  النتيجة.  بهذه  �شعيدا 
كنا  ال��ت��ع��ادل،  ه��دف  ت�شجيلهم  قبل 
ن��ت��ح��رك ب�����ش��ك��ل ج��ي��د. وب��ع��د ذلك 
�شعدوا ومل ننجح يف وقفهم جيدا”، 
دقائق   10 “ا�شتغرقنا  م�����ش��ي��ف��ا 
الهجمات مل  انهاء  اإيقاعنا.  ليجاد 
من  والقلق  التوتر  اإن��ه  جيدا.  يكن 
اأنا  املباراة الأوىل. هذا ينطبق علي 

اأي�شا«.
وخ���ي���ب���ت ال�����ربازي�����ل امل���ر����ش���ح���ة اىل 
ال���ل���ق���ب، وجن���م���ه���ا ن���ي���م���ار الم�����ال 
بداية  يف  عليها  معلقة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
عر�شا  وقدمت  الرو�شي،  املونديال 

خميبا واجربت على التعادل.
وخافا لعرو�شها يف املباريات الودية 
العدادية حيث تاألقت ب�شكل لفت، 

الربازيل عر�شا خميبا ومل  قدمت 
بعد  امل��ب��اراة  نتيجة  اىل ح�شم  تبادر 
ال�شوط  بداية  الت�شجيل  افتتاحها 
كوتينيو )20(،  فيليبي  الول عرب 
�شباكها  ا�شتقبلت  عندما  حتى  ول 
هدف التعادل مطلع ال�شوط الثاين 
الملاين  هوفنهامي  مهاجم  براأ�شية 

�شتيفن ت�شوبر )50(.

الكثري  ه���ن���اك  “كان  ت��ي��ت��ي  وت���اب���ع 
م��ن ال�����ش��غ��ط واأث����ر ذل���ك ع��ل��ى دقة 
ال���اع���ب���ن يف ال��ل��م�����ش��ة الخ������رية. 
من  الكثري  ولكن  م��رة،   20 �شددنا 
اخل�شبات  بن  تكن  مل  الت�شديدات 

الثاث«.
جنرب  اأن  يجب  “كان  قائا  واأردف 
اأكرث  العمل  على  م��رم��اه��م  ح��ار���س 

من ذلك، ولكن بعد هدفهم، �شعرنا 
ب��ال�����ش��غ��ط. اإن������ه در��������س. ي���ج���ب اأن 
نحافظ على برودة اأع�شابنا اأكرث يف 

اإنهاء الهجمات«.
ورف�س تيتي احلديث عن التحكيم 
حيث ك��ان اأول ���ش��وؤال وج��ه اإل��ي��ه يف 

املوؤمتر ال�شحايف.
الأول  ال�����ش��وؤال  اأن  “يوؤ�شفني  وق��ال 

ع���ن ال��ت��ح��ك��ي��م، اأف�����ش��ل اأن اأحت���دث 
عن الأداء. اأنت تت�شاءل عما اإذا كان 
امل��زي��د من  اأن من��ار���س  علينا  يتعن 
اأجيبك  واأن����ا  احل��ك��م  ع��ل��ى  ال�شغط 
+ل، على الإطاق+”، يف ا�شارة اىل 
املهاجم  �شجله  الذي  التعادل  هدف 
بعد دفعه  ت�شوبر  �شتيفن  �شوي�شري 
ال��ربازي��ل��ي ج���واو مرياندا،  امل��داف��ع 
جيزو�س  غ���اب���ري���ال  ت��ع��ر���س  واىل 
ان  دون  املنطقة  داخ��ل  العرقلة  اىل 

يحت�شب احلكم ركلة جزاء.
خا�س  جهاز  “هناك  تيتي  واأ���ش��اف 
وتقنية  ب���احل���ك���م  ي���ت���ع���ل���ق  ب����ذل����ك 
امل�شاعدة بالفيديو )يف ايه اآر(، لذلك 
ف����اإن ذل���ك ب��ال��ت��اأك��ي��د ل��ي�����س م���ربرا. 
اأن  اأعتقد  هدفهم،  بخ�شو�س  لكن 
وبالن�شبة  وا�شحا جدا.  كان  اخلطاأ 
لركلة جزاء جيزو�س، فهناك جمال 
يتعلق  ل  الم�����ر  ول���ك���ن  ل���ل���ت���اأوي���ل. 
ماذا  لعبي،  دف��ع  مت  اذا  بال�شكوى. 
ميكنني اأن اأقول؟ اإنها لي�س م�شكلة 
متو�شع، اإنه خطاأ. مرياندا قال يل 
اأنه + كان يجب اأن اأ�شقط + قلت له 

+ ل، اإل ذلك، ل حتايل+«.
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الفجر الريا�ضي

ميان  ن��������ادي  م����ه����اج����م  اع����ت����رب 
الربتغايل  وامل��ن��ت��خ��ب  الي���ط���ايل 
ل���ك���رة ال���ق���دم اأن����دري����ه ���ش��ي��ل��ف��ا اأن 
اأق���وى م��ن نظريه  ب���اده  منتخب 
امل��غ��رب��ي، وذل����ك ق��ب��ل ي��وم��ن من 
ل��ق��ائ��ه��م��ا يف اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
م��ن��اف�����ش��ات امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة يف 

مونديال 2018.
وقال �شيلفا )22 عاما( يف موؤمتر 
�شحايف “اأعتقد اأن الربتغال اأقوى 
مبقارنة  قمنا  م��ا  اإذا  امل��غ��رب  م��ن 
بن املنتخبن”، حمذرا يف الوقت 
تكون  “لن  امل���ب���اراة  ان  م��ن  نف�شه 

�شهلة«.
املجموعة  من  الأوىل  اجلولة  ويف 
ال��ث��ان��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��د الأ����ش���ع���ب يف 
امل�����ون�����دي�����ال، مت���ك���ن���ت ال���ربت���غ���ال 
على   3-3 ال���ت���ع���ادل  ف���ر����س  م���ن 
اأف�شل  ه��ات��ري��ك  بف�شل  ا���ش��ب��ان��ي��ا 
لع�����ب يف ال����ع����امل خ��م�����س م����رات 
خ�شر  بينما  رون��ال��دو،  كري�شتيانو 
اإيران  اأم��ام  بالغة  ب�شعوبة  املغرب 
عزيز  مل��ه��اج��م��ه  ب��ه��دف  �شفر1-، 
بوحدوز خطاأ يف مرمى فريقه يف 
الدقيقة اخلام�شة من الوقت بدل 

ال�شائع.

الذي  ع���ام���ا(   22( �شيلفا  وق����ال 
لكنه  ا�شبانيا  �شد  احتياطيا  ك��ان 
املغرب  �شد  كاأ�شا�شي  ي�شارك  ق��د 
املهمة  ان  ال��ق��ول  ب�����ش��دد  “ل�شت 
�شتكون �شهلة، يتعن علينا احرتام 
كل املنتخبات، لي�شت هناك مباراة 

�شهلة يف كاأ�س العامل«.

املغرب،  ي��ع��رف  “اجلميع  اأ����ش���اف 
ولدوا  الاعبن  اأغلب  ب��اأن  نعرف 
مباراتهم  نتيجة  وان  اوروب�����ا  يف 
���ش��د اي������ران ك����ان م���ن امل��م��ك��ن اأن 
انه  اىل  م�شريا  خمتلفة”،  ت��ك��ون 
مر�شحة  “الربتغال  ان  يعتقد  ل 
نفكر  نحن  ال��ع��امل.  ب��ك��اأ���س  للفوز 

فقط يف الفوز باملباراة املقبلة، اأمام 
خ�شم �شعب جدا«.

رون���ال���دو،  ع���ن  ����ش���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
�شرف  م��ع��ه  “اللعب  �شيلفا  ق���ال 
العامل،  اأف�شل لعب يف  كبري، هو 
والعاقة معه طبيعة، وهذا يجعل 

الأمور اأكرث ب�شاطة«.

يرتقب املنتخب امل�شري لكرة القدم عودة جنمه حممد �شاح من ال�شابة القوية 
يف الكتف التي تعر�س لها يف اأواخر اأيار مايو املا�شي، وياأمل يف ان ي�شارك يف املباراة 
الأوىل  املجموعة  مناف�شات  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  يف  الثاثاء  امل�شيفة  رو�شيا  �شد 
)�شفر1-(،  الأوروغ����واي  �شد  الأوىل  امل��ب��اراة  عن  �شاح  وغ��اب   .2018 ملونديال 
ويوؤكد م�شوؤولو اجلهازين الفني والطبي للمنتخب انه بات جاهزا للعودة يف املباراة 
التي �شيكون الفوز بها حا�شما لاإبقاء على اآمال الفراعنة ببلوغ الدور الثاين للمرة 

 1930 الثالثة يف كاأ�س العامل )بعد  الأوىل يف تاريخهم، وذلك يف م�شاركتهم 
و1990(. يف ما ياأتي عر�س لعودة جنوم بارزين اىل ميادين كاأ�س العامل 

بعد تعر�شهم ل�شابات خطرة، والتي مل تكن ظروفها ايجابية دائما.
ال��ربازي��ل��ي رون��ال��دو يف مونديال ك��وري��ا اجلنوبية وال��ي��اب��ان وهو  ���ش��ارك 
يعاين من اإ�شابة يف املحالب وبعد خ�شوعه لعمليتن جراحتن يف ركبته. 

معظم املتابعن ان�شغلوا بق�شة �شعره، اذ كان حليق الراأ�س متاما با�شتثناء 
بع�س ال�شعر يف مقدمة راأ�شه. ك�شف رونالدو )41 عاما حاليا( حديثا ان 

ال�شابة.  النتباه عن  كان حتويل  تلك  ال�شعر  الهدف من ق�شة 
هدافا  وتوج  مبهر  اأداء  تقدمي  جنح “ال فينومينو” يف 

النهائي  يف  ه��دف��ان  منها  اأه�����داف،   8 بر�شيد 
بهما  منح  )-2�شفر(  اأملانيا  �شد 

اللقب  “ال�شيلي�شاو” 
اخلام�س يف تاريخه.

معقودة  فرن�شا  اآم���ال  ك��ان��ت 
2002، �شاأنها يف ذلك  على �شانع العابها الفذ زين الدين زيدان يف مونديال 

���ش��اأن ال��ربازي��ل يف م��ا يتعلق ب��رون��ال��دو. ك��ان زي���دان يعاين م��ن اإ�شابة 
يف ف��خ��ذه الي�����ش��ر وغ���اب ع��ن امل��ب��ارات��ن الأول���ي���ن ملنتخب 

على  يدافع  كان  “الديوك” الذي 
ال��ل��ق��ب ال����ذي اأح����رزه 

ع��ل��ى اأر����ش���ه قبل 
اأرب�����ع�����ة اأع���������وام. 
املنتخب  ���ش��ق��ط 
ب�شكل  الأزرق 
م�������ف�������اج�������ىء يف 
الأوىل  امل��ب��اراة 
ال�شنغال  اأم����ام 

 ،- 1 �شفر
ث�����م ت�����ع�����ادل ����ش���ل���ب���ا مع 

الوروغواي يف الثانية. �شارك زيدان �شد الدمنارك وقد لف فخذه، ومل حتل 
م�شاركته دون خ�شارة منتخب باده �شفر2- وخروجه من الباب ال�شيق 

وفقدان اللقب من دون ان ي�شجل اأي هدف، على رغم �شمه بع�س 
تيريي  الثنائي  الفرتة، مثل  تلك  اأوروب��ا يف  الهدافن يف  اأف�شل 

هري ودافيد تريزيغيه. مل يكن عام 2002 جيدا لأبرز جنوم الكرة العاملية، حتى 
ن�شر اعان على �شفحتها الوىل  “ذي �شن” النكليزية مل ترتدد يف  ان �شحيفة 
كان  ال���ذي  بيكهام  ديفيد  الو�شط  خ��ط  جن��م  لتعايف  ال�شاة  النكليز  فيه  تنا�شد 
يعاين من ك�شر يف م�شط القدم. تعر�س بيكهام لا�شابة يف املباراة �شد ديبورتيفو 
ل كورونيا يف ني�شان/اأبريل يف دوري اأبطال اأوروبا، وكان يحتاج اىل ثمانية اأ�شابيع 
للتعايف، علما ان املونديال انطلق يف اأواخر اأيار/مايو. جنح بيكهام يف خو�س املباراة 
الوىل �شد ال�شويد )�شفر-�شفر(، لكنه مل يقدم عر�شا جيدا �شاأنه يف ذلك 
�شان زمائه، فا�شتبدل يف ال�شوط الثاين. ثم �شجل ركلة اجلزاء يف 
مرمى الرجنتن التي �شاهمت يف فوز فريقه لكن م�شوار فريقه 
انتهى يف ربع النهائي يف مواجهة الربازيل )2-1( بهدف خرايف 

لرونالدينيو.
اأ�شيب مهاجم مان�ش�شرت يونايتد وانكلرتا 
من  اأ�شابيع  �شتة  قبل  روين  واي��ن 
موعد مونديال اأملانيا، بك�شر 
يف م�شط القدم م�شابه 
ل��ب��ي��ك��ه��ام، م���ا اأث����ار 
حول  خم�������اوف 
م�����ش��ارك��ت��ه يف 
امل�����ون�����دي�����ال. 
غ����������������اب ع����ن 
الوىل  امل����ب����اراة 
ان  قبل  )-2�شفر(،  ال��ب��اراغ��واي  �شد 
وتوباغو  ترينيداد  �شد  الثانية  يف  كبديل  ي�شارك 
اأف�شل  يف  يكن  مل  نف�شها.  بالنتيجة  انتهت  ال��ت��ي 
املباراتن  يف  الت�شجيل  يف  وف�شل  البدنية،  ح��الت��ه 
التاليتن قبل ان يطرد �شد الربتغال يف الدور ربع 
بركات  ب���اده  فيها  خ��رج��ت  ال��ت��ي  امل��ب��اراة  يف  النهائي 

الرتجيح.
املباراة  بعد   2014 الربازيل  مونديال  من  ي�شتبعد  ان  قبل 
�شد ايطاليا يف اجلولة الثالثة من الدور الأول، والتي قام خالها 
وليفربول  الوروغ��واي  كان مهاجم  كييليني،  املدافع جورجيو  بع�س 
النكليزي )يف حينه( لوي�س �شواريز يعاين من اإ�شابة يف ركبته وخ�شع 
عن  غ��اب  باأ�شابيع.  العامل  كاأ�س  انطاق  قبل  ب�شيطة  جراحية  لعملية 
لكنه   ،3-1 امام كو�شتاريكا  التي خ�شرها منتخب باده  املباراة الوىل 
�شارك بعد خم�شة اأيام �شد انكلرتا وقاد منتخب باده اىل الفوز 1-2 
يف  الع�س  ح��ادث��ة  بعد  ال��ث��اين.  ال���دور  اىل  وي��ق��وده  الهدفن  بت�شجيله 
اأمام  اجلولة الثالثة، غاب عن مباراة الدور الثاين التي خ�شرتها باده 

كولومبيا �شفر2-.

“�شبارتاك �شتاديوم” يف العا�شمة  تتجه الأنظار اليوم الثاثاء اىل ملعب 
الرو�شية مو�شكو، حيث يختزل البولندي روبرت ليفاندوف�شكي وال�شنغايل 
من  الأوىل  اجل��ول��ة  يف  ي��ت��واج��ه��ان  ال��ل��ذي��ن  بلديهما  ط��م��وح  مانيه  ���ش��ادي��و 

مناف�شات املجموعة الثامنة.
ال���دوري  ميونيخ  ب��اي��رن  ف��ري��ق��ه  م��ع  ليفاندوف�شكي  واأن��ه��ى 

الثالث  للمو�شم  البوند�شليغا  يف  ه��داف  كاأف�شل  الأمل���اين 
هدفا  ب�41  املو�شم  منهيا  هدفا،   29 ت�شجيله  بعد  تواليا 

يف جميع امل�شابقات.
اىل  ليفربول  فريقه  قيادة  اأ�شا�شيا يف  دورا  فلعب  مانيه،  اأم��ا 
نهائي دوري اأبطال اأوروبا حيث خ�شر اأمام حامل اللقب ريال 

مدريد الإ�شباين 1-3، وذلك بت�شجيله 10 اأهداف يف امل�شابقة 
اآخرها يف املباراة النهائية، م�شكا قوة هجومية �شاربة  القارية، 

مع امل�شري حممد �شاح والربازيلي روبرتو فريمينو.
الأوىل  للمرة  العامل  لكاأ�س  النهائي  رب��ع  ال��دور  ال�شنغال  بلغت  عندما 
والأخرية عام 2002 وفاجاأت العامل ببلوغها ربع النهائي، كان مانيه 

يف العا�شرة من عمره، وتابع بده�شة كما كل العامل، حتقيق املنتخب 
نتيجة غري متوقعة.

�شيوف  احل��ج��ي  امل�شاغب  امل��ه��اج��م  ك��ان   2002 يف  ال�شنغال  جن��م 
اأقلق راحة دفاعات فرن�شا حاملة اللقب يف حينه والدمنارك  الذي 
والأوروغواي، قبل ان تق�شي ال�شنغال ال�شويد يف الدور ثمن النهائي 
بعد التمديد، وت�شقط اأمام عقبة تركيا يف ربع النهائي بعد التمديد 
اأي�شا. كانت ال�شنغال قاب قو�شن اأو اأدنى من ان ت�شبح اأول منتخب 
اىل  ع���ادوا  ال��اع��ب��ن  ان  ال  امل��ون��دي��ال،  نهائي  ن�شف  يبلغ  اف��ري��ق��ي 

بادهم ليلقوا ا�شتقبال الأبطال من ال�شنغالين، ومنهم مانيه الذي 
كان يعترب �شيوف مثله الأعلى.

انقلبت الأدوار يف 2018. بات �شيوف يكيل املديح لاعب البالغ 
26 عاما حاليا، اإذ راأى باأن “باإمكان �شاديو اأن يكون اأحد جنوم 

البطولة«.
ويعترب  مبانيه،  املطلقة  ثقته  �شيوف  يخفي  ول 

ثاين  لي�شبح  مر�شحا  يجعله  اأداء  ي��ق��دم  ان��ه 
لأف�شل  الذهبية  بالكرة  يتوج  افريقي  لع��ب 
لعب يف العامل، بعد الليبريي جورج وياه عام 

.1995
“العامل  �شنغالية  اإع���ام  لو�شائل  �شيوف  وق��ال 

ال��ع��امل يف  ال�����ش��اب املتوا�شع ك��اأ���س  عند ق��دم��ي ه��ذا 
رو�شيا �شتوفر له فر�شة لإظهار ما هو قادر عليه«.

واأ�شاف “اعتقد ان �شاديو �شيكون من جنوم املونديال، 
ومن املر�شحن لنيل جائزة اأف�شل لعب ال�شنة املقبلة 
على  ق���ادر  ���ش��ادي��و  بالنف�س،  الكافية  بالثقة  متتع  اذا 

احللول بن اأف�شل ثاثة لعبن يف العامل«.
على رغم الأداء الذي قدمه املو�شم املا�شي يف الدوري 
الأك��رث تطلبا عامليا،  ال��ذي يعد من  املمتاز  النكليزي 
���ب��ط��ال اأوروب������ا ال����ذي ي�����ش��ك��ل امل�����ش��رح الأه���م  ودوري 

توا�شعه  على  مانيه  يحافظ  الأن��دي��ة،  �شعيد  على 
واحرتامه ملناف�شيه.

وقال “اللعب مع ليفربول يوفر فر�شا مذهلة 
يف ال�شاد�شة والع�شرين، ل زلت اعترب نف�شي 

ي���زال لدي  ال��ق��دم ول  ك��رة  يافعا يف 
الكثري لتعلمه«.

كان مانيه على الأرجح 
دون���ه مدرب  ا���ش��م  اأول 

يف  �شي�شيه  األ��ي��و  املنتخب 
تخو�س  ال���ت���ي  ت�����ش��ك��ي��ل��ت��ه 

�شمن  رو�شيا  مونديال  غمار 
كولومبيا  ت�������ش���م  جم���م���وع���ة 

واليابان اىل جانب بولندا. يف مواجهة مانيه وقدراته، تدخل بولندا مباراة 
الثاثاء وهي املر�شحة الأوفر حظا للفوز على املنتخب الأفريقي، ا�شتنادا 
اىل �شجلها وخربتها كونها تخو�س النهائيات للمرة الثامنة، وهو نف�س رقم 

ترتيبها يف ت�شنيف الحتاد الدويل “فيفا«.
وياأمل البولنديون يف الإف��ادة على اأكمل وجه من عودتهم اىل 
النهائيات للمرة الأوىل منذ 2006 ملحاولة تكرار احللول يف 

املركز الثالث يف ن�شختي 1974 و1982.
و�شيكون اعتماد فريق املدرب اآدم نافالكا على ليفاندوف�شكي 
املخيبة  ال�شورة  تعوي�س  اىل  ي�شعى  باأنه  اأق��ر  ال��ذي 
اأوروب��ا حن  التي ظهر بها قبل عامن يف كاأ�س 
اكتفى بهدف يتيم يف البطولة القارية التي 
النهائي  ربع  اىل  البولنديون  فيها  و�شل 
ق��ب��ل اخل�����روج ب���رك���ات ال��رتج��ي��ح اأم���ام 

الربتغال.
ان  يف  اأخ����ريا  ليفاندوف�شكي  وجن���ح 
ي��ن��ق��ل م�����ش��ت��واه ال���رائ���ع ع��ل��ى �شعيد 
ال���دول���ي���ة،  ال�������ش���اح���ة  اىل  الأن�����دي�����ة 
تاريخ  يف  لع���ب  اأول  اأ���ش��ب��ح  ح��ي��ث 
لكاأ�س  املوؤهلة  الأوروبية  الت�شفيات 

العامل ي�شجل 16 هدفا.
الثالثة  “ليفا” م�شاركته  ويخو�س 
ال��ك��ربى مع  ال��ب��ط��ولت  على �شعيد 
م��ن��ت��خ��ب ب�����اده، ب��ع��د ك���اأ����س اأوروب�����ا 
افتتح  ح��ن  اأر���ش��ه��ا  ع��ل��ى   2012
البطولت  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى  ���ش��ج��ل��ه 
مرمى  يف  بالت�شجيل  ال��دول��ي��ة 
وبعد   ،)1-1( ال����ي����ون����ان 
خ���روج ب���اده م��ن الدور 
يف  وف���������ش����ل����ه����ا  الأول 
مونديال  اىل  التاأهل 
حتى  انتظر   ،2014
هدفه  ل��ي�����ش��ج��ل   2016
الربتغال  �شد  النهائي  رب��ع  يف  وك���ان  ال��ث��اين 

التي وا�شلت طريقها حتى الفوز باللقب.
رو�شيا  م��ون��دي��ال  يخو�س  اأن���ه  ليفاندوف�شكي  اأك���د 
بذهنية خمتلفة عن كاأ�س اأوروبا 2016، م�شريا اىل 
يف  ون�شاطا  حيوية  “اأكرث  �شيكون  التمارين  بف�شل  اأنه 
الوقت املنا�شب. بداأت بالتح�شري لكاأ�س العامل منذ 

فرتة«.
ح�شل  بعدما  هامة  معنوية  دفعة  بولندا  وتلقت 
مدافع موناكو الفرن�شي كاميل غليك على ال�شوء 
ب��ع��د تعافيه  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف  الأخ�����ش��ر 
اإ���ش��اب��ة يف ال��ك��ت��ف. ويف ح���ال �شارك  ال�����ش��ري��ع م��ن 
مانيه  حتجيم  الأ�شا�شية  مهمته  �شتكون  الثاثاء، 
دون اأن يغفل التهديد ال�شنغايل الآخر املتمثل بزميله يف 

نادي الإمارة كيتا بالديه.
عام  التاريخية  امل�شاركة  خا�س  ال��ذي  للمنتخب  قائدا  كان  وبعدما 
2002 يف كوريا اجلنوبية واليابان، �شيتوىل األيو �شي�شيه مهمة قيادة 
باده من على اأطراف امل�شتطيل الأخ�شر على اأمل تكرار ما اعتربه 
“مغامرة رائعة”، م�شددا على �شرورة اأن يعتمد لعبوه نف�س مقاربة 

اأ�شافهم يف 2002.
وقال �شي�شيه ملوقع الحتاد الدويل )فيفا( “ذلك الفريق 2002 خلق 
ح�شته من التاريخ، والآن، الأمر منوط بهذا اجليل خللق ح�شته. يجب 
على  نلعب  اأن  الأم���ان،  ان��ع��دام  عقدة  دون  )رو�شيا(  هناك  اىل  نذهب  اأن 

طبيعتنا والت�شبث بهويتنا الأفريقية التي حتدد كرتنا«.

ليفاندوف�سكي ومانيه يختزلن مواجهة بولندا ال�سنغال 

ال�سويد حتزر فوزًا ثمينًا على كوريا اجلنوبية 
كلل املنتخب ال�شويدي لكرة القدم عودته اىل نهائيات كاأ�س العامل يف كرة القدم بعد غياب 12 
عاما، بفوز ثمن على نظريه الكوري اجلنوبي -1�شفر ام�س الثنن يف نيجني نوفغورود 

يف ختام اجلولة الأوىل من مناف�شات املجموعة ال�شاد�شة ملونديال رو�شيا 2018.
الوحيد  امل��ب��اراة  ه��دف  غرانكفي�شت  اأن��دري��ا���س  الرو�شي  كرا�شنودار  مدافع  القائد  و�شجل 
يف  بالفيديو  امل�شاعدة  تقنية  اىل  الحتكام  بعد  احت�شبت  ج��زاء  ركلة  من   65 الدقيقة  يف 

التحكيم.
ثمن  م��ن  خرجت  عندما  اأملانيا  يف   2006 مونديال  منذ  لل�شويد  الوىل  امل�شاركة  وه��ي 
املونديال  بلغت  التي  ال�شويد  ف��وز  وياأتي  نظيفة.  بثنائية  امل�شيف  البلد  يد  على  النهائي 
الرو�شي باإق�شائها ايطاليا، حاملة اللقب 4 مرات، يف امللحق الوروبي، قبل قمتها املرتقبة 
اأمام اأملانيا حاملة اللقب ال�شبت يف �شوت�شي. وتقا�شمت ال�شويد �شدارة املجموعة مع املك�شيك 
اأملانيا بالنتيجة ذاتها على ملعب لوجنيكي  التي حققت مفاجاأة كبرية الحد بتغلبها على 

يف مو�شكو.

العودة بعد الإ�سابة رهان غري م�سمون ل�سالح  

عمرو  ي��ح��م��ل  اأن  ك���ث���ريون  ي��ت��وق��ع  مل 
وردة األ��وان منتخب م�شر يف مونديال 
رو�شيا 2018 ويلعب دورا ناجحا بدل 
من النجم امل�شاب حممد �شاح، نظرا 
ل�شقاوته خارج امللعب وا�شتبعاده لفرتة 
م�شايقة  م��زاع��م  ب�شبب  املا�شي  ال��ع��ام 
زوجات اثنن من زمائه يف الربتغال.

غ���اب ���ش��اح، امل�����ش��اب يف ن��ه��ائ��ي دوري 
اأبطال اأوروبا، عن مواجهة الوروغواي 
فوقع  امل���ا����ش���ي،  اجل��م��ع��ة  )�شفر1-( 
كوبر  هكتور  الرجنتيني  امل��درب  خيار 
على وردة الذي قدم جمهودا مميزا يف 

و�شط امللعب.
اأوكلت اىل ابن ال�شكندرية البالغ 24 
عاما، املهمة ال�شعبة للحلول بدل من 
لعب علق عليه امل�شريون كل اآمالهم يف 
املونديال الثالث للفراعنة والأول بعد 
28 عاما. بدا وردة الذي يتمتع بق�شة 
�شعر قريبة من ق�شة �شاح، على قدر 

كبري من الن�شاط والن�شباط.
خيمينيز  خ��و���ش��ي��ه  امل���داف���ع���ن  اأره������ق 
اأ�شهم  م��ن  ليعزز  كا�شريي�س،  وم��ارت��ن 
م�شاركته يف املباراة املقبلة �شد رو�شيا، 
ع��ل��ى ح�����ش��اب ال�����ش��اب رم�����ش��ان �شبحي 
اجلناح اجلديد لهادر�شفيلد النكليزي، 
وال������ذي ����ش���ارك ك��ب��دي��ل ل���ه يف اأواخ�����ر 
على  القادر  وردة،  ق��ال  الأوىل.  امل��ب��اراة 
والهجوم  الو�شط  يف  عدة  مراكز  �شغل 
“النا�س  الوروغ����������واي،  م����ب����اراة  ب��ع��د 
�شعيدة من الداء، لكن تلقي الهدف يف 
تابع  يحزننا”.  الخ��رية  قبل  الدقيقة 
م�شر  منتخب  لع��ب��ي  م��ن  “العديد 
ي�شاركون  كما  ���ش��غ��ريا،  �شنهم  زال  م��ا 
ك��ب��رية مثل  ب��ط��ول��ة  الوىل يف  ل��ل��م��رة 
املونديال«. مل تكن م�شرية وردة الذي 
زي���دان،  ال��دي��ن  زي���ن  الفرن�شي  يع�شق 
“وردية”، بل �شابتها ف�شائح براأ نف�شه 
دوما منها، معتربا ان هناك من يحاول 

عرقلة م�شريته وتدمريها.
اأو�شله  ال�شكندري  الحت��اد  مع  ب��روزه 
اأكرب  الأهلي  اىل  ع�شرة  ال�شابعة  بعمر 
اأندية الباد. �شعده املدرب الربتغايل 
مانويل جوزيه اىل الفريق الول، لكن 
يف ظل وجود النجوم حممد ابو تريكة 
وعماد متعب وحممد بركات والنغويل 
ف��اف��ي��و، ع���اد اىل ف���رق ال��ن��ا���ش��ئ��ن ثم 

�شعد مرة اأخرى وبقي بديا.
منتخب  ع��ن  ا�شتبعد  ال��ف��رتة  ت��ل��ك  يف 
ب�شبب قيامه مبعاك�شة احدى  ال�شباب 
ب��ت��ون�����س، يف حادثة  ف��ن��دق  ال��ف��ت��ي��ات يف 
يا�شن  رب��ي��ع  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  ق���ال عنها 
الأوىل لاعب، حيث قام  “لي�شت  انها 

بفعلها يف مع�شكر �شابق للمنتخب«.
بعد اإعارته اىل الحتاد ال�شكندري، مل 

ا�شبيلية  يف  معاي�شة  ف��رتة  م��ع  يتكيف 
الدوري  اىل  انتقاله  ف��ك��ان  ال���ش��ب��اين، 
اليوناين نقطة حتول يف م�شريته. وقع 
مرتديا  بانيتوليكو�س،  مع   2015 يف 
الهلي  ل�شحايا  ت��ك��رمي��ا   74 ال��رق��م 
 ،2012 �شعيد” عام  بور  “مذبحة  يف 

وتاألق معه على مدى 18 �شهرا.
األف   900 جذبه باوك العريق مقابل 
 2017 ب��ال��ك��اأ���س يف  ي���ورو، ف��ت��وج معه 
وح�����ل ث���ال���ث���ا يف ال��������دوري و�����ش����ارك يف 
ال�����دوري الوروب�������ي، ل��ك��ن اع���ارت���ه اىل 
 1،25 ال���ربت���غ���ايل م��ق��اب��ل  ف��رين�����ش��ي 

مليون يورو اأ�شالت حربا كثريا.
اأب���ع���ده ال��ف��ري��ق ب��ع��د ث��اث��ة اي����ام من 
�شحيفة  يف  تقرير  بعد  معه  التعاقد 
زوجات  م�شايقة  اىل  اأ�شار  “ريكورد” 

اثنن من زمائه.
ب�����ش��دة، قائا  امل��زاع��م  ن��ف��ى وردة ه���ذه 
ي��ح��اول تدمريي  مل��ن  �شببا  اأع���رف  “ل 
���ش��م��ع��ت��ي وال���ق�������ش���اء على  وت�������ش���وي���ه 
واإبعادي  الكروية  وم�شريتي  م�شتقبلي 
ماحقة  وكيله  واأعلن  املنتخب”،  عن 

ال�شحيفة “لدعاءات كاذبة«.
اأما والده مدحت، اأحد اأهم جنوم كرة 
ال�شلة امل�شرية يف الثمانينيات، فقال يف 
اإحدى  اأ�شاف  ان جنله  اإذاع��ي  ت�شريح 
ان�شتاغرام...  م���وق���ع  ع��ل��ى  ال��ف��ت��ي��ات 

الفريق  م���ع  ل���ه  م����ران  اأول  يف  ف��وج��ئ 
اأر�شا  باأحد الاعبن يدفعه وي�شقطه 
دون كرة، وقال له اإن من حتدث معها 
على ان�شتاغرام هي �شديقته، لريد باأنه 
ل يعلم �شيئا عنها ول يعلم عاقتهما.

اعارته  ك��ان  م�شريته  يف  ث��ان  منعطف 
اىل اأتروميتو�س يف اغ�شط�س 2017، 
ح��ي��ث ت���األ���ق م�����ش��ج��ا 11 ه���دف���ا و7 
م����ب����اراة،   28 يف  ح��ا���ش��م��ة  مت����ري����رات 
فقاده اىل الدور التمهيدي يف الدوري 
الوروبي )“يوروبا ليغ”( واختري بن 

اف�شل لعبي الدوري اليوناين.
م���و����ش���م���ه  يف  الح���������������داث  ط��������اردت��������ه 
م�شلح  لع��ت��داء  فتعر�س  ال�شتثنائي، 
املا�شي  ف��رباي��ر  يف  �شخ�شن  قبل  م��ن 
خ����رج ���ش��امل��ا م��ن��ه ع��ن��دم��ا ك����ان يف احد 
اأب���ط���ال اوروب����ا.  امل��ق��اه��ي ي��ت��اب��ع دوري 
اأنهما من  “تبن  ال�شباب  وال��ده  �شرح 
ايام  بعد  وذل��ك  اأوملبياكو�س”،  جمهور 
من  ا�شتهجان  ل�شافرات  تعر�شه  م��ن 

م�شجعيه ب�شبب اأدائه اجليد �شدهم.
خا�س اول مباراة دولية �شد زامبيا يف 
اكتوبر 2015، ودفع اأداوؤه اجليد مع 
ل�شتدعائه  كوبر  املدرب  بانيتوليكو�س 
اىل املنتخب يف مار�س 2016، ف�شاهم 
افريقيا  لكاأ�س  و�شيفة  ب��اده  بحلول 

.2017

ب��ع��د ح���ادث���ة ال���ربت���غ���ال، ا���ش��ت��ب��ع��د عن 
مونديال  ت�شفيات  يف  اأوغ��ن��دا  م��ب��اراة 
بانها  املنتخب  ادارة  بررتها   .2018
“اأ�شباب فنية، لأنه مل يتدرب يف الآونة 

الأخرية«.
الآن  واأ�شبح  امليدان،  عاد وردة بقوة يف 
على رادار اأندية عدة مثل غلطة �شراي 
بح�شب  النكليزي  هام  وو�شت  الرتكي 

التقارير ال�شحافية.
اذاع���ي م��وؤخ��را م��ع احلار�س  يف حديث 
ال����دويل ال�����ش��اب��ق اأح��م��د ���ش��وب��ري، قال 
من  ال��ك��ث��ري  ت��ل��ق��ى  “عمرو  ان  وال�����ده 
امل��ا���ش��ي��ة، ولكنه  ال��ف��رتة  ال��ع��رو���س يف 
كاأ�س  لبعد  القادمة  اأجل ح�شم وجهته 
مع  ي�شتمر  ل��ن  ان��ه  مو�شحا  العامل”، 

ناديه احلايل.
كان عمرو “دائم الهروب من املدر�شة” 
ال�شلة،  كرة  لعب  زياد  �شقيقه  بح�شب 
موحيا  ب�شقيقته  ي��ت�����ش��ل  ك���ان  ب��ي��ن��م��ا 
ي��رن جر�س  “ثم  ال��ي��ون��ان  ب��ان��ه يف  لها 
حتول  “املقالب”  ���ش��اح��ب  املنزل”. 
ت�شكيلة  يف  تكتيكيا  من�شبطا  واأ�شبح 
عليها  يعول  التي  الآم���ال  واأح���د  كوبر 
كيف  احل���ايل،  امل��ون��دي��ال  يف  امل�شريون 
اأف�����ش��ل لع���ب افريقي  ب��دي��ل  ل وه���و 
ال����دوري النكليزي  واأف�����ش��ل لع��ب يف 

املمتاز.

وردة بديل �سالح الناجح يف املونديال 

اأندريه �سيلفا:  الربتغال اأقوى من املغرب 



اأفعى �سخمة تبتلع اإمراأة 
بعد مرور نحو عام على واقعة مماثلة عرث اأهايل جزيرة �شولي�شي 
اأفعى �شخمة كانت  اإم��راأة مفقودة داخل بطن  اإندوني�شيا على  يف 
اأربعة  العمر  من  تبلغ  ام��راأة  �شخمة  اأفعى  التهمت  ابتلعتها.  قد 
موقع  وبح�شب  باإندوني�شيا،  �شولي�شي  جزيرة  يف  عاما  وخم�شن 
املقاطعة اجلنوبية  وال�شكان يف  ال�شلطات  "ديتيك دوت كوم" فاإن 
ٌفقدت  التي  امل��راأة  البحث عن  اأثناء  الأفعى  ع��رثوا على  ال�شرقية 
اإىل  ال�شحية  متعلقات  على  العثور  وق��اد  املا�شي.   اخلمي�س  منذ 
العتقاد باأن تلك الأفعى قد ابتلعتها، فجلبها الأهايل اإىل القرية 

و�شقوا بطنها ليجدوا جثة املراأة املفقودة مكتملة داخلها.
واقعة  ه��ذه اجلزيرة  فيها  ت�شهد  التي  الأوىل  امل��راأة  لي�شت  وه��ذه 
اأخرى  اأف��ع��ى  التهمت  املا�شي  ال��ع��ام  م���ار����س/اآذار م��ن  ك��ه��ذه، ففي 

رجا داخل مزرعة نخيل بقرية اأخرى غرب اجلزيرة.

منعته زوجته من املونديال.. فح�سرت �سورته 
حظي جمموعة من الأ�شدقاء املك�شيكين باهتمام و�شائل الإعام 
حل�شور  ح��اف��ل��ة،  يف  ال�شفر  ق���رروا  اأن  بعد  اجل��ن��وب��ي��ة،  اأم��ري��ك��ا  يف 
الرحلة،  اأحدهم تخّلف عن  العامل يف رو�شيا، لكن  كاأ�س  مناف�شات 
باحلجم  ���ش��ورة  ع��رب  فح�شر  ال�شفر،  م��ن  زوج��ت��ه  منعته  بعدما 
الكامل له. وكان الأ�شدقاء اخلم�شة، قد قرروا ال�شفر اإىل رو�شيا، 
بتوفري  الفور  على  و�شرعوا  بادهم،  علم  عليها  ر�شموا  حافلة  يف 
النقود لهذه الرحلة، ويف اأبريل )ني�شان( املا�شي، وبينما كانوا على 
و�شك النطاق، ا�شطر اأحدهم وُيدعى خافيري للتخلي عن فكرة 
ال�شفر، بعد اأن منعته زوجته من ذلك. وعلى الرغم من اأن اإعان 
خافيري عن عدم قدرته على ال�شفر اأغ�شب اأ�شدقاءه، اإل اأنهم مل 
اأن يكون �شديقهم حا�شراً معهم  وق��رروا  بل  يتخلوا عن حلمهم، 
قمي�س  يرتدي  وه��و  الكامل،  باحلجم  له  �شورة  عرب  الرحلة،  يف 
واأن�شاأ  بال�شفر".  يل  ت�شمح  مل  "زوجتي  عليه  مكتوب  تي�شريت 
الأ�شدقاء �شفحة خا�شة ملغامرتهم على موقع التوا�شل الجتماعي 
في�س بوك، وراحوا ين�شرون �شورهم مع جم�ّشم خافيري يف اأو�شاع 
اأن  يذكر  �شنرتال.  اأوديتي  موقع  بح�شب  ال�شفحة،  على  خمتلفة 
الأ�شدقاء انطلقوا يف اأبريل )ني�شان(، وو�شلوا اإىل رو�شيا يف الوقت 

املنا�شب، حل�شور املباراة الفتتاحية لكاأ�س العامل.

طلبت منه النجدة فطارد �سارق دراجتها 
اأثناء قيادته ل�شيارته، لحظ رجل اأ�شرتايل وجود امراأة ت�شتغيث 
امل��راأة باأن  اأن تخربه  على الطريق، فتوقف لي�شتطلع الأم��ر، قبل 

اأحدهم �شرق دراجتها الكهربائية. 
وما كان من الرجل اإل اأن طلب من املراأة اأن ت�شعد اإىل ال�شيارة، 
غرب  ب��ريث  مدينة  ���ش��واح��ي  ط��رق��ات  يف  الل�س  مباحقة  وب���داأ 

اأ�شرتاليا. 
ت�شارع لل�شعود  اأن  امل��راأة  �شيو، وهو يطلب من  ال�شائق  وقد ظهر 
مبطاردة  وب��داأ  دراجتها،  يركب  رج��ًا  �شاهد  بعدما  �شيارته،  اإىل 
مثرية لل�س. وقد متكن الرجل من الو�شول اإىل الل�س وا�شتعادة 

الدراجة منه بعد اأن اكت�شف مكانه.
وقال �شيو معلقاً على احلادث: " لقد �شاعدت املراأة على ا�شتعادة 
به،  �شعيد مبا قمت  واأن��ا  الأرب��ع��اء،  الكهربائية بعد ظهر  دراجتها 

اأعتقد باأن اأي �شخ�س يف موقفي كان �شيفعل الأمر ذاته"
ال�شكر  الك�شف عن هويتها،  امل��راأة التي مل يتم  من جهتها قدمت 

للرجل وعربت عن امتنانها ال�شديد له. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تتغلب على قط بّري بيديها العاريتني
الفناء اخللفي  اأن خا�شت معه معركة طاحنة يف  التغلب على قط بّري مفرت�س، بعد  اأمريكية من  متكنت �شيدة 

ملنزلها، وا�شتطاعت يف النهاية اأن تقتله بيديها العاريتن.
احلادثة وقعت حوايل ال�شاعة ال�شاد�شة من م�شاء 7 يونيو )حزيران( اجلاري، حيث خرجت ال�شيدة ديدي فيليب�س 
اإىل الفناء اخللفي من املنزل، بعد اأن �شمعت �شوت كلبها ينبح ب�شدة، وكان هاتفها املحمول بيدها، ف�شاهدت القط 

الرّبي، و�شارعت بالتقاط �شورة له.
وحل�شن حظ ال�شيدة فيليب�س، فقد كانت على علم ب�شلوك هذا احليوان، حيث عا�شت معظم حياتها يف الأرياف، 
وكان زوجها �شياداً للقطط الرّبية يف املا�شي، وكانت تعلم اأنه ي�شتهدف اأوردة ال�شحية، ويف حال و�شل اإليها، يتمكن 

من قتلها.
وعلى الرغم من اأن القط هاجم فيليب�س يف وجهها، اإل اأنها متكنت من اإلقائه على الأر�س، و�شارعت اإىل و�شع يدها 

على عنقه خلنقه، لأنه كانت تدرك اأن هذا هو ال�شبيل الوحيد للنجاة بحياتها.
وحاولت فيليب�س جتنب ال�شراخ طلباً للنجدة، لأن حفيدتها البالغة من العمر 5 �شنوات كانت يف الداخل، وخ�شيت 

اأن تخرج على �شوت ا�شتغاثتها، وهذا ما مل تكن ترغب بحدوثه، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وبعد اأن ا�شتطاعت التغلب على القط الربي، �شارعت فيليب�س اإىل اأقرب مركز طبي، حيث بداأ الأطباء بتطعيمها 
�شد داء الكلب. ومن املتوقع اأن ت�شل تكاليف عاجها اإىل نحو 10 اآلف دولر، مما دفعها اإىل اإطاق �شفحة جلمع 

التربعات على الإنرتنت لتغطية هذه النفقات.
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موظفو ديزين لند فقراء
تظاهرة  نظموا  كاليفورنيا  يف  لند"  "ديزين  يكثف موظفون يف حديقة 
للمطالبة  الرتفيه  عماق  على  �شغوطهم  وت��رية  م��ن  عري�شة،  وكتبوا 
"بعملية  جانبها  م��ن  تندد  دي��زين  لكن  يعي�شوا"،  اأن  لهم  "تتيح  ب��روات��ب 

اإخراج �شيا�شية".
وت�شلمت اإدارة املجموعة ر�شالة وقعها اأكرث من 120 األف �شخ�س، كما اأفاد 

موقع اأك�شن نت وورك.اأورغ للعرائ�س. بح�شب فران�س بر�س.
اأناهامي،  موقع  يف  اخلمي�س  تظاهروا  احلديقة  موظفي  من  مئات  وك��ان 
جنوب لو�س اأجنلي�س، كما اأكد الحتاد الدويل لنقابة املوظفن، الذي بث 

اأ�شرطة فيديو عن هذه التظاهرة على مواقع التوا�شل الجتماعي.
وجاء يف الر�شالة اأن "اأرباح ديزين لند ل تظهر ب�شحر �شاحر. اإنها تتحقق 
بف�شل املوظفن الذين يعملون بكد ون�شاط حتى يتاأكدوا من اأن الزائرين 

ي�شتمتعون بتجربة رائعة"، ومن ال�شروري "تقا�شم هذه الأرباح". 
واأ�شارت اإىل اأن ال�شركة املتعددة اجلن�شية �شت�شتفيد من "1،5 مليار دولر 

من التخفي�شات ال�شريبية" التي اأقرتها اإدارة الرئي�س دونالد ترامب.
 % وك�شفت اآخر النتائج الف�شلية للمجموعة اأن الأرباح ازدادت بن�شبة 23 

�شنويا، وخ�شو�شا بف�شل احلال اجليدة للمتنزهات.
واأكدت درا�شة جلامعة كاليفورنيا الغربية، ن�شرت يف بداية ال�شنة، اأن ع�شرة 
اأكرثيتهم ل  يف املئة من موظفي ديزين لند كانوا با م�شكن ثابت، واأن 

ي�شتطيعون دفع ثمن ثاث وجبات يومية.

تقرير يك�سف الن�سب املتدنية للن�ساء والأفارقة يف غوغل
ك�شف التقرير ال�شنوي ل�"غوغل"، اأن ن�شبة الن�شاء وذوي الأ�شول الإفريقية 
ما تزال �شئيلة يف ال�شركة، حيث ميثل البي�س والرجال غالبية العاملن يف 

املوؤ�ش�شة التقنية الرائدة عامليا.
وبح�شب ما نقلت �شحيفة "وا�شنطن بو�شت"، فاإن الن�شاء من ذوي الأ�شول 
الإفريقية ل ميثلن �شوى 1.2 يف املئة من اإجمايل القوة العاملة يف �شركة 

"غوغل".
 30.9 اإىل  ال�شركة ت�شل  للن�شاء يف  الإجمالية  الن�شبة  اأن  التقرير  واأظهر 
يف املئة )اأغلبيتهن ال�شاحقة من البي�س(، بينما ي�شل معدل الرجال اإىل 

69.1 يف املئة.
وارتفعت ن�شبة الأمريكين الأفارقة ب�"غوغل"، خال العام اجلاري، ب�شكل 
طفيف اإذ بلغت 2.5 يف املئة، بعدما كانت يف حدود 2.4 يف املئة �شنة 2017. 
كذلك و�شلت ن�شبة العمال الاتينين يف ال�شركة اإىل 3.5 يف املئة، وتقدمت 
منا�شبة  من  اأك��رث  يف  اجل��دل  واأث��ري  املئة.  يف   36.3 اإىل  الآ�شيوين  ن�شبة 
بولية  ال�شليكون  وادي  يف  الوظائف  فر�س  ب�شاأن  املا�شية  الأع���وام  خ��ال 
كاليفورنيا، و�شط انتقادات لعدم ح�شور بع�س الأقليات اأو الأ�شخا�س من 

ذوي اأ�شول معينة ب�شكل كاف يف �شركات التقنية.

اأنتاركتيكا تهدد 
املدن ال�ساحلية

القارة  يف  اجل��ل��ي��د  ذوب����ان  يت�شبب 
ال��ق��ط��ب��ي��ة اجل���ن���وب���ي���ة يف ارت���ف���اع 
م�����ش��ت��وي��ات ال��ب��ح��ار مب��ع��دل كبري، 
وف��ق��دت ال���ق���ارة امل��ت��ج��م��دة حوايل 
ثاثة تريليونات طن من اجلليد 

يف ال�شنوات ال� 25 املا�شية.
وحذر العلماء من اأن معدل ذوبان 
اجلليد يت�شارع، وحثوا الدول على 
الفي�شانات  �شد  �شواطئها  حماية 

التي يرجح اأن ترتتب عليه.
ووج���د ال��ع��ل��م��اء اأن اأك���رث م��ن ربع 
قرن من الذوبان يف املنطقة ت�شبب 
العاملية  البحار  من�شوب  ارتفاع  يف 

بحوايل 8 ملم.
م�شتعمرات  تر�شد  درون  لقطات 
اخلطر"لقطات  "جزر  يف  �شخمة 
�شخمة  م�شتعمرات  تر�شد  درون 

يف "جزر اخلطر"
وت�شري التوقعات امل�شتقبلية اإىل اأن 
هذا الرقم ميكن اأن يرتفع اإىل 15 
وهو  ال��ق��رن،  نهاية  مع  �شنتيمرتا 
اأن يرتك  �شاأنه  الذي من  التغيري 
املدن ال�شاحلية يف حالة في�شانات 

ميكن اأن تواجهها قريبا.
�شيربد  اأن���درو  الربوفي�شور  واأك���د 
من جامعة ليدز اأن معدل الذوبان 
املرة  "يف  "مفاجئا"، م�شيفا:  كان 
بتقييم  فيها  قمنا  ال��ت��ي  الأخ����رية 
نتيجة  اإىل  ت��و���ش��ل��ن��ا  ال�����ذوب�����ان 
كان  اجلليدي  الغطاء  اأن  مفادها 
ي�����ش��اه��م ب��� 0.2 م��ل��م يف ال�����ش��ن��ة يف 
ويف  البحر،  �شطح  م�شتوى  ارتفاع 
�شعدت  املا�شية  اخلم�س  ال�شنوات 
وه���ذا  ال�����ش��ن��ة،  يف  م��ل��م   0.6 اإىل 
مرات  ثاث  بحوايل  اأ�شرع  املعدل 

من ال�شابق".

�سورة ر�سالة غرامية يف 
مزاد ب�289 األف دولر

انتهى مزاد علني يف فرن�شا ببيع �شورة تزين 
ر�شالة غرامية من الكاتب اأنطوان دو �شانت- 
اإك����زي����ربي، وت�����ش��ب��ه ل��وح��ة ���ش��ه��رية ل���ه با�شم 

الأمري ال�شغري، ب�289 األفا و460 دولرا.
الر�شم  اإن  "اأرتكورييل"  م���زادات  دار  وقالت 
 1942 ال���ذي مت ق��راب��ة ع��ام  ب��الأل��وان املائية 
يظهر �شبها كبريا ب�شخ�شية حمبوبة ابتكرها 
ال�شغري"  "الأمري  لكتاب  اإك��زي��ربي   - �شانت 
عام 1943، وتظهر الأمري جال�شا اإىل مكتب 
اإىل  وبيده ورقة طويلة عليها كتابة تتدحرج 
اأ�شفل من كرة اأر�شية، ومتثل خطابا من 11 

�شفحة اإىل امراأة.
ونقلت "اأ�شو�شيتيد بر�س" عن دار املزادات اأنه 
كتبها  ر�شالة  اآخ��ر  كانت  تلك  اأن  امل��رج��ح  م��ن 
طائرته  تختفي  اأن  قبل  – اإك��زي��ربي،  �شانت 
خ����ال احل���رب  م��ه��م��ة  1944 وه����ي يف  ع����ام 

العاملية الثانية.

يخري زوجته بعد 25 عامًا بينه وبني الكالب
قرر زوج ليز ها�شام، بعد زواٍج دام 25 �شنة، و�شع زوجته 
اأمام خيار �شعب بينه وبن كابها، لذا قررت التخلي عن 
زوجها والرتكيز على تربية الكاب والعتناء بها. ونقل 
ت�شمع  اأو  زوجها  تَر  مل  اأنها  الزوجة  عن  "بيبل"،  موقع 
لعائلة  وُول���دت ها�شام  ه��ذا.  ق��راره��ا  بعد  �شيء  اأي  عنه 
ال��ك��اب يف  ت��رب��ي  اأم��ه��ا  اإذ ك��ان��ت  ب��احل��ي��وان��ات،  مهوو�شة 
وي�شت هاياند، �شمال بريطانيا، بينما كان والدها يدير 

�شركة اأغذية للحيوانات.
وك��ان��ت عا�شقًة   ،1991 ع���ام  م��اي��ك  م��ن  ل��ي��ز  وت���زوج���ت 
للكاب، وحولت هذا ال�شغف اإىل م�شدر لك�شب العي�س، 

من خال �شراء عقار وبداأت ن�شاطاً للحيوانات الأليفة.
وتطّورت هذه املغامرة يف نهاية املطاف اإىل اإن�شاء ماأوًى 
لرعاية الكاب املحتاجة للم�شاعدة الطبية اأو ال�شلوكية، 

وم�شاعدتها على العثور على بيت دائم لها.
بن  خاف  عن�شر  اإىل  حتول  باحليوانات  العتناء  لكن 
فيها  اأراد  مرحلة  اإىل  و�شل  "لقد  ليز:  تقول  الزوجن، 
ا�شتعداد  على  اأك��ن  مل  لكنني  ال�شرعة،  واإب��ط��اء  الكتفاء 

للتخلي عن الكاب، فقّرر الذهاب".
ومنذ تركا بع�شهما قبل 18 �شهراً، مل يتحدث الزوجان 
املفرتقان، رغم اأن ابناً يبلغ من العمر 22 عاماً يجمعهما، 
اأن متاعب  ويبدو  ق��رن.  ربع  ا�شتمرت  زواج  وبعد عاقة 
باإخاء  يطالبها  اإ���ش��ع��اراً  تلقت  فقد  ت��ن��ت��ِه،  مل  ال�شيدة 
توؤكد  لكنها  للحيوانات،  كماأوى  ت�شتخدمه  الذي  العقار 

اأنها غري م�شتعدة للتوقف عن العتناء بها.

امراأة ت�سحب حافلة وزنها 22 طنا 
القوالب  ك��ازاخ�����ش��ت��ان جميع  ام����راأة خ��ارق��ة م��ن  حت���دت 
�شحبها  خ��ال  م��ن  ت�شدق  ل  ق��وة  واأظ��ه��رت  النمطية، 
داخلها. ومت  راك��ب��ا   50 م��ع  22 طنا  "ترام" ت��زن  حافلة 
توثيق احلدث من خال فيديو يظهر داريا ن�شتريوفا، 
اأج�شام،  كمال  ولع��ب��ة  الأث��ق��ال  لرفع  عاملية  بطلة  وه��ي 
وهي تقوم بهذه اخلطوة املثرية خال املهرجان ال�شهري 
كازاخ�شتان،  يف  مدينة  اأكرب  اأملاتا،  "Kenidlifest" يف 
يف وقت �شابق من �شهر يونيو اجل��اري. و�شرحت "املراأة 
ومع  التمرين،  ملجرد  املهرجان  ح�شرت  اخلارقة" باأنها 
مثري  مقطع  اإىل  التدريبية  ال���دورة  ه��ذه  حتولت  ذل��ك، 
على موقع التوا�شل الجتماعي اإن�شتغرام. وكان التحدي 
هائا بالفعل، فقد مت ربط داريا اإىل اجلزء الأمامي من 
22 طنا با�شتخدام حزام خا�س،  الرتام الذي يبلغ وزنه 

وبداأت ب�شحبه فيما كان بداخله 50 �شخ�شا.

ال�سماء متطر حيوانات بحرية 
هل تخيلت يوماً اأن مُتطر ال�شماء حيوانات بحرية مثل 
الأخطبوط وجنم البحر والقريد�س والأ�شماك، هذا ما 
حدث بال�شبط يوم الأربعاء املا�شي يف مدينة ت�شينغداو 
القوية  ال���ري���اح  ق��ذف��ت  اأن  ب��ع��د  ال�����ش��ي��ن��ي��ة،  ال�����ش��اح��ل��ي��ة 

بالكائنات البحرية يف �شوارع املدينة. 
وتعر�شت مدينة ت�شينغداو ال�شاحلية مبقاطعة �شاندونغ 
بال�شن يوم الأربعاء لعا�شفة �شديدة، ت�شببت فى �شقوط 
ال���ش��ج��ار والإ����ش���ارات امل���روري���ة، وغ��م��رت امل��ي��اه ال�شوارع 

وعطلت حركة املرور.
املمثلة الربيطانية اإليانور توملين�سون اأثناء ت�سوير الربنامج التلفزيوين بولدارك وبرنامج Liar التلفزيوين 

كجزء من مهرجان مونت كارلو التليفزيوين الثامن ع�سر.  )ا ف ب( 

يغطي منزله 
بالكامل بعلم بالده 
�شغوف  اإن��ك��ل��ي��زي  م�����ش��ج��ع  غ��ّط��ى 
بعلم  بالكامل  منزله  ال��ق��دم  بكرة 
م�شاندته  ع��ن  منه  تعبرياً  ب���اده، 
مناف�شات  يف  الإنكليزي  للمنتخل 
كاأ�س العامل لكرة القدم التي تقام 

حالياً يف رو�شيا.
باإنفاق  عاماً(   60( بوب  جون  قام 
ما يقارب 500 دولر اأمريكي على 
���ش��راء راي���ة ع��م��اق��ة، وغ��ط��ى بها 
واجهة منزله بالكامل، اإ�شافة اإىل 
فتح حديقة منزله اأمام امل�شجعن 
واإقامة حفات �شواء فيها بالتعاون 

مع جريانه.
وقال جون الذي ي�شجع فريق نادي 
الإنكليزي،  ال����دوري  يف  ت�شيل�شي 
و���ش��ي��ل��ة لإظهار  ه��و  فعله  م��ا  ب���اأن 
واأن��ه فخور  ب��اده،  الدعم ملنتخب 
مبا فعل وياأمل يف اأن يفوز املنتخب 

الإنكليزي باللقب العاملي. 
وت���اأت���ي ه���ذه اخل��ط��وة ب��ع��دم��ا قام 
ال���ق���دم يف منطقة  ك����رة  م�����ش��ج��ع��و 
كامل  مبنى  بتغطية  بريموند�شي 
الوقت  اإن��ك��ل��ي��زي، يف  ع��ل��م   300 ب��� 
الذي تنت�شر فيه حمى كاأ�س العامل 

يف جميع اأنحاء الباد.
من جهتهم قام م�شجعون يف مدينة 
ا�شم  بتغيري  ال��ك��ربى،  مان�ش�شرت 
"�شارع  اإىل  لديهم  ال�����ش��وارع  اأح���د 
ملنتخبهم  منهم  اإنكلرتا" ت�شجيعاً 

الذي ي�شارك يف البطولة. 
�شائقي  املعنية  وقد منعت اجلهات 
الأعام  رف��ع  من  الأج���رة  �شيارات 
على  منها  حر�شاً  �شياراتهم،  على 
ال��ع��ام��ة، وف��ق م��ا ورد يف  ال�شامة 
�شحيفة ديلي �شتار الربيطانية.  

�ساعة  20 خالل  مهارة  اأي  لتعلم  خطوات   4
هل ميكن تعلم اأي مهارة خال 20 �شاعة؟ الأمر 
م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ك��ث��ريي��ن ���ش��ع��ب، ل��ك��ن خ��ب��ريا يف 
الأم���ر ممكنا ويف متناول  ي��رى  ال��ت��دري��ب  جم��ال 

اليد.
4 خطوات  اإن  ك��وف��م��ان،  وي��ق��ول اخل��ب��ري، ج��و���س 
جديدة  مهارة  تعلم  على  الإن�شان  ت�شاعد  �شغرية 
يف 20 �شاعة فقط، وفق ما اأوردت جملة "التامي" 

الأمريكية على موقعها الإلكرتوين.
واأو�شح كوفان اأن تعلم مهارة جديدة �شيء واإتقانها 
�شيء اآخر، موؤكدا اأن الأمر الأخري يحتاج اإىل 10 

اآلف �شاعة اأي ما يعادل 7 �شنوات من العمل.
واملهارات اجلديدة قد تكون: لغة اأجنبية اأو طريقة 

ت�شغيل جهاز اأو العزف على اأداة مو�شيقية.
واخلطوات لتعلم املهارات ح�شب كوفمان هي على 

النحو التايل:
1. تفكيك املهارة: حاول تق�شيم املهارة اإىل اأجزاء 

النهاية عبارة عن حزمة من  فاملهارة يف  �شغرية، 
الأجزاء  وبالتق�شيم ميكن معرفة  اأ�شغر،  مهارات 

الأ�شعب والأ�شهل.
املهارة  اب�����داأ يف مم��ار���ش��ة  ال���ف���وري���ة:  ال��ب��داي��ة   .2
وهي  اأخ��ط��اء،  يف  �شتقع  بالطبع  ف���ورا.  اجل��دي��دة 
ل��دي��ك وعليها  اخل��ل��ل  م��وا���ش��ع  مهمة يف حت��دي��د 

�شتحدد اأي�شا اأ�شلوبك يف تعلم املهارة اجلديدة.
3. تخل�س من الأم��ور امل�شو�شة: عند تعلم مهارة 
التي  ج��دي��دة، م��ن املف�شل الب��ت��ع��اد ع��ن الأم����ور 

ت�شتت النتباه وخ�شو�شا الإنرتنت والتلفزيون.
20 �شاعة على مدار �شهر: خ�ش�س 45 دقيقة   .4
م���ن وق��ت��ك ك���ل ي���وم مل���دة ���ش��ه��ر م���ن اأج����ل املهارة 
وتفيد  املهارة لديك،  و�شتاحظ تطور  اجلديدة. 
"الإحباط  م��ن  التخل�س  يف  اأي�شا  اخل��ط��وة  ه��ذه 
اأمور  تعلم  اأث��ن��اء  الب�شر  ي�شيب  ال���ذي  الأويل" 

جديدة ويف حالت معينة يثنيهم عن الأمر.

م�سمم عاملي ي�سف �سيلينا 
غوميز ب�القبيحة

تعر�شت املغنية العاملية  �شيلينا غوميز  اإىل اإنتقاد مفاجئ، ومن دون �شابق اإنذار من 
قبل امل�شمم العاملي  �شتيفانو غابانا .

الإجتماعي،  التوا�شل  مواقع  اأح��د  على  املو�شة  �شفحات  اإح��دى  اأن  التفا�شيل  ويف 
هذا  املتابعن  على  وطرحت  خمتلفة،  منا�شبات  يف  لغوميز  اإط��الت  خم�س  ن�شرت 

4 اأو 5؟  ،3  ،2 ال�شوؤال: �شيلينا غوميز بف�شاتن حمراء. اأيها يعجبك 1، 
وفوجئ املتابعون بتعليق ل� غابانا على هذا ال�شوؤال قائًا :"قبيحة فعًا"، الأمر الذي 

اأثار موجة من التعليقات امل�شادة واملنتقدة لو�شفه هذا بدون مربر.
الإن��ت��ق��ادات ب�شبب  الكثري م��ن  اإىل  الأخ���رية  ال��ف��رتة  ق��د تعر�شت يف  وك��ان��ت غوميز 
اإنتفاخ بطنها وظهور اأثار اجلراحة التي خ�شعت لها على ظهرها، والذي اأتى نتيجة 

خ�شوعها لعملية جراحية ب�شبب معاناتها من م�شكلة يف الكلى.


