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الرتبية تعتمد اجابات اال�صئلة اخلاطئة للفيزياء »�صحيحة« 
ومتنح الطالب الدرجة كاملة �ص�اء اأجاب على ال�ص�ؤال اأو مل يجب

 
•• دبي- حم�شن را�شد:

امتحان  ورق��ة  يف  ال���واردة  باالخطاء  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأق��رت 
الثالثة  االخ��ت��ي��ارات  وان  ؛  متقدم  ع�شر  ال��ث��اين  لل�شف  ال��ف��ي��زي��اء 
لالإجابة التي وردت يف اال�شئلة مل يكن فيها اَي اختيار �شحيح الن 
اأ�شل ال�شوؤال خطاأ ؛ ولذا اعتمدت وزارة الرتبية موؤخراً يف"منوذج 
االإجابة"  الذي عممته ليكون دليال لفرق الت�شحيح يف تلك املادة ؛ 
ووجهت الوزارة باإحت�شاب جميع االجابات كاأجابة �شحيحة وي�شتحق 
اأو ترك  ال��ط��ال��ب  اأج���اب  ���ش��واء  ال�����ش��وؤال كاملة  ال��ط��ال��ب درج���ة  عنها 
ال�شوؤال بدون اجابة ؛ مما يعني ان الطالب لو ترك االجابة خالية 
الت�شحيح  ف��رق  دليل  اح��ت��وى  كما  ؛  كاملة  ال��درج��ة  �شيمنح  مت��ام��اً 
على عدداً من التعديالت ملعاجلة االأخطاء التي ورددت يف عدد من 

االأ�شئلة االإمتحانية لتلك املادة والتي جاءت "بال اإجابات".
الوزارة  اأقرت  للطالب فقد  وبناء على ما ورد من اخطاء وتعوي�شاً 
اإجابات الطلبة لبع�ض االأ�شئلة التي ورد فيها خطاأ، ومنحت  �شحة 
ال�شوؤال  ت��رك  اأو  اأج��اب  �شواء  اأ�شئلة،   4 يف  للطالب   كاملة  ال��درج��ة 
بدون اإجابة، معتربه اأنها "�شحيحة"، وي�شتحق عليها الطالب درجة 
واالأقرب  االأن�شب  هي  اإج��اب��ات  اعتمادها  عن  ف�شال  كاملة،  ال�شوؤال 

لالإجابة ال�شحيحة يف عدد من االأ�شئلة.
ال���واردة من  التعامل مع املالحظات  ان��ه �شيتم  ال���وزارة على  واأك��دت 
النهائية وتقييمها واخذها  اأوراق االختبارات  امليدان الرتبوي حول 
اإذ   ، يف االعتبار من جميع النواحي، مبا ي�شب يف م�شلحة الطالب 
الدقة ومرجعية وثيقة حتقق  التقييم مبنية على توخي  اأن عملية 

العدالة عند عملية الت�شحيح ومن�شفة للطالب.
)التفا�شيل �ض5(
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�لإمار�ت تدين �لتفجري �لإرهابي يف �أدي�س �أبابا وتوؤكد ت�ضامنها مع �إثيوبيا

االأثي�بي ال�زراء  رئي�س  اغتيال  قتلى مبحاولة   4
•• اأبوظبي -وام-اأدي�س اأبابا-وكاالت:

التفجري االرهابي  العبارات  باأ�شد  املتحدة  العربية  اأدانت دولة االمارات 
الوزراء  رئي�ض  اأح��م��د  اأب���ي  للدكتور  جماهرييا  جتمعا  ا�شتهدف  ال���ذي 
التعاون  و  اخلارجية  وزارة  وق��ال��ت  اأب��اب��ا.  اأدي�����ض  العا�شمة  يف  االثيوبي 
اإن دول��ة االإم���ارات تدين ه��ذا العمل االرهابي  ال��دويل - يف بيان ام�ض- 
االإجرامي اجلبان الذي ي�شتهدف زعزعة اأمن وا�شتقرار اإثيوبيا ويتنافى 

مع القيم و املبادئ الدينية واالإن�شانية.             )التفا�شيل �ض2(

بح�شور  ال�شبت،  ام�ض  ع��ام،  جتمع  خ��الل  انفجار  يف  اأ�شخا�ض   4 وُقتل 
بعد  اب��اب��ا، حت��ول  ادي�ض  اأح��م��د، يف و�شط  ابيي  االثيوبي،  ال���وزراء  رئي�ض 
ذلك اإىل تظاهرة �شد احلكومة، بينما اأكد جهاز ال�شرطة اأن احلادث كان 

حماولة اغتيال لرئي�ض الوزراء. 
وت�شّبب االنفجار بحالة من الهلع وكان ابيي قد انهى للتو اأمام ع�شرات 
االآالف من اال�شخا�ض الذين جتمعوا يف �شاحة مي�شكيل، خطابه عندما 
وقع انفجار �شغري اأدى اإىل اندفاع احل�شد باجتاه املن�شة، ح�شب امل�شدر 

نف�شه. وغادر رئي�ض الوزراء املكان على عجل �شاملا. 

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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قوات األوية العمالقة خالل تنفيذ عملياتها النوعية يف جنوب احلديدة )ا ف ب(

لو يعاد اال�شتفتاء �شينت�شر البقاء
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وزر�ء �إعالم �لتحالف يبحثون جر�ئم �حلوثي.. و�لت�ضليل �لإعالمي �لإير�ين

اجلي�س اليمني مي�صط مناطق ال�صاحل وعمليات ن�عية باحلديدة
ال�صلطة الف�صطينية: وا�صنطن ت�صعى ل�صطب االأونروا

•• رام اهلل-وكاالت:

التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �شر  اأم��ن  ك�شف 
االأمريكية  "اجلولة  اأن  عريقات،  �شائب  الفل�شطينية 
اإىل  ه��دف��ت  واإ���ش��رائ��ي��ل  دول عربية  ع��دة  �شملت  ال��ت��ي 
الفل�شطينين  الالجئن  وت�شغيل  غوث  وكالة  �شطب 
ال��الج��ئ��ن، وحم���اول���ة الرتويج  )اأون��������روا( وق�����ش��ي��ة 
ال�شيا�شي يف ال�شفة الغربية، وا�شقاط  لتغيري النظام 

القيادة الفل�شطينية".
فل�شطن(،  )�شوت  الإذاع��ة  حديث  يف  عريقات،  و�شدد 
ام�����ض ال�����ش��ب��ت، ع��ل��ى اأن امل��وق��ف ال��ع��رب��ي ك���ان موحداً 
ومتم�شكاً بالثوابت، فيما اأن جولة املوفدين االأمريكين 
بعدما  ج���اءت  جرينبالت  وجي�شون  كو�شنري  ج��اري��د 

ظنت االإدارة االأمريكية اأنها ا�شقطت ملف القد�ض.
واأ�شاف "يريدون االآن �شطب االأونروا من خالل طرح 
لالجئن  امل�شيفة  للدول  مبا�شرة  امل�شاعدات  تقدمي 

اإىل جانب  الفل�شطينين، بعيداً عن الوكالة االأممية، 
دوالر  مليار  بقيمة  غ��زة  لقطاع  مالية  �شفقة  ترتيب 
االأون����روا، وحتت  ع��ن  اأي�����ش��اً مبعزل  الإق��ام��ة م�شاريع، 
اأجل  ذل��ك من  وك��ل  االإن�شانية،  االأزم���ة  ي�شمى حل  ما 

ت�شفية ق�شية الالجئن الفل�شطينين".
ال��رتك��ي��ز على م��و���ش��وع غزة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار ع��ري��ق��ات، 
واحلديث عما ي�شمى اأزمة اإن�شانية "كالم حق يراد به 

باطل" ويحمل اأهدافاً خطرية يف طياته.
بنيامن  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ال������وزراء  "رئي�ض  اأن  واأو����ش���ح 
لقائهما  خ��الل  االأمريكين  املوفدين  اأبلغ  نتانياهو، 
احتياجات غزة  لتلبية  ا�شتعداده  االول اجلمعة،  اأم�ض 
م��ن خ���الل اق��ت��ط��اع االأم�����وال ال��الزم��ة م��ن العائدات 
االنقالب  اإبقاء  بهدف  الوطنية،  لل�شلطة  ال�شريبية 
قائماً، وف�شل غزة عن ال�شفة متهيداً الإمتام م�شروع 
اإ���ش��ق��اط ال�شلطة ال��وط��ن��ي��ة يف  دوي��ل��ة يف ال��ق��ط��اع م��ع 

ال�شفة".

•• عوا�شم-وكاالت:

م�شتعرة  احلديدة  معركة  ت��زال  ال 
الغربي،  ال�شاحل  عملية  اإط���ار  يف 
حالياً  الوطني  اجلي�ض  يقوم  حيث 
طول  على  وا�شعة  مت�شيط  بعملية 
ال�شاحلي  ال�����ش��ري��ط  خ��ط  ام���ت���داد 
ال���راب���ط ب��ن امل��خ��ا واخل���وخ���ة من 
ج���ه���ة، وحم���اف���ظ���ة احل����دي����دة من 
اأخ��رى، وذل��ك لتاأمن طريق  جهة 
الذي  ال��وط��ن��ي  للجي�ض  االإم������داد 
ميلي�شيات  ���ش��د  م��ع��ارك  ي��خ��و���ض 
اأي  احل���وث���ي يف احل����دي����دة، ومل���ن���ع 
فيما  لالنقالبين،  ت�شلل  حماولة 
اأن  م��ن  اليمنية  احل��ك��وم��ة  ح���ذرت 
بقاء ميناء احلديدة بيد امليلي�شيات 

العامل". على  "خطر 
امل�شرتكة،  اليمنية  ال��ق��وات  و�شنت 
بدعم من التحالف العربي، �شل�شلة 
عمليات نوعية على اأكرث من حمور 
بذلك  مكبدة  احل��دي��دة،  جبهة  يف 
الإيران  املوالية  احلوثي  ميلي�شيات 

مزيدا من اخل�شائر .
ومتكنت القوات امل�شرتكة، املدعومة 
بقيادة  ال���ع���رب���ي  ال���ت���ح���ال���ف  م����ن 
ملحاوالت  الت�شدي  من  ال�شعودية، 
يف  احل��وث��ي  لعنا�شر  يائ�شة  ت�شلل 

ت����ق����دم ال����ن����ظ����ام ع��ل��ى 
درع��ا يف  امل��ع��ار���ص��ة  ح�صاب 

•• دم�شق-وكاالت:

ال�شوري،  ال���ن���ظ���ام  ق�����وات  ح��ق��ق��ت 
ام�ض، تقدماً حمدوداً على ح�شاب 
امل��ع��ار���ش��ة يف حمافظة  ال��ف�����ش��ائ��ل 
درعا يف جنوب البالد حيث ت�شتمر 
اال���ش��ت��ب��اك��ات ب���وت���رية ع��ال��ي��ة منذ 
اأفاد املر�شد ال�شوري  اأيام، وفق ما 

حلقوق االإن�شان.
الثالثاء،  ال��ن��ظ��ام،  ق����وات  وب�����داأت 
تكثيف ق�شفها على ريف حمافظة 
ُي���ن���ذر بعملية  ال�����ش��رق��ي م���ا  درع����ا 
الف�شائل  ���ش��د  و���ش��ي��ك��ة  ع�����ش��ك��ري��ة 

املعار�شة يف املحافظة اجلنوبية. 
وق����������ال م�����دي�����ر امل�����ر������ش�����د رام������ي 
النظام  قوات  عبدالرحمن:حققت 
منذ  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ل��ه��ا  ت���ق���دم  اأول 
الثالثاء  ال��ع�����ش��ك��ري  ال��ت�����ش��ع��ي��د 
الب�شتان  قريتي  على  ب�شيطرتها 
وال�شومرية يف ريف درعا ال�شرقي.
واال�شتباكات  ال��ق�����ش��ف  وي���رتك���ز 
ح��ال��ي��اً عند احل���دود االإداري�����ة بن 
حم���اف���ظ���ت���ي درع������ا وال�������ش���وي���داء، 
ال�شرقي  درع���ا  ري���ف  يف  وحت���دي���داً 

واأطراف ال�شويداء الغربية.

وق��ال وزي��ر االإع��الم اليمني معمر 
االإعالمية  االآل�������ة  اإن  االأري���������اين 
االإيرانية يف اليمن ف�شلت يف ت�شويه 
ممار�شات  اأن  م����وؤك����دا  احل���ق���ائ���ق، 
ف�شحت  احل�����وث�����ي  م���ي���ل���ي�������ش���ي���ات 

املخططات االإيرانية.
املجل�ض  الدولة، رئي�ض  واأك��د وزي��ر 
دول������ة  يف  ل�������الإع�������الم  ال�����وط�����ن�����ي 
اأهمية  اجل��اب��ر،  �شلطان  االإم����ارات، 
تنفذها  ال���ت���ي  احل����دي����دة  ع��م��ل��ي��ة 
بدعم  امل�����ش��رتك��ة  اليمنية  ال��ق��وات 
من التحالف العربي، م�شددا على 
فر�ض  �شيعزز  امل��دي��ن��ة  حت��ري��ر  اأن 

التو�شل حلل �شلمي.
الكويتي  االإع�����الم  اأك����د وزي����ر  ك��م��ا 
حم���م���د اجل��������ربي وق��������وف ب�����الده 
ال�شرعية  دع����م  حت���ال���ف  دول  م���ع 
اإعالمية  خطة  لو�شع  ال��ي��م��ن،  يف 
ال���ت���ح���ال���ف يف  دور  اإب��������راز  ب���ه���دف 

العمليات الع�شكرية واالإن�شانية.
ال�شوداين  االإع��الم  وزي��ر  �شدد  كما 
ا�شتعادة  اأن  ع��ل��ى  ع��ث��م��ان  اأح���م���د 
ال��ي��م��ن ق�����ش��ي��ة لها  ال�����ش��رع��ي��ة يف 
موؤكدا  و�شيا�شية،  اأمنية  تداعيات 
املخطط  مكر  ي���درك  ال�����ش��ودان  اأن 
االإقليمي الذي ي�شتهدف اإعادة ر�شم 

اخلارطة ال�شيا�شية للمنطقة.

املجيل�ض  ومنطقة  احلديدة  مطار 
و�شرق مديرية حي�ض.

واأ�����ش����ف����ر ال���ت�������ش���دي ال���ن���اج���ح عن 
واأ�شر  احل��وث��ي��ن،  ع�شرات  م�شرع 
بينهم  عنا�شرهم،  م��ن  كبري  ع��دد 
القيادي املدعو اأبو جالل الريامي، 
للم�شروع  م���وج���ع���ة  ����ش���رب���ات  يف 

االإنقالبي يف اليمن.
العمالقة  األوية  قوات  اأي�شا  و�شنت 
عمليات نوعية يف الطوق اجلنوبي 

يف  جنحت  حيث  احل��دي��دة،  ملدينة 
قتل واأ�شر عنا�شر حوثية، فيما فّر 
اأ�شلحتهم  خلفهم  ت��ارك��ن  اآخ���رون 

وعتادهم و قتالهم.
ال����دول  اإع������الم  وزراء  وع���ق���د  ه����ذا 
ال�شرعية  االأع�شاء يف حتالف دعم 
يف اليمن، اجتماعا يف مدينة جدة، 
ال�شبت، لبحث انتهاكات ميلي�شيات 

احلوثي االإيرانية يف اليمن.
تن�شيق  تعزيز  �شمن  ذل��ك  وي��اأت��ي 

اجلهود االإعالمية لدول التحالف، 
وت��ق��دمي ال��دع��م االإع���الم���ي لدور 
واالإن�شاين  ال��ع�����ش��ك��ري  ال��ت��ح��ال��ف 
االجتماع  ي��ه��دف  ك��م��ا  ال��ي��م��ن،  يف 
احلوثين  ج�����رائ�����م  ك�������ش���ف  اإىل 

وانتهاكاتهم بحق ال�شعب اليمني.
الت�شدي  ك��ذل��ك  ال������وزراء  وب��ح��ث 
ل�����الآل�����ة االإع�����الم�����ي�����ة االإي����ران����ي����ة 
ت���خ���و����ض حربا  ال���ت���ي  واأدوات������ه������ا، 

مفتوحة �شد دول املنطقة.

تنفيذ� لتوجيهات رئي�س �لدولة 

100 �صاحنة اإماراتية حتمل م�صاعدات 
ل�صكان احلديدة ت�صل اإىل املخا اليمنية

•• احلديدة -وام:

و�شلت ام�ض اإىل مديرية املخا الواقعة غربي حمافظة تعز قوافل م�شاعدات اإن�شانية 
والطبية  الغذائية  امل��واد  اأطنان  من  االآالف  بع�شرات  حمملة  �شاحنة  مائة  ت�شم  برية 
 1.7 االأحمر الإغاثة  الهالل  االإن�شانية هيئة  ذراعها  االإم��ارات عرب  دولة  املقدمة من 
وا�شعة  و  �شاملة  بها وذلك �شمن خطة  املحيطة  واملناطق  مليون مواطن يف احلديدة 
ال�شعودية لتقدمي م�شاعدات  العربية  اململكة  العربي بقيادة  التحالف  النطاق و�شعها 

اإن�شانية عاجلة مبا ي�شهم يف ا�شتقرار الو�شع االإن�شاين الراهن يف حمافظة احلديدة.
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا  ذل��ك  ج��اء 
الدولة "حفظه اهلل" و بدعم من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة.                 )التفا�شيل �ض2(

تنفيذ� لتوجيهات رئي�س �لدولة وحممد بن ز�يد 
و�ص�ل �صفينة م�صاعدات اإماراتية اىل 

ميناء كي�صماي� الإغاثة ال�صعب ال�ص�مايل
•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
رئي�ض الدولة "حفظه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
ومبتابعة �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�ض موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان 
والية  يف  كي�شمايو  ميناء  اىل  م��وؤخ��را  و�شلت  االإن�شانية  ل��الأع��م��ال 
موؤ�ش�شة  من  مر�شلة  اماراتية  اغاثة  باخرة  ال�شومالية  جوباالند 
824 طنا  ب�  االن�شانية حمملة  نهيان لالأعمال  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
من املواد الغذائية اال�شا�شية لتوزيعها على ال�شعب ال�شومايل.                                   
)التفا�شيل �ض2(

عامان على ��ضتفتاء �لربيك�ضيت:
اململكة املتحدة ال تزال غارقة يف الظالم!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

ال �شيء يتغري، اأو تقريبا. بعد عامن من اال�شتفتاء على اخلروج من االحتاد 
االأوروبي، وبعد عامن عن ذاك القرار التاريخي، ال تزال البالد منق�شمة اإىل 
حد كبري. خ�شو�شا، كما هو احلال منذ عامن، ال اأحد ميلك اأي فكرة عما 

�شيكون عليه الربيك�شيت ال�شهري، املقرر اإجراوؤه يف 29 مار�ض 2019. 
يف 23 يونيو 2016، �شوت الربيطانيون بن�شبة 52 باملائة ل�شالح مغادرة 
االحتاد االأوروبي و48 باملائة ل�شالح البقاء. واإذا مت اإجراء ا�شتطالع جديد 
 47 53 باملائة �شيختارون البقاء يف االحت��اد االأوروب���ي، مقابل  اليوم، ف��اإن 
)التفا�شيل  �شورفا�شيون.     معهد  بها  ق��ام  درا���ش��ة  ح�شب  اخل���روج،  باملائة 

تو�جه هجوما د�خليا وخارجيا:
هل ما زال باالإمكان اإنقاذ مريكل؟

•• الفجر - كري�شتيان مكاريان – ترجمة خرية ال�شيباين

قبل ا�شبوعن، رمبا كان ال�شوؤال يبدو غري منطقي: هل يجب م�شاعدة 
اأجنيال مريكل للبقاء يف ال�شلطة يف اأملانيا، على الرغم من اأن امل�شت�شارة، 
اأوروبية  اليونانية، روحا  املالية  االأزم��ة  الفوائ�ض، مل تربز، منذ  بطلة 
ت�شامنية ب�شكل خا�ض؟ اجلواب وا�شح نعم. ولكن تنت�شب على الفور 
نقطة ا�شتفهام اخرى: امل يفت االأوان بعد؟ الأن تطورا عميقا، ح�شل يف 

اأملانيا كما هو احلال يف بقية اأوروبا.
عن  يعرّبون  الذين  االأمل��ان  عدد  يتزايد  ال�شعبي،  ال�شعور  م�شتوى  على 
قلقهم الكبري من ا�شتمرار و�شول املهاجرين. ولئن بلغ عدد االأجانب 
يزال  ال  التدفق  ف��ان  جديد(،  واف��د  األ��ف   900( 2015 ذروت��ه ع��ام 
مرتفعا كل عام )حوايل 200 األ���ف(.                                   )التفا�شيل 

اآخر  يحا�صر  الليبي  اجلي�س 
ال��ق��اع��دة يف درن��ة ج��ي���ب 

•• طرابل�س-وكاالت:

الليبي  الوطني  اجلي�ض  يوا�شل 
على  للق�شاء  الع�شكرية  عملياته 
ال��ق��اع��دة يف  لتنظيم  ج��ي��ب  اآخ����ر 

مدينة درنة، �شرقي البالد.
ليبية  ع�شكرية  م�شادر  وبح�شب 
ف������اإن ال��ت��ن��ظ��ي��م االإره������اب������ي بات 
و�شارع  املغار  حي  داخ��ل  حما�شرا 
احل�شي�شة و�شط املدينة يف م�شاحة 

اأقل من كيلو مرت مربع.

املهاجرون.. ا�شل االزمة ومفتاحها

ع�شرات االآالف من اأن�شار رئي�ض الوزراء االثيوبي يتابعون كلمته
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اأخبـار الإمـارات
االإح�صان اخلريية بعجمان ت�صدد مدي�نيات �صجناء

•• عجمان- وام:

درهم  األ��ف   200 مبلغ  ب�شداد  بعجمان  اخلريية  االإح�شان  جمعية  تكفلت 
ال�شرعية عن مديونيات �شجناء حمكوم عليهم يف ق�شايا  ملحكمة عجمان 
الدكتور  وق��ال  عليهم.  تراكمت  مالية  حقوق  �شداد  من  ومتكينهم  مالية، 
بعد  مت  املديونيات  ت�شديد  ان  للجمعية  التنفيذي  املدير  اإ�شماعيل  حقي 
ال�شجناء  طلبات  درا���ش��ة  بعد  و  ال�شرعية  املحكمة  م��ن  ملفاتهم  ت��ق��دمي 
املع�شرين، والتاأكد من عجزهم عن ت�شديد مديونيات عليهم، لالإ�شهام يف 
حل م�شكالتهم. واأكد ان ت�شديد تلك املديونيات ي�شب يف م�شلحة املجتمع 
حلياة  فر�شة  ومينحهم  واأ�شرهم  النزالء  كاهل  عن  االأعباء  ويخفف  ككل 
امل�شاعدات  لتقدمي  اخلريية  االإح�شان  م�شاهمة  ان  اىل  ..م�شريا  جديدة 

املالية تاأتي حتقيقا للم�شوؤولية املجتمعية واالإن�شانية جتاه النزالء.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئ�ن 
دوق ل�ك�صمب�رغ مبنا�صبة العيد ال�طني لبالده

•• اأبوظبي -وام: 

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه 
دوق  ه��ري  االأك���رب  ال���دوق  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اىل  تهنئة  برقية  اهلل« 
بعث  كما  ل��ب��الده.  الوطني  العيد  مبنا�شبة  وذل���ك  ال��ك��ربى،  لوك�شمبورغ 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  »رع��اه اهلل« و�شاحب  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�ض 
امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 

برقيتي تهنئة مماثلتن اىل �شاحب ال�شمو امللكي الدوق االأكرب هري.

تنفيذ� لتوجيهات رئي�س �لدولة وحممد بن ز�يد 

و�ص�ل �صفينة م�صاعدات اماراتية اىل ميناء كي�صماي� الإغاثة ال�صعب ال�ص�مايل
•• اأبوظبي-وام:

ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ال������دول������ة »ح���ف���ظ���ه اهلل«  رئ���ي�������ض 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ال�شيخ  ���ش��م��و  امل�����ش��ل��ح��ة ومب��ت��اب��ع��ة 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �شوؤون 
الرئا�شة رئي�ض موؤ�ش�شة خليفة بن 
زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�شانية 
و�شلت موؤخرا اىل ميناء كي�شمايو 
ال�شومالية  ج��وب��االن��د  والي����ة  يف 
مر�شلة  ام���ارات���ي���ة  اغ���اث���ة  ب���اخ���رة 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  م��ن 
نهيان لالأعمال االن�شانية حمملة 
الغذائية  امل���واد  م��ن  طنا   824 ب��� 
ال�شعب  على  لتوزيعها  اال�شا�شية 

ال�شومايل.
املوؤ�ش�شة  يف  م�شوؤول  م�شدر  وق��ال 
اإن هذه امل�شاعدات االن�شانية تاأتي 
تنفيذا لتوجيهات القيادة الر�شيدة 
ال�شعب  ع���ل���ى  ت���وزي���ع���ه���ا  و���ش��ي��ت��م 

ين�شى  ل���ن  ال�������ش���وم���ال  ���ش��ع��ب  اأن 
االن�شانية  وق��ف��ات��ه��ا  ل�����الإم�����ارات 
احتياجاته  وت��وف��ريه��ا  جانبه  اىل 
جراء  عنهم  والتخفيف  االأ�شا�شية 
اجل���ف���اف ال����ذي ق�����ش��ى ع��ل��ى جزء 

تعاين  وال��ت��ي  امل�شتهدفة  امل��ن��اط��ق 
اإن�شانية  واأو����ش���اع���اً  اجل��ف��اف  م��ن 
التخفيف  اىل  وت����ه����دف  ���ش��ع��ب��ة 
ع��ن ال�����ش��ع��ب ال�����ش��وم��ايل وجت���اوز 
نتجت  ال��ت��ي  املعي�شية  ال�شعوبات 

و�شعبه  ال�������ش���وم���ال  وم�������ش���اع���دة 
القدير  ال���ع���ل���ي  اهلل  ..داع���������ن   «
وقيادتها  االم��������ارات  ي��ح��ف��ظ  اأن 

الر�شيدة.
ك��م��ا ث��م��ن��وا ال�����دور ال��ك��ب��ري الذي 

جوباالند  والي�����ة  يف  ال�����ش��وم��ايل 
وكي�شمايو واملناطق التابعة لها.

ف��ري��ق��ا من  اأن  امل�������ش���در  واأو�����ش����ح 
توزيع  ع��ل��ى  ���ش��ي�����ش��رف  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
امل�������ش���اع���دات ع��ل��ى امل�����ش��ت��ح��ق��ن يف 

احليوانية  ث���روت���ه���م  م����ن  ك���ب���ري 
املحا�شيل  م���ن  ال��ع��دي��د  واأ�����ش����اب 

بالتلف .
وق��ال��وا » ان دول���ة االإم����ارات كانت 
دائ���م���ا يف ع��م��ل اخلري  ال�����ش��ب��اق��ة 

ع��ن اجل��ف��اف ال���ذي اأحل���ق ال�شرر 
باملزارع واملوا�شي.

واأبناء  امل�شوؤولن  من  ع��دد  واأ���ش��اد 
مب�شاعدات  ال�����ش��وم��ايل  ال�����ش��ع��ب 
موؤكدين   .. االن�����ش��ان��ي��ة  االم�����ارات 

زايد  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  به  تقوم 
اآل نهيان لالأعمال االإن�شانية جتاه 
ال�����ش��وم��ايل ح��ي��ث تبادر  ال�����ش��ع��ب 
دائما اىل تقدمي العون وامل�شاعدة 

اىل جميع دول العامل.

دفاع مدين عجمان ينفذ حملة 
خماطر االإنهاك احلراري 

•• عجمان -وام:

نفذت االإدارة العامة للدفاع املدين بعجمان ممثلة باإدارة احلماية املدنية وال�شالمة حملة توعوية للعمال حول 
خماطر االإنهاك احلراري الناجت عن احلرارة املرتفعة يف ف�شل ال�شيف واأ�شبابه واأعرا�شه وطرق عالجه.

وت�شمنت احلملة مبادرة »�ُشقيا املاء« حيث قام اأفراد الدفاع املدين بتوزيع عبوات املياه الباردة وقبعات الراأ�ض 
على العمال وقت عملهم للتخفيف عليهم وذلك يف اإطار قوانن العمل املعمول بها يف الدولة التي كفلت للعمال 

و�شائل احلماية املختلفة خا�شة مع قرار منع العمل وقت الظهرية.
اأعرا�شه  على  والتعرف  احل��راري  االإنهاك  خماطر  حول  واالإر���ش��ادات  الن�شائح  تقدمي  على  احلملة  ا�شتملت 

املختلفة و طرق التعامل معه وتقدمي االإ�شعاف االأولية .

تنفيذً� لتوجيهات رئي�س �لدولة 

اليمنية املخا  مديرية  اإىل  ت�صل  احلديدة  ل�صكان  وغذائية  اإن�صانية  م�صاعدات  حتمل  اإماراتية  �صاحنة   100
•• احلديدة -وام:

و�شلت ام�ض اإىل مديرية املخا الواقعة غربي حمافظة تعز قوافل م�شاعدات 
املواد  اأطنان  من  االآالف  بع�شرات  حمملة  �شاحنة  مائة  ت�شم  برية  اإن�شانية 
الغذائية و الطبية املقدمة من دولة االإم��ارات عرب ذراعها االإن�شانية هيئة 
1.7 مليون مواطن يف احلديدة واملناطق املحيطة  الهالل االأحمر الإغاثة 
العربي  التحالف  �شعها  و  النطاق  وا�شعة  و  �شاملة  خطة  �شمن  وذل��ك  بها 
مبا  عاجلة  اإن�شانية  م�شاعدات  لتقدمي  ال�شعودية  العربية  اململكة  بقيادة 

ي�شهم يف ا�شتقرار الو�شع االإن�شاين الراهن يف حمافظة احلديدة.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  ب��دع��م  و   « اهلل  حفظه   « ال��دول��ة  رئي�ض 
امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

احلاكم يف منطقة  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  متابعة  و 
الظفرة رئي�ض هيئة الهالل االأحمر االإماراتي.

ج�شر  �شمن  الطبية  و  الغذائية  و  االإن�شانية  امل�شاعدات  قوافل  تدفق  ياأتي 
م�شاعدات بري وبحري وجوي الإغاثة �شكان احلديدة و املناطق املحيطة بها 
و اإعادة احلياة للمحافظة بعد ثالث �شنوات من التجويع و احل�شار احلوثي 
التزامها  جانب  اإىل  ال��دويل  االإن�شاين  بالقانون  اإلتزامها  االإم���ارات  لتوؤكد 
االأمد  ال�شقيق و متا�شيا مع خطتها طويلة  اليمني  ال�شعب  االإن�شاين جتاه 

مب�شاعدة االأ�شقاء وتلبية االحتياجات الفورية لل�شعب اليمني.
وق���ال ح���ارب ال��ع��واين ع�شو ف��ري��ق ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي يف ال�شاحل 
�شكان  الربية الإغاثة  االإن�شانية  امل�شاعدات  اإن و�شول قوافل  لليمن  الغربي 
احلديدة و املناطق املحيطة بها يعك�ض اهتمام االإمارات قيادة وحكومة و�شعبا 
باأبناء ال�شعب اليمني ال�شقيق انطالقا من م�شاعر االأخوة و احلر�ض على 

تخفيف معاناتهم يف ظل الظروف ال�شعبة التي ميرون بها جراء االنتهاكات 
امل�شتمرة مليلي�شيات احلوثي املوالية الإيران يف حق املدنين االأبرياء.

و اأ�شاف العواين اإن دولة االإمارات مل تدخر جهدا يف �شبيل تقدمي امل�شاعدات 
عمليات  يواكب  حيث  احلديدة  حمافظة  خا�شة  اليمني  لل�شعب  االإن�شانية 
والغذائية  االإن�شانية  امل�شاعدات  لليمن تقدمي  الغربي  ال�شاحل  التحرير يف 
الذين  االأ�شقاء  حياة  حت�شن  ت�شتهدف  التي  التنموية  امل�شروعات  وتنفيذ 
التخفيف  و  ال�شعب  املعي�شي  الو�شع  جراء  �شعبة  اإن�شانية  اأو�شاعا  يعانون 

من وطاأة املمار�شات االإرهابية للحوثين.
من  لليمن  عاجال  اإغاثيا  ج�شرا  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل  هيئة  �شريت  و 
األ���ف ط��ن ع��ب��ارة ع��ن 10 ب��واخ��ر اإم��ارات��ي��ة حمملة  امل�����ش��اع��دات ي�شمل 35 
باملواد الغذائية املتنوعة اإ�شافة اإىل ج�شر جوي ي�شمل 7 رحالت تنقل 14 
قافلة   100 ت�شيري  جانب  غلى  ال�شقيق  اليمني  لل�شعب  غذائي  طرد  األ��ف 

م�شاعدات من ال�شوق اليمني املحلي.
لالأمم  التابعة  للمنظمات  اجلماعية  اجلهود  نتيجة  اأنه  اإىل  االإ�شارة  جتدر 
املتحدة مع دول التحالف العربي جرى تخزين 115 األف طن مرتي من 
الغذاء يف احلديدة حاليا ما يكفي لتغطية احلاجات الغذائية ل� 6.5 مليون 

اإن�شان.
م�شاريع  نفذ  قد  ال�شعودية  العربية  اململكة  بقيادة  العربي  التحالف  ك��ان 
بقيمة 17.2 مليار دوالر لتقدمي امل�شاعدات اإىل اليمن منذ اأبريل 2015 
2018 و و�شع خطة �شاملة و وا�شعة النطاق الإغاثة احلديدة  حتى مايو 
و املناطق املحيطة بها و الذي بدوره جنح يف تنفيذ عمليات اإغاثية مماثلة 
وا�شعة النطاق عندما قام بتحرير كل من عدن و املكال و املخا ما اأدى اإىل 
اأف�شل حاال مما كان  اأ�شبح  حت�شن احلياة املعي�شية لل�شعب اليمني والذي 

عليه بعد حتريره من �شيطرة احلوثين وتنظيم القاعدة.

االإمارات تدين التفجري االإرهابي يف اأدي�س 
اأبابا وت�ؤكد ت�صامنها مع اإثي�بيا

•• اأبوظبي -وام:

اأدان����ت دول���ة االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب��اأ���ش��د ال��ع��ب��ارات التفجري 
االرهابي الذي ا�شتهدف جتمعا جماهرييا للدكتور اأبي اأحمد رئي�ض 
الوزراء االثيوبي يف العا�شمة اأدي�ض اأبابا واأ�شفر عن �شقوط عدد من 
اجلرحى. وقالت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل - يف بيان ام�ض- 
اإن دولة االإمارات تدين هذا العمل االرهابي االإجرامي اجلبان الذي 
القيم واملبادئ  اإثيوبيا ويتنافى مع  اأمن وا�شتقرار  ي�شتهدف زعزعة 

الدينية واالإن�شانية.
العنف  اأ�شكال  ملختلف  الراف�ض  و  الثابت  االإم���ارات  موقف  اأك��دت  و 
واالإرهاب الذي ي�شتهدف اجلميع دون متييز بن دين وعرق واأيا كان 
ملواجهة  التكاتف  اإىل  ال��دويل  املجتمع  داعية  ومنطلقاته..  م�شدره 
العامل  اأم��ن  االآف��ة اخلطرية واجتثاثها من جذورها مبا يكفل  هذه 
و�شالمه. واأعربت الوزارة يف ختام بيانها عن ت�شامن دولة االإمارات 
للجرحى  متنياتها  و  ال��ت��ط��رف..  و  العنف  مواجهة  يف  اإثيوبيا  م��ع 

ال�شفاء العاجل.
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جناح تربية واإكثار الن�صر امل�صري يف مركز كلباء للطي�ر اجلارحة
•• ال�شارقة-الفجر:

اأول  جن��اح  عن  ال�شارقة،  يف  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  اأعلنت 
عملية تربية واإكثار للن�شر امل�شري يف االأ�شر بدولة االإم��ارات، مبركز 
عليها  ح�شلت  برية  طيور  ملجموعة  وذل��ك  اجل��ارح��ة،  للطيور  كلباء 
املهددة  احل��ي��وان��ات  ت��ب��ادل  برنامج  �شمن  ُع��م��ان،  �شلطنة  م��ن  الهيئة 
باالنقرا�ض، حيث كان الن�شر امل�شري �شمن مت�شدري قائمة الطيور 
اجل��ارح��ة امل��ه��ددة ب��االن��ق��را���ض، ال��ت��ي اأع��ده��ا االحت���اد ال���دويل ل�شون 

الطبيعة.
وبداأت عملية االإكثار للن�شر امل�شري يف مركز كلباء للطيور اجلارحة 

عليها من  احل�����ش��ول  ال��ت��ي مت  امل��ج��م��وع��ة  ب��ا���ش��ت��خ��دام   ،2016 ع���ام 
ال�شلطنة، والتي كانت تتكون من �شتة طيور برية )ثالثة ذكور وثالث 
17 يوماً، وم��ن ثم  مل��دة  البي�ض يف احلا�شنات  اإن���اث(، حيث مت و�شع 
2017 نفذ املركز عملية االإكثار  متت اإعادته اإىل الوالدين، ويف عام 
الطيور  عرو�ض  فريق  من  ج��زءاً  االآن  الطائر  واأ�شبح  بنجاح  الثانية 
اليومي، علماً باأن هذه الطيور احت�شنت بي�شتن وقد فق�شت موؤخراً.

واملحميات  البيئة  هيئة  رئي�ض  ال�����ش��وي��دي،  �شيف  هنا  ���ش��ع��ادة  وق��ال��ت 
ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  رع��اي��ة  “بف�شل  ال�����ش��ارق��ة:  يف  الطبيعية 
االأعلى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
حاكم ال�شارقة، متكنا من حتقيق هذا النجاح الذي يهدف اإىل حماية 

الن�شر امل�شري من االنقرا�ض يف ظل تراجع اأعداده عاملياً، حيث بلغت 
ن�شبة انخفا�شه يف الهند %90 خالل ال�شنوات الع�شر املا�شية، فيما 
انخف�ض يف القارة االأوروبية بن�شبة تراوحت ما بن 50 و%75 خالل 
والبلدان  اأفريقيا  يف  انت�شاره  تراجع  كما  املا�شية،  الثالثة  االأج��ي��ال 
العربية”، م�شيفة اأن منطقتنا مهمة جداً للن�شور نظراً لكونها مناطق 
تع�شي�ض، كما ُتعترب ممراً ت�شلكه خمتلف الن�شور املهاجرة، حيث لوحظ 

هجرة ن�شور اأوروبا واآ�شيا عرب ال�شرق االأو�شط.
الن�شور  هذه  �شغار  بجميع  اجلارحة  للطيور  كلباء  مركز  و�شيحتفظ 
الهيئة  م��ن  �شعياً  وك��ذل��ك  منها،  واالإك��ث��ار  ال��رتب��ي��ة  ب��رن��ام��ج  لتو�شيع 
الإطالق البع�ض منها يف الربية التي تعد مالذاً اآمناً لهذه النوعية من 

الطيور ال�شخمة، ولي�شتمتع االإن�شان مب�شاهدتها يف الطبيعية، م�شرية 
واإكثار احليوانات  لرعاية  ال�شارقة  اإم��ارة  تبذله  الذي  املجهود  اأن  اإىل 
والطيور املهددة باالنقرا�ض، و�شعها يف مقدمة الدول الناجحة بهذا 
احليوانات  جثث  خملفات  ب��ق��اء  اإىل  الن�شور  اختفاء  وي���وؤدي  امل��ج��ال. 
النافقة يف مكانها، وبالتايل تظهر احلاجة اإىل اإمكانات وطاقات الإزالة 
نفقات  وتكبد  �شنوياً،  النافقة  احليوانات  نفايات  من  االأط��ن��ان  اآالف 
ت�شاوي نحو 11،600 دوالر اأمريكي �شنوياً لكل ن�شر، وقد اأدت عدة 
عوامل مثل ال�شعق بالكهرباء، وال�شيد الع�شوائي، والت�شمم العر�شي، 
الن�شور، من  اأعداد  اإىل هبوط حاد يف  باأ�شالك الكهرباء،  واال�شطدام 

ع�شرات املالين اإىل عدة اآالف، برتاجع بلغت ن�شبته حوايل 99%.

�صلطان اجلابر: االإمارات م�صتمرة يف ال�ق�ف اإىل جانب ال�صعب اليمني و التخفيف من معاناته
•• جدة -وام: 

بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأك���د 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر دول���ة رئي�ض 
امل��ج��ل�����ض ال���وط���ن���ي ل����الإع����الم اأن 
و  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
الر�شيدة  قيادتها  م��ن  بتوجيهات 
و �شمن دورها الفاعل يف التحالف 
اليمن  يف  ال�شرعية  لدعم  العربي 
ال�شعودية  العربية  اململكة  بقيادة 
جانب  اإىل  ال���وق���وف  يف  م�����ش��ت��م��رة 
تنفيذ  خ��الل  م��ن  اليمني  ال�شعب 
الإي�شال  ك��ب��رية  اإن�����ش��ان��ي��ة  عملية 

امل�شاعدات اإىل املناطق املحررة.
ت���روؤ����ض معاليه  ج���اء ذل���ك خ���الل 
اجتماع   « امل�شارك يف  ال��دول��ة  وف��د 
لدعم  التحالف  دول  اإع��الم  وزراء 
عقد  وال��ذي   « اليمن  يف  ال�شرعية 
باململكة  ج�����دة  م���دي���ن���ة  يف  ام�������ض 

العربية ال�شعودية.
واأ�شار معاليه اإىل اأن اجتماع اإعالم 
يف  ال�شرعية  لدعم  التحالف  دول 
االنت�شارات  ظ��ل  يف  ي��اأت��ي  ال��ي��م��ن 
القوات  حت��ق��ق��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ن��وع��ي��ة 
ال��ي��م��ن��ي��ة امل�����ش��رتك��ة وب���دع���م من 

وو�شع  االأل���غ���ام  وزرع  �شرقتها  اأو 
امل��دن��ي��ن وتدمري  ب���ن  االأ���ش��ل��ح��ة 
ال�شحي،  وال�����ش��رف  امل��ي��اه  �شبكات 
وذل������ك وف���ق���ا مل���ع���ل���وم���ات م���وؤك���دة 
االإغاثة  ومنظمات  املتحدة  لالأمم 

وو�شائل االإعالم.
و����ش���دد م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى ����ش���رورة اأن 
بال�شغط  ال����دويل  املجتمع  ي��ق��وم 
على احلوثين و اإلزامهم مبراعاة 
الدولية،  االإن�����ش��ان��ي��ة  ال���ق���وان���ن 
وت���اأم���ن ط���رق امل�����ش��اع��دات وعدم 
للميناء  التحتية  بالبنية  االإ�شرار 
اأم�������ام حركة  م��ف��ت��وح��ا  واإب����ق����ائ����ه 

امل�شاعدات الدولية.
وقال معاليه اإن االأزمة اليمنية لن 
تنتهي اإال عرب عملية �شيا�شية تتفق 
يف  املتمثلة  الثالث  املرجعيات  مع 
خمرجات احلوار الوطني واملبادرة 
اخل���ل���ي���ج���ي���ة وال�������ق�������رار ال�������دويل 
عليها  ي��ق��وم  عملية  يف   ،2216
اإ�شراف  حت��ت  اأنف�شهم  اليمنيون 

ورعاية االأمم املتحدة.
حترير  عملية  اأن  معاليه  واأو���ش��ح 
ت�شكل  ومينائها  احل��دي��دة  مدينة 
منعطفا حموريا يف االأزمة اليمنية 

اإيقافه  تكفل  ال��ت��ي  االآل��ي��ات  و���ش��ع 
والتعاون  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  خ����الل  م���ن 
اال�شرتاتيجيات  واإي��ج��اد  امل�شرتك 
التي ت�شمن الوقوف اأمام املاكينة 
االإع���الم���ي���ة االإي���ران���ي���ة واأدوات����ه����ا 
�شد  مفتوحة  حربا  تخو�ض  التي 
اإىل  معاليه  واأ���ش��ار  املنطقة.  دول 
تكثيف  و  العمل  ا�شتمرار  ���ش��رورة 
التعاون  اآل���ي���ات  ت��ع��زي��ز  و  اجل��ه��ود 
واإب���راز  اليمنية،  ال�شرعية  ل��دع��م 
تعنت ميل�شيات احلوثي االإيرانية، 
كافة  الدولية  للمبادرات  ورف�شها 

الإحالل ال�شلم يف اليمن.
تطوير  ���ش��رورة  اإىل  معاليه  ون��وه 
اآل���ي���ات ف��اع��ل��ة حل�����ش��د ال��ط��اق��ات و 
الع�شكرية  ال��ت��ح��ال��ف  ج��ه��ود  دع���م 
واالإن�����ش��ان��ي��ة، وذل���ك ع��رب ت�شجيع 
اإبراز  على  االإع��الم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
دعم  يف  ودوره  ال��ت��ح��ال��ف  ج���ه���ود 
خدمة  يف  ت�شب  والتي  ال�شرعية، 

ال�شعب اليمني ال�شقيق وازدهاره.
دول  اإع����الم  وزراء  اج��ت��م��اع   « ك���ان 
التحالف لدعم ال�شرعية يف اليمن 
ت��ط��وي��ر خطط  �شبل  ن��اق�����ض  ق��د   «
ملواجهة  التحالف  ل��دول  اإعالمية 

ب��ق��ي��ادة اململكة  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف 
والتطورات  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
اليمن  يف  امل��ت�����ش��ارع��ة  االأح�����داث  و 
ال�شدد  ه���ذا  م�����ش��ريا يف  ال�����ش��ق��ي��ق 
الع�شكرية  العملية  ت��وا���ش��ل  اإىل 
مدينة  ل���ت���ح���ري���ر  واالإن���������ش����ان����ي����ة 
احلديدة ومينائها ل�شمان و�شول 
لل�شعب  االإن�������ش���ان���ي���ة  امل�������ش���اع���دات 
اإيقاف  و  م��ع��ان��ات��ه  ورف����ع  ال��ي��م��ن��ي 
ال��ت��دخ��ل االإي�����راين يف ال��ي��م��ن من 
عرب  االأ�شلحة  تهريب  منع  خ��الل 
م��ي��ن��اء احل���دي���دة، وك��ذل��ك تاأمن 
املمرات املائية الدولية، من خالل 
احلوثي  ميلي�شيات  تهديد  اإيقاف 

حلركة املالحة يف البحر االأحمر.
واأك����د م��ع��ال��ي��ه اأن دول���ة االإم�����ارات 
التحالف  يف  دوره�����ا  م���ن  وك���ج���زء 
م�شاعدات  خطة  و�شعت  ال��ع��رب��ي 
لتخفيف  �شاملة  ك��ب��رية  اإن�����ش��ان��ي��ة 
اأه���ايل احل��دي��دة واملناطق  م��ع��ان��اة 
اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ش���ار  امل���ح���ررة. 
خلق  تتعمد  احل��وث��ي��ة  امل��ل��ي�����ش��ي��ات 
اإعاقة  خ��الل  م��ن  اإن�شانية  ك��ارث��ة 
اأو  امليناء  يف  ال�شفن  حمولة  اإن��زال 
الغذائية  االإم��دادات  حتويل م�شار 

اليمن كما حدث يف �شوريا والعراق 
تنظيم  مت��دد  العامل  اأغفل  عندما 
التنظيمات  م���ن  وغ�����ريه  داع�������ض 
االإره����اب����ي����ة ح��ت��ى ���ش��ي��ط��رت على 

اأجزاء كبرية يف الدولتن.
�شلطان  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  و����ش���دد 
اجل�����اب�����ر ع���ل���ى ال���������دور امل����ح����وري 
التطرف  م��ك��اف��ح��ة  يف  ل����الإع����الم 
واالإره���اب م��وؤك��دا اأن ه��ذه اجلهود 
على  ب���ال���ق�������ش���اء  اإال  ت��ن��ت��ه��ي  ل����ن 
وال�شاذ  امل���ت���ط���رف  ال��ف��ك��ر  ج�����ذور 
وم�����ش��ادر متويله يف ظ��ل م��ا تقوم 
ب���ه ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات ال��ت��ك��ف��ريي��ة من 
ت�������ش���وي���ه وا����ش���ت���غ���الل ل���الإ����ش���الم 
والتغرير  املجتمعات  يف  للتغلغل 
بال�شباب وجتنيدهم. ودعا معاليه 
لتح�شن  كبري  ب���دور  ال��ق��ي��ام  اإىل 
االأفكار  �شد  واملجتمعات  ال�شباب 
ال�شالة، التي ال متثل باأي حال من 
االأح����وال ال��دي��ن االإ���ش��الم��ي الذي 
والو�شطية  االع���ت���دال  ع��ل��ى  ي��ق��وم 

والت�شامح وقبول االآخر.
مواجهة  ����ش���رورة  م��ع��ال��ي��ه  واأك�����د 
التدخل االإيراين الذي يهدف اإىل 
و  املنطقة  وا�شتقرار  اأم��ن  زع��زع��ة 

ال�شرعية  احلكومة  ا�شتعادة  اأن  اإذ 
اإىل  الو�شول  فر�ض  تعزز  للميناء 
ح���ل ���ش��ل��م��ي، واخل�����روج م���ن حالة 
العملية  ت��ع��ي�����ش��ه��ا  ال���ت���ي  اجل���م���ود 
ال�شيا�شية من خالل ال�شغط على 
اإىل  للجلو�ض  احل��وث��ي  ملي�شيات 
اإيقاف  نتيجة  املفاو�شات،  ط��اول��ة 
كون  والت�شليح،  التمويل  م�شادر 
االأ�شلحة  لتهريب  ي�شتخدم  امليناء 
مب�شاعدات  وامل��ت��اج��رة  االإي��ران��ي��ة، 
ال�شعب اليمني يف ال�شوق ال�شوداء.

حتالف  دور  اأه��م��ي��ة  معاليه  واأك���د 
دعم ال�شرعية يف اليمن يف مواجهة 
االإرهابية  و  املتطرفة  التنظيمات 
مالذا  اليمن  يف  لها  وج���دت  ال��ت��ي 
وتغييب  اال���ش��ت��ق��رار  ع���دم  نتيجة 
ال�����ش��ل��ط��ة ال�����ش��رع��ي��ة، م�����ش��ريا اإىل 
ال���دور امل��ح��وري ال��ذي لعبته دولة 
االإم����ارات ك��ج��زء م��ن التحالف يف 
م��ك��اف��ح��ة ه���ذه ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات التي 
العديد  يف  قا�شمة  �شربات  تلقت 

من املناطق اليمنية.
التدخل  اإن  م���ع���ال���ي���ه  واأ�������ش������اف 
منع  اليمن  يف  احلا�شم  الع�شكري 
اإق��ام��ة مناطق ن��ف��وذ ل��الإره��اب يف 

اليمن  يف  االإي������������راين  ال���ت���غ���ل���غ���ل 
اليمنية  احلكومة  ودع��م  واملنطقة 
االآلة  ملواجهة  اإع��الم��ي��ا  ال�شرعية 
واإي����ران يف  للحوثين  االإع��الم��ي��ة 
امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل واآل���ي���ات تفعيل 
امل�شرتك  االإع������الم������ي  اخل����ط����اب 
اخلربات  وتبادل  التحالف،  ل��دول 
البحث  مب�����راك�����ز  ي���ت���ع���ل���ق  ف���ي���م���ا 
امل�شرتكة  واال�شتفادة  وال��درا���ش��ات 
مبواجهة  املتعلقة  ال��درا���ش��ات  م��ن 
والت�شدي  واالإره��������اب،  ال��ت��ط��رف 

للخطر االإيراين.
����ش���م وف�����د ال�����دول�����ة امل���������ش����ارك يف 
�شخبوط  ال�شيخ  �شعادة  االجتماع 
الدولة  �شفري  نهيان  اآل  نهيان  بن 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  ل���دى 
را�شد  ع���ل���ي  ال����دك����ت����ور  م���ع���ايل  و 
النعيمي رئي�ض حترير بوابة العن 
االإخبارية و�شعادة من�شور اإبراهيم 
املجل�ض  ع�����ام  م���دي���ر  امل���ن�������ش���وري 
حممد  �شعادة  و  لالإعالم  الوطني 
التنفيذي  امل��دي��ر  الري�شي  ج��الل 
و�شعادة  االم������ارات  اأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
ابراهيم العابد امل�شت�شار يف املجل�ض 

الوطني لالإعالم.

�صيف بن زايد ي�صهد ت�قيع اتفاقية بني الداخلية وات�صاالت لرتكيب وربط اأجهزة االإنذار من احلريق
•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  �شهد 
ال��وزراء وزير الداخلية موؤخراً  نائب رئي�ض جمل�ض 
الداخلية  وزارة  ب��ن  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  اأب��وظ��ب��ي  يف 
و�شركة جمموعة االإمارات لالت�شاالت “ات�شاالت” 
ل��ت��ع��زي��ز اخل���دم���ات ال��ذك��ي��ة وا���ش��ت��ث��م��اره��ا يف تعزيز 
املن�شاآت  يف  العامة  وال�شالمة  الوقائية  االإج���راءات 

والبيوت ال�شكنية.
بن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  م��ع��ايل  االت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ح�شر 
ال��ت�����ش��ام��ح وم��ع��ايل اأحمد  ن��ه��ي��ان وزي����ر  اآل  م��ب��ارك 
جمعة الزعابي وزير �شوؤون املجل�ض االأعلى لالحتاد 
بن  ثاين  الدكتور  ومعايل  الرئا�شة  �شوؤون  وزارة  يف 
اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة ومعايل 
دولة  وزي���رة  امل��زروع��ي  ف��ار���ض  ب��ن  �شهيل  بنت  �شما 
�شعيد  حممد  بنت  م��رمي  وم��ع��ايل  ال�شباب  ل�شوؤون 
حارب املهريي وزيرة دولة لالأمن الغذائي والفريق 
���ش��ي��ف ال�����ش��ع��ف��ار وك��ي��ل وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وع����دد من 

�شباط وزارة الداخلية.
اللواء  ال��داخ��ل��ي��ة  وق��ع االت��ف��اق��ي��ة ع��ن ج��ان��ب وزارة 
بالوزارة،  امل��دين  ال��دف��اع  ع��ام  امل��رزوق��ي قائد  جا�شم 
عبداهلل  �شالح  املهند�ض   “ “ات�شاالت  �شركة  وع��ن 
العبدويل الرئي�ض التنفيذي ملجموعة “ات�شاالت”.

القيادة  توجيهات  م��ن  ان��ط��الق��اً  االت��ف��اق��ي��ة  وت��اأت��ي 
الرامية  اال�شرتاتيجية  للخطط  وتنفيذاً  احلكيمة 
لتعزيز اإجراءات احلماية والوقاية ويف اإطار احلر�ض 
الغايات  وحتقيق  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  حت�شن  على 
واملمتلكات  االأرواح  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف  واالأه�������داف 
و���ش��ع��ي��اً ن��ح��و ت��ك��ام��ل اجل��ه��ود مب��ا يحقق االأه����داف 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة االحت����ادي����ة، ويف اإط����ار 
وحتقيق  املقدمة  اخل��دم��ات  حت�شن  على  احل��ر���ض 

الغايات واالأهداف امل�شرتكة.

وت��ن�����ض االت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق بن 
و�شيانة  وت�����ش��غ��ي��ل  وت��رك��ي��ب  ت���وري���د  ال��ط��رف��ن يف 
اأج��ه��زة الك�شف واالإن�����ذار ع��ن احل��ري��ق ورب���ط هذه 
ال�شكنية  امل���ن���ازل  امل��ق��دم��ة يف  ب��اخل��دم��ات  اخل��دم��ة 
ومع غرف عمليات الدفاع املدين يف جميع االأوقات 
واالنذار  الك�شف  باأجهزة  ال�شكنية  امل��ن��ازل  وت��زوي��د 
عن احلريق التي تعمل ب�شكل م�شتقل ومنتظم على 
مدار ال�شاعة حتى يف حالة انقطاع خدمات الكهرباء 

او االت�شاالت.
واأكد اللواء جا�شم املرزوقي قائد عام الدفاع املدين 
الداخلية  وزارة  ج��ه��ود  �شمن  ت��اأت��ي  االت��ف��اق��ي��ة  اأن 
يف حتقيق روؤي���ة احل��ك��وم��ة االحت��ادي��ة ال��رام��ي��ة اىل 
ت��ع��زي��ز اإج�������راءات ال�����ش��الم��ة وال���وق���اي���ة ال��ع��ام��ة يف 

العاملية  املعايري  اأف�شل  ال�شكنية وفق  والفلل  املنازل 
املتقدمن  با�شتقبال طلبات  ب��داأت  قد  كانت  ، حيث 
اإىل  ..م�����ش��رياً  االإل���ك���رتوين  موقعها  ع��رب  للخدمة 
العمليات  اأعلى معايري  اعتماد  ال��وزارة على  حر�ض 
واأحدثها للو�شول اىل موقع احلريق حتقيقاً لروؤية 
وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة للدفاع املدين 
واأحدثها  االإط��ف��اء  عمليات  معايري  اأع��ل��ى  وتطبيق 
وق��ت ممكن  اأ���ش��رع  احل��ري��ق يف  اإىل موقع  للو�شول 

لل�شيطرة عليه قبل انت�شاره.
مع  تن�شجم  االتفاقية  اأن  اإىل  امل��رزوق��ي  اأ���ش��ار  كما 
اال�شتجابة  ل��زم��ن  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����ش��رع��ات  اأه�����داف 
حل���االت ال���ط���وارئ ل��ق��ط��اع ال��دف��اع امل����دين، وتعزيز 
االإجراءات الوقائية وا�شرتاطات ال�شالمة العامة يف 

املنازل والبيوت ال�شكنية واملن�شاآت التجارية.
ودعا املرزوقي اجلمهور الكرمي اإىل التقدم بطلبات 
الداخلية  وزارة  موقع  عرب  احل��رائ��ق  نظام  تركيب 
ال��وزارة اعتمدت هذا النظام  اأن  االإل��ك��رتوين، حيث 
ب��اإم��ك��ان��ي��ات فنية ل��ل��رب��ط م��ع غ���رف ال��دف��اع املدين 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات، وت���ت���وف���ر ف��ي��ه خ��ا���ش��ي��ات ق���د حددتها 
ال�شركاء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ب���ال���وزارة  الفنية  االأج���ه���زة 
تركيب  من  االأ�شا�شي  والهدف  الغر�ض  مع  تتوافق 

هذه املنظومة.
ال���وزارة توجه اجلمهور نحو تركيب  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الربط  على  فنياً  والقابل  اعتماده  ال��ذي مت  النظام 
امل��دين وال��ذي ميكن  مع غ��رف العمليات يف الدفاع 
moi. التقدمي له عرب موقع الوزارة االإلكرتوين

.gov.ae
العبدويل،  عبداهلل  �شالح  املهند�ض  قال  جانبه  من 
هذه  ان  “ات�شاالت”،  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض 
وا�شتجابة  تلبية  ج���اءت  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����ش��راك��ة 
�شريعة لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
وتنفيذ  ومتابعة  اهلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق 
اأكدت  والتي  الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�ض جمل�ض 
امل���ن���ازل وال��ف��ل��ل ال�شكنية  ع��ل��ى وج����وب رب���ط ك��اف��ة 
ب��اأن��ظ��م��ة االإن�����ذار امل��ب��ك��ر م��ن احل��ري��ق، االأم����ر الذي 
حيث  املجتمع،  واأم���ن  العامة  ال�شالمة  �ُشبل  يعزز 
ال�شخمة يف  اإمكاناتها  “ات�شاالت” بتوظيف  قامت 
هذا املجال، مبا يحّقق هذا الهدف ال�شامي حلماية 

االأرواح واملمتلكات.
لتكمل  ج��اءت  ال�شراكة  ه��ذه  اأن  العبدويل  واأ���ش��اف 
ا�شرتاتيجية طموحة  ال�شركة من خطط  بداأته  ما 
اأحد  يف  تت�شمن  وال��ت��ي  الرقمي  امل�شتقبل  ق��ي��ادة  ل��� 
التقنيات  باأحدث  الدولة  موؤ�ش�شات  ربط  حماورها 
العاملية، وذلك بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية 
امل��ت��الح��ق��ة وت�����ش��خ��ري االأن��ظ��م��ة ال��ذك��ي��ة مب��ا يخدم 
التوجهات احلكومية العليا لدولة االمارات العربية 
“ات�شاالت” �شتقدم خدمات  اأن  اإىل  املتحدة ..الفتاً 
ذكية لالإنذار املبكر من احلريق �شمن اأعلى معايري 
اجلودة العاملية، ووفق منظومة متطورة، م�شتفيدًة 

من قدراتها التقنية املتميزة.
لنهج  ا�شتكمااًل  تعد  االتفاقية  ه��ذه  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
اختالفها  على  القطاعات  كافة  تزويد  يف  ات�شاالت 
..م�����وؤك�����داً جاهزية  امل���ت���ط���ورة  ال��ذك��ي��ة  ب��االأن��ظ��م��ة 
ال�شركة لتقدمي خدماتها الرقمية الذكية وت�شخري 
تطلعات  يحقق  مب��ا  والب�شرية  التقنية  اإمكاناتها 

وخطوات احلكومة الر�شيدة نحو التقدم والريادة.

وزير اخلارجية الباك�صتاين يلتقي �صفري الدولة
•• ا�شالم اأباد-وام:

التقى معايل عبداهلل ح�شن هارون وزير اخلارجية يف احلكومة 
االنتقالية الباك�شتانية �شعادة حمد عبيد ابراهيم �شامل الزعابي 

�شفري الدولة يف اإ�شالم اأباد.
واأبدى وزير اخلارجية الباك�شتاين - الذي ي�شغل اأي�شا من�شب 
وزير الدفاع اإىل جانب مهامه - تقديره لدولة االإمارات لدعمها 

املتوا�شل ووقوفها الدائم اإىل جانب ال�شعب الباك�شتاين لدفع 
التنمية االقت�شادية والرعاية االجتماعية وامل�شاعدات وامل�شاريع 
االإن�شانية والتنموية املرتكزة على دعم قطاعات رئي�شية وحيوية 
يف التعليم وال�شحة وتطوير البنية التحتية واالت�شاالت وحتلية 

املياه والزراعة خا�شة يف املناطق النائية للبالد.
واأكد معاليه اأن هذا التعاون الوثيق والدعم الكبري من القيادة 
الر�شيدة يف دولة االإمارات العربية املتحدة يعك�ض متانة الروابط 

بن البلدين .. معربا عن ارتياحه حلجم التبادل التجاري بن 
باك�شتان واالإمارات.

امل�شاركة بفاعلية يف  الباك�شتاين على  اإىل حر�ض اجلانب  ونوه 
االأفكار  لتبادل  مهمة  من�شة  ي�شكل  ال��ذي   2020 دبي  اإك�شبو 
ال�شعوب  م�شلحة  يف  ت�شب  ابتكارات  اإىل  والو�شول  واخل��ربات 

والبلدان.
من جانبه اأ�شاد �شعادة �شفري الدولة مب�شتوى العالقات الثنائية 

بن البلدين التي تت�شع فيها اآفاق التعاون وال�شراكة من خالل 
البناء على النجاحات ال�شابقة .

. معربا عن اأمله باالرتقاء بها اإىل م�شتويات اأف�شل واآفاق اأرحب 
تلبي تطلعات اجلانبن ال �شيما يف القطاع االقت�شادي وتنمية 
اال�شتثمار من خالل تطوير  واإيجاد فر�ض  وال�شراكة  التجارة 
املوانئ  واإدارة  واالت�شاالت  الطريان  قطاعات  يف  التعاون  �شبل 

والعقارات والت�شنيع.
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اأخبـار الإمـارات
هادي ي�صيد بجه�د ق�ات التحالف العربي و يحيي 

االمارات واإ�صهاماتها امليدانية يف اليمن
•• عدن-وام:

التحالف  ق��وات  ب��دور وجهود  ه��ادي  اليمني عبدربه من�شور  الرئي�ض  اأ�شاد 
العربي لدعم ال�شرعية يف اليمن بقيادة اململكة العربية ال�شعودية ومب�شاركة 
فاعلة من دولة االمارات العربية املتحدة لدعم اليمن و�شرعيته الد�شتورية 
.. وحيا الدور االإماراتي الفاعل و اإ�شهاماته امليدانية على خمتلف ال�شعد يف 
اجلمهورية اليمنية. جاء ذلك خالل ا�شتقبال الرئي�ض اليمني ام�ض رئي�ض 
جلنة ال�شرطة من وزارة الداخلية »االإمارات« و قائد قوات التحالف العربي 
مبحافظة ح�شرموت بح�شور الدكتور اأحمد عبيد بن دغر رئي�ض الوزراء 

اليمني و املهند�ض اأحمد املي�شري نائب رئي�ض الوزراء وزير الداخلية و اللواء 
فرج البح�شني حمافظ ح�شرموت. وثمن الرئي�ض اليمني التعاون االأخوي 
ال�شهداء  دم��اء  روت��ه  ال��ذي  العربي  التحالف  دول  يف  االأ�شقاء  مع  ال�شادق 
الهوية و امل�شري  اأوا�شر  اليمن منطلقة من  اأر�ض  التي �شالت على  الزكية 
الداعمة  امل�شتقبلية  االأع��م��ال  و  التن�شيق  بحث  اللقاء  خ��الل  مت  امل�شرتك. 
املقدمة من دولة االم��ارات العربية املتحدة لتطوير و دعم االأمن العام يف 
اخلطة  ال�شرطة  جلنة  رئي�ض  ا�شتعر�ض  جانبه  من  ح�شرموت.  حمافظة 
املو�شوعة لتاأهيل االأمن العام مبحافظة ح�شرموت يف اإطار تعزيز التعاون 

بن البلدين وال�شعبن ال�شقيقن على خمتلف امل�شتويات.

برنامج فاطمة بنت مبارك للتط�ع يد�صن مرحلة ثانية من مهامه االإن�صانية لتغطية مناطق جغرافية اأو�صع يف العامل

املوؤ�ش�شة  من  وباإ�شراف  لالإنعا�ض 
ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���ت���دري���ب »ت����دري����ب« 
برنامج  ان  اىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����ش���ار 
فاطمة بنت مبارك للتطوع د�شن 
عيادة  امل��ا���ش��ي،  �شبتمرب   20 يف 
والطفل  امل����راأة  ل�شحة  االإم����ارات 
متنقلة  ع���ي���ادة  ك������اأول  امل��ت��ن��ق��ل��ة، 
يف  والطفل،  امل���راأة  ب�شحة  معنية 
نوعها  م���ن  االأوىل  ه���ي  م���ب���ادرة 
ت���ق���دمي  ب�����ه�����دف  امل����ن����ط����ق����ة،  يف 
الت�شخي�شية  اخل���دم���ات  اأف�����ش��ل 
اإ�شافة  وال��وق��ائ��ي��ة،  وال��ع��الج��ي��ة 
من  الطبية  ال��ك��وادر  متكن  اإىل 
خدمة  م��ن  امل��واط��ن��ات  الطبيبات 
اإط�����ار حملة  امل��ج��ت��م��ع، وذل����ك يف 

العطاء االإن�شانية.
تقدمي  اإىل  امل������ب������ادرة  وت�����ه�����دف 
الت�شخي�شية  اخل���دم���ات  اأف�����ش��ل 
والوقائية  والتوعوية  والعالجية 
وعاملياً،  حملياً  وال��ط��ف��ل  ل��ل��م��راأة 
االأطباء  كبار  من  نخبة  باإ�شراف 

واجلراحن املتطوعن.
كما تهدف عيادة االمارات ل�شحة 
املراأة والطفل املتنقلة، اإىل توفري 
والعالجية  ال��ط��ب��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
اخت�شا�شين  ي��د  على  امل��الئ��م��ة، 
املناطق  يف  للقاطنن  متطوعن 
ال�����ش��ك��ن��ي��ة ال��ب��ع��ي��دة، اإ���ش��اف��ة اإىل 
وتعريفهم  امل����ر�����ش����ى  ت����وع����ي����ة 
ب���االأم���را����ض ال��ت��ي ت�����ش��ي��ب امل����راأة 
وكيفية  وخم���اط���ره���ا،  وال��ط��ف��ل، 
املوؤ�ش�شات  يف  وال���وق���اي���ة  ال���ع���الج 
واملوؤ�ش�شات  واخلا�شة  احلكومية 
الريا�شية  وامل���راك���ز  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
تر�شيخ  اىل  باالإ�شافة  وال�شبابية 
والعطاء  التطوعي  العمل  ثقافة 
الطبية،  ال���ك���وادر  ب��ن  االإن�����ش��اين 
الكفاءات  ا���ش��ت��ق��ط��اب  خ���الل  م��ن 
يف  ومتكينها  وتاأهيلها  وتدريبها 
املجتمعي  الطبي  العمل  جم��االت 

التطوعي حملياً وعاملياً.
وتت�شمن العيادة وحدات للك�شف 
والطفل،  امل���راأة  على  االإكلينيكي 
املختربي  ال��ت�����ش��خ��ي�����ض  ووح������دة 
الكلى  واأمرا�ض  والدهون  لل�شكر 
القلب  ف��ح�����ض  وال��ك��ب��د، ووح�����دة 
وفح�ض  ال�������ش���وت���ي���ة،  ب���امل���وج���ات 
للتثقيف  ووح�����دة  ال��ق��ل��ب،  ج��ه��د 

والتوعية.

ال�شمو  و�شاحب  اهلل«  »رع��اه  دب��ي 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
االأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم 
اع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 

املجل�ض االعلى حكام االإمارات.
بنت  فاطمة  لربنامج  تقرير  ويف 
مبارك للتطوع عن املرحلة االوىل 
الربنامج  ان  اأك��د  انطالقته  م��ن 
ت��ر���ش��ي��خ االأه������داف التي  جن���ح يف 
اأج���ل���ه���ا ح���ي���ث اطلق  اأن�������ش���ئ م����ن 
�شل�شلة  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ه��ور  خ���الل 
م��ن امل��ل��ت��ق��ي��ات حم��ل��ي��ا وع��امل��ي��ا يف 
م�شر وال�شودان وزجنبار واوغندا 
تر�شيخ  ب����ه����دف  وال���������ش����وم����ال 
والعطاء  التطوعي  العمل  ثقافة 
حملياً  امل��������راأة  ل�����دى  االإن���������ش����اين 
وعاملياً، حيث مت تنظيم عدد من 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  يف  امللتقيات 
جل�شات  ت�����ش��م��ن��ت  واخل����ا�����ش����ة، 
ت�����ش��ه��م ب�شكل  ح���واري���ة وع��ل��م��ي��ة، 
ف��ع��ال يف ت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات امل�����راأة، 
وبناء قدراتها لتمكينها من قيادة 

العمل التطوعي واالإن�شاين.
اختيار  امل���ل���ت���ق���ي���ات،  خ�����الل  ومت 
امل�شاريع  ق��ي��ادة  ل��ت��ويل  ال��ك��ف��اءات 
التي  واالإن�������ش���ان���ي���ة  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
ب�شكل  ���ش��ت�����ش��ه��م  وال���ت���ي  ���ش��ت��ن��ف��ذ، 
ف��ع��ال يف اخل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 

املجاالت ال�شحية والتعليمية.
حمليا  امللتقيات  ه��ذه  اأب���رز  وم��ن 
ملتقى زايد للعمل االن�شاين الذي 
نظمه برنامج فاطمة بنت مبارك 
للتطوع مببادرة من زايد العطاء 
يف دورته التا�شعة يف قاعة ال�شيخ 
للدرا�شات  االم���ارات  مبركز  زاي��د 
وال����ب����ح����وث اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة يف 
ما  مب�شاركة  امل��ا���ش��ي  م��اي��و   30
حكومية  موؤ�ش�شة   66 ع��ن  يزيد 
تزامنا  رب��ح��ي��ة  وغ����ري  وخ���ا����ش���ة 
م��ع اح��ت��ف��االت ال��دول��ة بيوم زايد 
تر�شيخ  ب��ه��دف  االن�����ش��اين  للعمل 
والعطاء  التطوعي  العمل  ثقافة 
املوؤ�ش�شات  وحت��ف��ي��ز  االن�������ش���اين 
لتبني  واخل����ا�����ش����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
وعامليا  حمليا  مبتكرة  م���ب���ادرات 
كما مت خالل امللتقى تكرمي رواد 
واالجتماعي  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل 
االن�شاين  ل��ل��ع��م��ل  زاي����د  ب��ج��وائ��ز 

مع  ان�شجاماً  االإن�شانية،  املجاالت 
باأن  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 

يكون عام 2018 عام زايد.
وهدفت احلملة اإىل التخفيف من 
حتت  واالأط���ف���ال،  الن�شاء  م��ع��ان��اة 
اإن�شانية،  وم��ظ��ل��ة  ت��ط��وع��ي  اإط����ار 
العرق  اأو  اللون  النظر عن  بغ�ض 
اأو الديانة، مبا يوؤكد حر�ض �شمو 
املبادرات  تبني  على  االإم����ارات  اأم 
قدرات  بناء  اإىل  الهادفة  املبتكرة 
امل����راأة االإم���ارات���ي���ة، وب��االأخ�����ض يف 
والعطاء  التطوعي  العمل  جمال 
االإن���������ش����اين، م����ن خ�����الل اإط�����الق 
بتقدمي  م��ع��ن��ي��ة  ع���امل���ي���ة  ح���م���ل���ة 
خدمات �شحية تطوعية، وبرامج 
القيادية  ل��ل��م��راأة  ال��ق��درات  لبناء 
واالإن�شاين،  التطوعي  العمل  يف 
العمل  ث���ق���اف���ة  ت��ر���ش��ي��خ  ب���ه���دف 
التطوعي والعطاء االإن�شاين لدى 

املراأة حملياً وعاملياً.
ك��م��ا رك�����زت ع��ل��ى ت���ق���دمي حلول 
مل�شاكل  وواقعية  عملية  ميدانية 
فعال  ب�����ش��ك��ل  ت�����ش��ه��م  ����ش���ح���ي���ة، 
معاناة  من  التخفيف  يف  ومبا�شر 

املراأة والطفل.
ب���رن���ام���ج ف���اط���م���ة بنت  واأط�����ل�����ق 
م�شت�شفى  اول  ل��ل��ت��ط��وع  م��ب��ارك 
والطفل  للمراأة  ميداين متحرك 
يف ال�شودان بال�شراكة مع موؤ�ش�شة 
���ش��ن��د اخل���ريي���ة يف م����ب����ادرة غري 
م�شبوقة تعد االوىل من نوعها يف 
الدكتورة  فخامة  �شهدتها  العامل 
وداد بابكر حرم الرئي�ض ال�شوداين 
���ش��ن��د اخلريية  رئ��ي�����ش��ة م��وؤ���ش�����ش��ة 
ب��ح�����ش��ور ال���ع���دي���د م���ن ال������وزراء 
املوؤ�ش�شات  ومم��ث��ل��ي  وال�������ش���ف���راء 
م�شت�شفى  وا���ش��ت��ط��اع  االن�����ش��ان��ي��ة. 
لعالج  االن�شانية  فاطمة  ال�شيخة 
االآالف  ع��الج  م��ن  امل���راأة والطفل 
خمتلف  يف  واالطفال  الن�شاء  من 
ال���ق���رى ال�������ش���ودان���ي���ة وب���اإ����ش���راف 
وبا�شتخدام  م��ت��ط��وع��ن  اط���ب���اء 
ووحدتن  م��ي��دان��ي��ة  وح����دة   14
متحركتن يف منوذج مبتكر يقدم 
وعالجية  ت�شخي�شية  خ���دم���ات 
ووقائية للمراأة والطفل يف القارة 
االفريقية انطالقا من ال�شودان.

وا�شار اىل ان املئات من املتطوعات 
���ش��ارك��ن يف ب��رن��ام��ج ف��اط��م��ة بنت 

ال�����روح االإن�����ش��ان��ي��ة ل��ل��م��غ��ف��ور له 
اآل نهيان  ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ط��ي��ب اهلل ث�����راه، وان���ط���الق���اً من 
ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف 
الدولة باأن يكون عام 2018 عام 

زايد اخلري.
بنت  فاطمة  برنامج  ان  وا�شافت 
م���ب���ارك ل��ل��ت��ط��وع مت اط���الق���ه يف 
مطلع �شهر �شبتمرب املا�شي حتت 
�شعار »كلنا اأمنا فاطمة« بتوجيهات 
ال�شيخة فاطمة  �شمو  كرمية من 
ب���ن���ت م����ب����ارك رئ���ي�������ش���ة االحت������اد 
املجل�ض  رئ��ي�����ش��ة  ال��ع��ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
والطفولة  ل���الأم���وم���ة  االأع����ل����ى 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة 
اال�شهر  خالل  وا�شتطاع  االأ�شرية 
امل��ا���ش��ي��ة اح����داث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 
جمال العمل التطوعي وباالخ�ض 
للمراأة والطفل حملياً وعاملياً، من 
ال�شباب  ط��اق��ات  ا�شتثمار  خ���الل 
املجتمعات  خ��دم��ة  يف  ومتكينهم 
بال�شراكة مع املوؤ�ش�شات احلكومية 
الزمن  اخ��ت��زال  بهدف  واخلا�شة 
واخ��ت�����ش��ار امل�����ش��اف��ات يف ب��ن��اء كل 
لبنة من  اأن ي�شيف  �شاأنه  ما من 
االإجنازات اإىل دولة االإمارات على 
تبني  خ��الل  من  العاملي  ال�شعيد 
اف��ك��ار وم���ب���ادرات خ��الق��ة ت�شاهم 
حلول  اي����ج����اد  يف  ف���ع���ال  ب�����ش��ك��ل 
واقعية مل�شاكل اجتماعية و�شحية 
واق��ت�����ش��ادي��ة حت��ت اط���ار تطوعي 

ومظلة ان�شانية.
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ان  واأك���دت 
اأول���ت ج��ل اهتمامها  بنت م��ب��ارك 
حمليا  وال��ط��ف��ل  ب���امل���راأة  للعناية 
جميع  يف  ودع���م���ت���ه���م  وع����امل����ي����ا، 
ال�شحية  وب���االأخ�������ض  امل����ج����االت، 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ل��ه��م  ووف����رت 

ال�شاملة.
ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اأن  واأو���ش��ح��ت 
اآل نهيان، طّيب  �شلطان  زاي��د بن 
املبادئ،  ه����ذه  اأر����ش���ى  ث�����راه،  اهلل 
و�شار  التنفيذ،  مو�شع  وو�شعها 
على نهجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال���������وزراء حاكم  رئ���ي�������ض جم��ل�����ض 

الطبي  الفريق  اأن  التقرير  واأك��د 
توعوية  خدمات  ق��دم  التطوعي، 
املواطنن  اآالف  اإىل  جم���ان���ي���ة 
العيادات  خ���الل  م��ن  وامل��ق��ي��م��ن، 
املتنقلة واملجهزة باأحدث االأجهزة 
ال�شحية،  ل���ل���ت���وع���ي���ة  ال���ط���ب���ي���ة 
وال��ك�����ش��ف امل��ب��ك��ر ع���ن االأم���را����ض 
الت�شغيلية  اخلطة  واأن  القلبية، 
ل��ع��ي��ادة االإم�������ارات ل�����ش��ح��ة امل����راأة 
اإمارات  خمتلف  ت�شمل  والطفل، 
االأوىل، وعاملياً  املرحلة  الدولة يف 

يف املرحلة الثانية.
وحتدث التقرير عن جناح اإطالق 
ع���ي���ادة االم��������ارات ل�����ش��ح��ة امل�����راأة 
والطفل، باإ�شراف نخبة من كبار 
املتطوعن  امل���واط���ن���ن  االأط����ب����اء 
الذي  الكبري،  النجاح  بعد  خا�شة 
العطاء  زاي������د  م����ب����ادرة  ح��ق��ق��ت��ه 
واملغرب  م�شر  يف  وعاملياً،  حملياً 
وهاييتي  وال��ب��و���ش��ن��ة  وال�������ش���ودان 
وكينيا واإريرتيا والهند وباك�شتان 
وال�شومال  واالأردن  و����ش���وري���ا 
وب��اك�����ش��ت��ان ول���ب���ن���ان، م���ن خالل 
وعياداتها  املتحركة  م�شت�شفياتها 
�شتة  نحو  عاجلت  والتي  املتنقلة، 

مالين طفل وم�شن.
العيادة  ع��م��ل  ب��رن��ام��ج  اإن  وذك����ر 
املتنقلة، يت�شمن جوالت ميدانية 
ال�����دول�����ة،  م���ن���اط���ق  يف خم���ت���ل���ف 
اأبوظبي،  العا�شمة  من  انطالقاً 
املر�شية  احل��������االت  ال����ش���ت���ق���ب���ال 
اخلدمات  وت��ق��دمي  وامل��راج��ع��ن، 
والتثقيفية،  والوقائية  التوعوية 

حتت اإطار تطوعي.
ال�شيخة  حملة  ان  التقرير  وق��ال 
نقلت  العاملية  االإن�شانية  فاطمة 
امل��ا���ش��ي��ة مهامها  خ���الل اال���ش��ه��ر 
االفريقية  ال��ق��ارة  اىل  التطوعية 
ال���ن�������ش���اء  م������ن  االآالف  ل�����ع�����الج 
العيادات  خ���الل  م��ن  واالأط���ف���ال، 
الطبية  وال�����وح�����دات  امل���ت���ح���رك���ة 
ي�����ش��رف عليها  امل��ي��دان��ي��ة، وال��ت��ي 
املتطوعن  االأط����ب����اء  م���ن  ن��خ��ب��ة 
واملتطوعات، وذلك يف اإطار برنامج 
فاطمة بنت مبارك للتطوع حتت 
�شعار »كلنا اأمنا فاطمة«، مببادرة 
مبادرة  م���ن  م�����ش��رتك��ة  اإن�����ش��ان��ي��ة 
الن�شائي  ال��ع��ط��اء واالحت����اد  زاي���د 
العام، يف منوذج مميز لل�شراكة يف 

ال�شبابي وجائزة االم��ارات للعمل 
للعمل  االم��ارات  االن�شاين وو�شام 
االن�����ش��اين ت��ث��م��ي��ن��ا جل��ه��وده��م يف 
والعطاء  ال���ت���ط���وع���ي���ة  احل����رك����ة 
ملزيد  لل�شباب  وحتفيزا  االن�شاين 

من العطاء حمليا وعامليا.
وذك�����ر ال��ت��ق��ري��ر ان����ه مت اإط����الق 
جائزة املراأة االإماراتية التقديرية 
للتطوع، والتي تهدف اإىل حتفيز 
امل�������ش���ارك���ة ال���ف���ع���ال���ة ل����ل����م����راأة يف 
واالإن�شانية،  التطوعية  االأع��م��ال 
لرائدات  ال��ري��ادي  ال��دور  وتثمن 
الذين  م���ن  ال���ت���ط���وع���ي،  ال��ع��م��ل 
اإح���داث  يف  ف��ع��ال  ب�شكل  �شاهمن 
نقلة نوعية يف احلركة التطوعية 
والعطاء االإن�شاين، ولهن ب�شمات 
املجتمعية  اخل���دم���ة  يف  وا���ش��ح��ة 
تكرمي  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل�����ش��ت��دام��ة، 
احلكومية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  ج����ه����ود 
واخل����ا�����ش����ة حم���ل���ي���اً وع����امل����ي����اً يف 
امل����راأة يف العمل  جم���االت مت��ك��ن 

االإن�شاين.
ود�شن برنامج فاطمة بنت مبارك 
يف  القادة  الإع��داد  مبادرة  للتطوع 
العمل االإن�شاين وتطوير مهارات 
الكوادر التخ�ش�شية لتتوىل قيادة 
االن�شانية حمليا وعامليا  املبادرات 
التدريب  م��ع��اي��ري  اف�����ش��ل  وف����ق 
زايد  اكادميية  وباإ�شراف  العاملية 

للعمل االن�شاين.
ومت خالل اال�شهر املا�شية تدريب 
املوؤ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  م���ن  امل���ئ���ات 
احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة يف جمال 
وتنظيم  االن�شانية  امل�شاريع  ادارة 
الفرق التطوعية وو�شع اخلطط 
امليزانيات  واع��داد  اال�شرتاتيجية 
واآلية تقيم االداء واجلودة يف ادارة 

العمل التطوعي واالن�شاين.
تدريبية  ب���رام���ج  ت��ب��ن��ي  مت  ك��م��ا 
ت��خ�����ش�����ش��ي��ة ل���ت���ط���وي���ر م���ه���ارات 
يف  التخ�ش�شية  الطبية  ال��ك��وادر 
املتنقلة  ال���ع���ي���ادات  ادارة  جم����ال 
امليدانية  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  وت��ن��ظ��ي��م 
للطوارئ  ال��ط��ب��ي��ة  واال���ش��ت��ج��اب��ة 
موؤ�ش�شات  ب��اع��ت��م��اد  وال�����ك�����وارث 
لطب  االمريكية  كالكلية  دول��ي��ة 
االمريكية  وال���ه���ي���ئ���ة  اال������ش�����رة 
الربيطانية  واملجموعة  للكوارث 
الإنعا�ض احلياة واملجل�ض االأوروبي 

•• اأبوظبي-وام:

ف����اط����م����ة بنت  ب����رن����ام����ج  اأط�����ل�����ق 

الثانية  امل��رح��ل��ة  للتطوع  م��ب��ارك 
مناطق  لتغطية  االإن�شانية  ملهامه 
دول  خمتلف  يف  او���ش��ع  جغرافية 
العامل بهدف تر�شيخ ثقافة العمل 
االإن�شاين بن  والعطاء  التطوعي 
والطفل  املراأة  وباالأخ�ض  ال�شباب 
ان��ط��الق��ا م��ن ت��وج��ي��ه��ات �شاحب 
اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
نهيان رئي�ض الدولة »حفظه اهلل« 

باأن يكون عام 2018 عام زايد.
ال�شويدي  ن����ورة  ���ش��ع��ادة  وق���ال���ت 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  م���دي���رة االحت�����اد 
ان ت��د���ش��ن امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
مناطق  لتغطية  ي��اأت��ي  ال��ربن��ام��ج 
وموريتانيا  املغرب  لت�شمل  او�شع 
وب��اك�����ش��ت��ان ب��ع��د جن���اح���ه يف كل 
وال�شودان  وم�شر  االم����ارات  م��ن 
وال�شومال  واوغ����ن����دا  وزجن���ب���ار 
والذي ا�شتطاع ان ي�شل بر�شالته 
خالل  م��ن  للمالين  االإن�����ش��ان��ي��ة 
التطوعية  ال�شاعات  م��ن  االآالف 
وال���ت���ي ���ش��اه��م��ت ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف 
ومتكن  وت����اأه����ي����ل  ا����ش���ت���ق���ط���اب 
يف  الفعالة  امل�شاهمة  يف  ال�شباب 
التنمية االجتماعية واالقت�شادية 
يف  التطوع  خ��الل  م��ن  امل�شتدامة 
االن�شانية  فاطمة  ال�شيخة  حملة 
والطفل  امل�������راآة  ل���ع���الج  ال��ع��امل��ي��ة 
العيادات  م��ن  ال��ع��دي��د  وت��د���ش��ن 
امليدانية  وامل�شت�شفيات  املتنقلة 
امللتقيات  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  وت��ن��ظ��ي��م 
التطوعية واالن�شانية يف خمتلف 
تبني  اىل  ا����ش���اف���ة  ال���ع���امل  دول 
ج����ائ����زة م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جم���ال 

العمل التطوعي.
وت��ت�����ش��م��ن امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة من 
االإن�شانية  امل��ه��ام  تكثيف  احلملة 
لتمكن الكوادر الطبية التطوعية 
خلدمة الفئات املعوزة، من خالل 
الطبية  ال����ق����واف����ل  ع�����دد  زي��������ادة 
واملخيمات التطوعية، اإ�شافة اإىل 
يحتوي  متنقل  م�شت�شفى  اإر���ش��ال 
�شبع وح��دات طبية ميدانية  على 
امل���غ���رب  اىل  م���ت���ح���رك���ة  ووح��������دة 

وموريتانيا وباك�شتان.
اعتماد  مت  ان��ه  ال�شويدي  وق��ال��ت 
ال�شيخة  حلملة  ت�شغيلية  خ��ط��ة 
العاملية  االإن���������ش����ان����ي����ة  ف���اط���م���ة 
التطوعية  اخل��دم��ات  ال���ش��ت��دام��ة 
املقدمة  وال���وق���ائ���ي���ة  ال��ع��الج��ي��ة 
خمتلف  يف  واالأط�����ف�����ال  ل��ل��ن�����ش��اء 
املناطق  ل�����زي�����ادة  ال�����ع�����امل  دول 
لت�شمل  امل�����ش��ت��ف��ي��دة  اجل��غ��راف��ي��ة 
وباك�شتان،  وم��وري��ت��ان��ي��ا  امل���غ���رب 
تطوعي  ط��ب��ي  ف���ري���ق  ب���اإ����ش���راف 
اإماراتي عاملي م�شرتك، ي�شهم يف 
للتخفيف  ميدانية  حلول  تقدمي 
بغ�ض  املعوزة،  الفئات  معاناه  من 
ال��ن��ظ��ر ع��ن ال��ل��ون اأو اجل��ن�����ض اأو 
مع  ان�شجاماً  ال��دي��ان��ة،  اأو  ال��ع��رق 

دول  خمتلف  يف  للتطوع  م��ب��ارك 
���ش��اه��م يف رفع  وال������ذي  ال����ع����امل، 
القيادية  وق��درات��ه��ن  م��ه��ارات��ه��ن 
للم�شاريع  االإن�شانية  املهام  لتويل 
امل�شرتكة التطوعية خلدمة املراأة 

والطفل، يف خمتلف دول العامل.
الرئي�ض  ف��خ��ام��ة  ح����رم  وث��م��ن��ت 
ال�شيخة  �شمو  مبادرات  ال�شوداين 
ت�شاهم  وال��ت��ي  االن�شانية  فاطمة 
م�شاركة  تفعيل  يف  ك��ب��ري  ب�شكل 
املراأة يف العمل االن�شاين امليداين 

يف خمتلف دول العامل .
الريدة  ه�شام  املهند�ض  ا�شاد  كما 
العربية  للمنظمة  ال��ع��ام  االأم���ن 
املركز  رئ��ي�����ض  االإن�������ش���اين  ل��ل��ع��م��ل 
�شمو  بجهود  للتطوع،  ال�شوداين 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����ش��ي��خ��ة 
العمل  جم���ال  يف  االإم�������ارات«  »اأم 
االإن�شاين،  وال��ع��ط��اء  ال��ت��ط��وع��ي 
حلملة  املميز  ال���دور  اىل  م�شريا 
االإن�شانية  ف���اط���م���ة  ال�������ش���ي���خ���ة 
العاملية، والتي قدمت نقلة نوعية 
يف جمال متكن املراأة يف جماالت 
الوطن  يف  االإن���������ش����اين  ال���ع���ط���اء 
ال��ع��رب��ي، يف من����وذج م��ب��ت��ك��ر، يعد 

االأول من نوعه يف املنطقة.
وياأتي برنامج فاطمة بنت مبارك 
تطوعية  م�����ب�����ادرة  يف  ل���ل���ت���ط���وع 
مبادرة  م��ن  م�شرتكة  وان�����ش��ان��ي��ة 
الن�شائي  ال��ع��ط��اء واالحت����اد  زاي���د 
دار  جمعية  مع  وبال�شراكة  العام 
ال�شارقة  ب��ي��ت  وم��وؤ���ش�����ش��ة  ال����رب 
امل�شت�شفيات  وجمموعة  اخل��ريي 
ال�����ش��ع��ودي��ة االمل���ان���ي���ة يف من���وذج 
امل�شرتك  االن�����ش��اين  للعمل  مميز 
بغ�ض النظر عن اللون او اجلن�ض 
ان�شجاما  ال���ع���رق  او  ال��دي��ان��ة  او 
ال��ق��ي��ادة احلكيمة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع 
ب��ت��ب��ن��ي م�����ب�����ادرات ت��ط��وع��ي��ة من 
احلكومية  الدولة  موؤ�ش�شات  قبل 
مئوية  م����ع  ت���زام���ن���ا  واخل����ا�����ش����ة 
حلول  اي����ج����اد  يف  ت�����ش��اه��م  زاي������د 
العمل  ال�شباب يف  واقعية لتمكن 
امل�شتدامة  وال��ت��ن��م��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي 

حمليا وعامليا.
وي����رك����ز ال���ربن���ام���ج ع���ل���ى اأرب���ع���ة 
حم��������اور، ه����ي »اأف�����ك�����ار وق�������درات 
ويت�شمن  وع������ط������اء«،  ومت����ك����ن 
تد�شن عدة مبادرات ت�شهم ب�شكل 
ف���ع���ال يف ت��ن��م��ي��ة م����ه����ارات امل�����راأة 
العمل  م��ن  ومتكينهم  وال��ط��ف��ل، 
تنظيم  خ�����الل  م����ن  ال���ت���ط���وع���ي، 
ملتقيات للمراأة والطفل يف العمل 
التطوعي، وتد�شن برنامج لبناء 
القدرات للمراأة والطفل يف العمل 
للمراأة  ج��ائ��زة  وتبني  التطوعي، 
التطوعي،  ال��ع��م��ل  يف  وال���ط���ف���ل 
ال�شتثمار  عاملية  حملة  واإط����الق 
طاقات املراأة والطفل يف املجاالت 
والثقافية  والتعليمية  ال�شحية 
املبادرات  م��ن  وغ��ريه��ا  والبيئية، 
ال��ت��ي �شت�شهم  ال��ه��ادف��ة وال��ب��ن��اءة، 
ب�شكل فعال يف التنمية االجتماعية 

واالقت�شادية امل�شتدامة.

يف تقرير عن و�قع �لتعليم �خلا�س بدبي

�صبعة مليارات و500 ملي�ن درهم اإجمايل العائدات ال�صن�ية للر�ص�م الدرا�صية للمدار�س اخلا�صة 
•• دبّي - الفجر:

ك�شف تقرير عن واقع التعليم اخلا�ض يف اإمارة دبي للعام الدرا�شي اجلاري 
الب�شرية يف دبي،  املعرفة والتنمية  اأ�شدرته هيئة  2018-2017، والذي 
املدار�ض  يف  الدرا�شية  الر�شوم  م��ن  ال�شنوية  ال��ع��ائ��دات  اإج��م��ايل  اأن  اأخ���رياً، 
اأن  اإىل  الفتاً  دره��م،  مليون  و500  مليارات  �شبعة  بلغ  ب��االإم��ارة،  اخلا�شة 
و865  األفاً   26 بلغ  الدرا�شي اجلاري  العام  الدرا�شية يف  الر�شوم  متو�شط 
درهم  األف   20 اأقل من  درا�شيًة  ر�شوماً  الطلبة  %53 من  ويدفع  درهماً، 

�شنوياً.
واأظهر التقرير اأن %77 من الطلبة ي�شعرون باالأمان يف املدر�شة، م�شرياً 
األ��ف مقعد،   330 بدبي  امل��دار���ض اخلا�شة  املتوفرة يف  املقاعد  ع��دد  اأن  اإىل 
عدد  يبلغ  كما  �شفا،  و274  األفاً   11 الدرا�شية  ال�شفوف  عدد  يبلغ  بينما 

الطلبة االإماراتين فيها 32 األفاً و911 طالبا وطالبة

وذكر التقرير اأن 16 منهاجاً ُتدر�ض يف املدار�ض اخلا�شة باالإمارة، ويت�شدر 
 101 اإذ يبلغ  املنهاج الربيطاين، من حيث عدد الطلبة الذين يدر�شونها، 
األف و402 طالب وطالبة، يف 79 مدر�شة، ثم ياأتي يف املركز الثاين املنهاج 
الهندي بعدد طلبة 79 األفاً و705 طالب وطالبات يف 34 مدر�شة، واملناهج 
ثم  مدر�شة،   34 يف  وطالبًة  طالباً  و282  األفاً   48 طلبة  بعدد  االأمريكي 
يف  وطالبًة  طالباً  و793  األ��ف��اً   13 طلبة  بعدد  الدولية  البكالوريا  منهاج 
مدر�شة، واملنهاج الوزاري بعدد 13 األفاً و121 طالباً وطالبًة يف 11   11
يف  وطالبًة  و47 طالباً  اآالف   6 بعدد طلبة  الفرن�شي  املنهاج  يليه  مدر�شة، 
األفن و485 طالباً وطالبًة يف  �شت مدار�ض، واملنهاج االإي��راين بعدد طلبة 
�شت مدار�ض، ومنهاج »SABIS« بعدد �شتة اآالف و910 طالب وطالبات 
وطالبًة  طالباً  و594  اآالف  اأرب��ع��ة  بعدد  الفلبيني  واملنهاج  مدر�شتن،  يف 
يف  وطالبة  طالباً  و830  األ��ف��ن  بعدد  الباك�شتاين  واملنهاج  مدر�شتن،  يف 
مدر�شتن، واملنهاج الكندي بعدد 275 يف مدر�شتن، واملنهاج االأملاين بعدد 

يف   724 بعدد  التطبيقية  التكنولوجيا  ومنهاج  واحدة،  مدر�شة  يف   733
واحدة،  مدر�شة  يف  وطالبة  طالباً   269 بعدد  وال��رو���ش��ي  واح���دة،  مدر�شة 
واملنهاج الياباين بعدد 135 يف مدر�شة واحدة، ومنهاج ريا�ض اأطفال بعدد 

واحدة. مدر�شة  يف  وطالبة  طالبا   126
قال رئي�ض جمل�ض املديرين مدير عام هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية بدبي، 
اخلا�ض  التعليم  لقطاع  املتزايد  النمو  معدالت  اأن  الكرم،  عبداهلل  الدكتور 
تعك�ض مكانة دبي كوجهة دولية جاذبة للتعليم والتعلم، الفتاً اإىل اأنه يوجد 
يف دبي 194 مدر�شة خا�شة تقدم 17 منهًجا خمتلًفا الأكرث من 280000 

طالًبا وطالبة ينتمون اإىل  182 جن�شية.
واأ�شار اإىل اأن املوؤ�شرات املنهجية يف قطاع التعليم اخلا�ض توؤكد اأن مدار�ض 
دبي تعد اليوم بيئة حا�شنة لفر�ض التعليم عايل اجلودة، وملنظومة التعليم 
االإيجابي التي ترتكز على �شعادة وجودة حياة طلبتنا وجمتمعنا يف رحلتهم 
االأولويات  بن  من  تعد  احلياة  ج��ودة  اأن  اإىل  م�شرياً  واحل��ي��اة،  التعليم  مع 

الرئي�شية للهيئة يف عملها، جنباً اإىل جنب مع �شمان ح�شول طلبتنا ب�شكل 
اأو  عام والطلبة االإماراتين ب�شكل خا�ض على جودة تعليم �شمن فئة جيد 

اأف�شل«.
ولفت الكرم اإىل اأن دبي مت�شي نحو اإحراز معدالت تقدم ملحوظة يف معدالت 
�شعادة وجودة حياة الطلبة خالل ال�شنوات اخلم�ض املقبلة �شمن مبادرة امل�شح 
ال�شامل جلودة حياة الطلبة يف اإمارة دبي، ال�شيما واأن نتائج الن�شخة االأوىل 
منه قد اأ�شارت اإىل اأن %84 من طلبة دبي �شعداء، معترباً اأن معدالت النمو 
امل�شتمر املحرز يف قطاع التعليم اخلا�ض من مدار�ض وفروع جامعات دولية 
وموؤ�ش�شات تدريبية، وتنوع اخليارات التعليمية اأمام اأولياء االأمور واملتعلمن 
مع افتتاح 11 مدر�شة جديدة العام الدرا�شي اجلاري، ت�شكل بدورها عن�شراً 
حمفزاً  لبلوغ املزيد من جودة التعليم، وحتفيز منظومة التعليم اخلا�ض يف 
دبي نحو موا�شلة جهودها لتعزيز جودة حياة طلبتها، يف اإطار من التعاون 

املنهجي واالإيجابي بن خمتلف �شرائح املجتمع التعليمي يف دبي«.
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اأخبـار الإمـارات
�صعيد بن طحن�ن يح�صر اأفراح 
ال�صرياين والكعبي والهرم�دي

•• العني -وام:

ح�شر معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان اأم�ض االأول حفل اال�شتقبال الذي اأقامه 
حميد عبداهلل بن عمري ال�شرياين مبنا�شبة زفاف جنله »عبداهلل » اإىل كرمية �شيف هالل حممد بن 

خ�شيف الكعبي وذلك ب�شالة هيلي يف مدينة العن.
كما ح�شر معاليه حفل اال�شتقبال الذي اأقامه اإبراهيم حممد ر�شول الهرمودي مبنا�شبة زفاف جنله 

» عبداهلل » اإىل كرمية عبداهلل حممد ر�شول الهرمودي وذلك ب�شالة اخلبي�شي مبدينة العن.

�لطالب و�أولياء �لأمور ينا�ضدون �لوز�رة �لتوقف عن �عتبارهم حقل جتارب يف �لمتحانات

الرتبية تعتمد اإجابات االأ�صئلة اخلاطئة للفيزياء »�صحيحة« ومتنح الطالب الدرجة كاملة �ص�اء اجاب على ال�ص�ؤال اأو مل يجب

بعد رحلة عالج ناجحة

االإمارات تعيد االأمل يف احلياة لطفل ميني غدرت برباءته األغام احل�ثي

•• دبي- حم�شن را�شد:

الفيزياء  امتحان  ال��واردة يف ورقة  باالأخطاء  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأق��رت 
وردت  التي  لالإجابة  الثالثة  االختيارات  وان  ؛  ع�شر متقدم  الثاين  لل�شف 
ولذا  ؛  ال�شوؤال خطاأ  اأ�شل  الأن  اختيار �شحيح  اَي  فيها  يكن  اال�شئلة مل  يف 
اعتمدت وزارة الرتبية موؤخراً يف »منوذج االإجابة«  الذي عممته ليكون دليال 
ال��وزارة باحت�شاب جميع االجابات  امل��ادة ؛ ووجهت  لفرق الت�شحيح يف تلك 
اأجاب  �شواء  كاملة  ال�شوؤال  درجة  الطالب  عنها  وي�شتحق  �شحيحة  كاإجابة 
الطالب اأو ترك ال�شوؤال بدون اجابة ؛ مما يعني ان الطالب لو ترك االجابة 
خالية متاماً �شيمنح الدرجة كاملة ؛ كما احتوى دليل فرق الت�شحيح على 
االأ�شئلة  م��ن  ع��دد  يف  ورددت  التي  االأخ��ط��اء  ملعاجلة  التعديالت  م��ن  ع���دداً 

االمتحانية لتلك املادة والتي جاءت »بال اإجابات«.

ال��وزارة �شحة  اأق��رت  للطالب فقد  وبناء على ما ورد من اخطاء وتعوي�شاً 
اإجابات الطلبة لبع�ض االأ�شئلة التي ورد فيها خطاأ، ومنحت الدرجة كاملة 
اإج��اب��ة، معتربه  ال�����ش��وؤال ب��دون  اأو ت��رك  اأج���اب  ���ش��واء  اأ�شئلة،   4 للطالب  يف 
عن  ف�شال  كاملة،  ال�شوؤال  درجة  الطالب  عليها  وي�شتحق  »�شحيحة«،  اأنها 
من  ع��دد  يف  ال�شحيحة  لالإجابة  واالأق���رب  االأن�شب  ه��ي  اإج��اب��ات  اعتمادها 

االأ�شئلة.
امليدان  ال���واردة من  التعامل مع املالحظات  ان��ه �شيتم  ال���وزارة على  واأك��دت 
الرتبوي حول اأوراق االختبارات النهائية وتقييمها واخذها يف االعتبار من 
جميع النواحي، مبا ي�شب يف م�شلحة الطالب ، اإذ اأن عملية التقييم مبنية 
الت�شحيح  عملية  عند  العدالة  حتقق  وثيقة  ومرجعية  الدقة  توخي  على 

ومن�شفة للطالب.
اعتماد  يتم   ، �شفحات   3 يف  ج��اء  ال���ذي  املعتمد  االإج��اب��ة  من���وذج  وبح�شب 

لعدم وجودها  الدرجة كاملة للطالب يف االأ�شئلة )1 و2 و7 و20(، نظراً 
بن البدائل، ووجود خطاأ يف الزاوية �شمن حمتوى ال�شوؤال.

اإجابة  كاأن�شب   ،N 10 يف   2.86 االإج��اب��ة  تعتمد  ال�����ش��اد���ض  ال�����ش��وؤال  ويف 
�شحيحة، بينما تعتمد االإجابات 0.67 و5.7 و6.0 كاإجابة �شحيحة  يف 
ال�شوؤال اخلام�ض ع�شر، لوجود خطاأ يف الكلية وهى Kg 1.5 ولي�ض 3.0 
Kg   ، حيث جاءت تلك التعديالت على خلفية ما ورد يف �شكاوى الطلبة 
واأولياء اأمور حول اأ�شئلة مادة الفيزياء، للطلبة الثاين ع�شر »متقدم«، واأكدوا 
اأن هناك اأ�شئلة جاءت يف االمتحان ومل يوجد لها اإجابات وكان طلبة ال�شف 
الثاين ع�شر )متقدم( اأدوا امتحان الفيزياء يوم االأربعاء املا�شي، م�شتهلن 
املقبل، موؤكدين  يوم اخلمي�ض  �شيختتمونها  التي  العام  نهاية  امتحانات  به 
اإذ جاءت نحو 85 يف املئة من االأ�شئلة من الف�شل  اأنهم تعر�شوا ل�خديعة، 
اأ�شئلة الف�شل الثالث �شوى  الدرا�شي الثاين فيما يكاد يخلو االمتحان من 

ب�شوؤال او �شوؤالن.
وا�شار الطلبة اىل اإنهم ركزوا على مذاكرة مواد الف�شل الثالث غري متوقعن 

ان تكون االأ�شئلة بهذه ال�شورة وهو ما �شكل �شدمة بالن�شبة لهم.
باملرة  كفايته  وع��دم  الوقت  و�شيق  االمتحان  �شعوبة  على  الطلبة  واجمع 
وعدم منا�شبة توقيت االمتحان ؛ كما  طالب اأولياء االأمور  الوزارة بالتوقف 
عن التعامل مع ابنائهم  باعتبارهم حقل جتارب وهم على م�شارف  ابواب 
اجلامعة؛ مطالبن الوزارة بفتح باب التحقيق مع كل من اخفق واأهمل يف 
الوزارة  قيادات  يعدها  فادحة  اخطاء  من  فيه  ت�شبب  فيما  وت�شبب  مهامه 
حتديات  ويعدها اأولياء االمور والطالب واملعلمن واإدارات املدار�ض اإهمال ال 
مربر له ؛ خا�شة وان الورقة االمتحانية يف �شياغتها واالنتهاء منها تخ�شع 
طباعتها  حتى  عليها  والتدقيق  ملراجعتها  االأ�شئلة  وا�شعي  من  عمل  لفرق 

مكلفن الدولة االآالف من الدراهم دون نتائج مثمرة.

•• اليمن-وام:

اأعادت دولة االإمارات االأمل يف احلياة اإىل الطفل اليمني خليل يا�شن بعد 
رحلة عالج ناجحة يف م�شت�شفيات الدولة ا�شتغرقت اأكرث من ثالثة اأ�شهر 
املوالية الإيران  اأر�شي زرعته ميلي�شيات احلوثي  لغم  اإثر تعر�شه النفجار 
ما اأ�شفر عن اإ�شابته بجروح قطعية خطرية وتهتك يف االأمعاء كادت تودي 

بحياته.
وتكفلت دولة االإمارات بعالج الطفل خليل الذي مل يتعدى الع�شر �شنوات 
وغدرت برباءته األغام ميلي�شيات احلوثي يف ا�شتجابة �شريعة الإنقاذ حالته 
ال�شحية احلرجة اإ�شافة اإىل تاأهيله نف�شيا جراء العمل االإرهابي للملي�شيات 
اإط��ار الدعم املتوا�شل ال��ذي تقدمه االإم��ارات لالأ�شقاء يف اليمن  وذل��ك يف 
ال�شعبة  الظروف  ظل  يف  جانبهم  اإىل  وال��وق��وف  معاناتهم  من  للتخفيف 
�شد  امللي�شيات  متار�شها  التي  املتوا�شلة  االنتهاكات  جراء  يواجهونها  التي 

املدنين االأبرياء.

وتابعت وكالة اأنباء االإمارات » وام » عن قرب حالة الطفل خليل بعد رحلة 
اإىل منطقة  وع��ودت��ه  االإم���ارات  دول��ة  م�شت�شفيات  بالنجاح يف  تكللت  ع��الج 
حيث  لليمن  الغربي  ال�شاحل  على  الواقعة  املخا  ملديرية  التابعة  الروي�ض 
عرب عن فرحته الكبرية لعودته اإىل اأ�شقائه واأقرانه يف قريته ال�شغرية .. 
قائال »مل اأتوقع عودتي للحياة مرة اأخرى واأقوم باللعب مع زمالئي لوال 

اإنقاذ االإمارات حلالتي وتكفلها بعالجي ».
اإىل  االإم����ارات  ل��دول��ة  االإن�شانية  الوقفة  يا�شن  خليل  الطفل  ذوو  وث��م��ن 
ال�شعبة  ظروفهم  يف  وم�شاندة  �شخي  دع��م  م��ن  لهم  قدمته  وم��ا  جانبهم 
..موجهن   « واإ�شعافنا  لنجدتنا  قدمته  ما  لالإمارات  نن�شي  لن   « ..وقالوا 
اآل  اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد  اآيات ال�شكر والعرفان  اأ�شمى 
نهيان رئي�ض الدولة » حفظه اهلل » الذي تعك�ض توجيهاته الكرمية اهتمام 

االإمارات قيادة و�شعبا بال�شعب اليمني ال�شقيق.
واأعرب يا�شن اأحمد والد الطفل عن �شكره وامتنانه اإىل دولة االإمارات على 
والتخفيف من  اليمنين  اأو�شاع  لتح�شن  تبذلها  التي  االإن�شانية  جهودها 

الكرمية  باللفتة  الدولة  نفقة  على  العالج  ول��ده  تلقي  ..وا�شفا  معاناتهم 
اأبناء  م�شتقبل  على  الكبري  احلر�ض  وتوؤكد  الر�شيدة  وقيادتها  ل��الإم��ارات 

اليمن.
بقيادة  ال��ع��رب��ي  التحالف  ق���وات  اإىل  بال�شكر  الطفل  وال���دة  توجهت  كما 
األغام  م��ن  اليمن  واأط��ف��ال  اأه���ايل  اأن��ق��ذت  التي  ال�شعودية  العربية  اململكة 
ال��ع��دوان احلوثي االإي���راين اإ�شافة اإىل ال��دور االإم��ارات��ي ال��رائ��د يف اليمن 
الذي مل يتوقف على اجلانب الع�شكري فح�شب بل �شمل اجلانب االإن�شاين 

واالإغاثي.
املا�شي  ف��رباي��ر  يف  اأ���ش��ي��ب  ق��د  اأح��م��د  يا�شن  خليل  اليمني  الطفل  وك���ان 
اأر�شي كادت تودي بحياته لكن  اإثر انفجار لغم  اإ�شابات خطرية  بجروح و 
العناية االإلهية كانت اأكرب من قوى ال�شر االإرهابية االإيرانية حيث قامت 
الطفل وقدمت كافة  �شريعا حلالة  وا�شتجابت  االإن�شاين  االإم��ارات بدورها 
الدعم الطبي واالإن�شاين الإنقاذ براءته لي�شاف ذلك اإىل �شجلها احلافل يف 
م�شاعدة اأبناء اليمن ال�شقيق على جتاوز الظروف ال�شعبة التي ميرون بها 

ترتقى  والتي  الإي��ران  املوالية  احلوثي  مللي�شيات  االإرهابية  املمار�شات  جراء 
اإىل جرائم �شد االإن�شانية ت�شتهدف اإبادة اأمة كاملة عرب خمطط انقالبي 

اإرهابي.
اأبناء  ح��ق  يف  امل�شتمرة  انتهاكاتها  االإي��ران��ي��ة  احل��وث��ي  ملي�شيات  وت��وا���ش��ل 
الع�شوائي  والق�شف  التحتية  البنى  ت��دم��ري  خ��الل  م��ن  اليمني  ال�شعب 
للم�شت�شفيات و املدار�ض و امل�شاجد اإ�شافة اإىل املناطق املاأهولة بال�شكان يف 
التي  الدولية  والقوانن  واملواثيق  واالأنظمة  االإن�شان  حلقوق  وا�شح  خرق 

جترم ا�شتهداف املدنين االآمنن واملن�شاآت املدنية.
النا�شفة  وال��ع��ب��وات  االأل��غ��ام  زرع  االإي��ران��ي��ة  احل��وث��ي  ملي�شيات  تتعمد  كما 
ب�شكل ع�شوائي يف الطرقات واملزارع واملناطق املاأهولة بال�شكان دون مراعاة 
من  ال�شحايا  م��ئ��ات  ���ش��ق��وط  يف  احل��وث��ي  األ��غ��ام  ت�شببت  ح��ي��ث  للمدنين 
اإعاقات م�شتدمية للعديد  ال�شعب اليمني وخا�شة االأطفال كما ت�شببت يف 
اأيديهم واأقدامهم وخ�شر العديد منهم  من االأطفال الذين تعر�شوا لبرت 

عوائلهم نتيجة األغام ملي�شيات ال�شر احلوثية االإيرانية.

جنحت بتقدمي  خدماتها �لذكية   للمتعاملني بن�ضبة 100 %

�صرطة اأب�ظبي تنجز 4.4 ملي�ن معاملة رقمية خالل العام املا�صي
•• اأبوظبي-الفجر:

اأجن������زت ����ش���رط���ة  اأب���وظ���ب���ي  نحو 
و784  األ��ف��اً  و462  م��الي��ن   4
معاملة رقمية خالل العام املا�شي 
متطورة  م���ن���ظ���وم���ة  وط���ب���ق���ت   ،
للخدمات  الرقمي  التحول  �شمن 
املقدمة للمتعاملن بن�شبة  100 
%، ووفرت 1.3 مليار درهم على 
زيارة  م��ل��ي��ون   9.5 و  امل��ت��ع��ام��ل��ن، 

عليهم ، خالل العام نف�شه.
وك���ان���ت ���ش��رط��ة اأب���وظ���ب���ي اأج����رت 
االإج����راءات  م��ن  ملجموعة  حتديثاً 
من  ال��ذك��ي  تطبيقها  على  الفنية 
 Google  « م��ت��ج��ره��ا   خ����الل 
 App« Play Store«و 

عملها   منظومة  �شمن  املتعاملن 
الذكية،  احل��ك��وم��ة  اإىل  ل��ل��ت��ح��ول 
توفري  و  االإج���������راءات،  وت��ب�����ش��ي��ط 
ب��ط��ري��ق��ة ذكية  اأرق������ى اخل����دم����ات 
اخلدمات  وت���وف���ري  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن 
ل���ل���م�������ش���ت���خ���دم���ن م������ن ط���ال���ب���ي 
وال�شرطية  امل����روري����ة  اخل����دم����ات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة م����ن خ�����الل اإج��������راءات 

وا�شحة وب�شيطة و�شهلة.
وجت���������ش����د  م���ن���ظ���وم���ة اخل����دم����ات 
ل�شرطة  وال���ذك���ي���ة  االإل���ك���رتون���ي���ة 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  ع��رب  اأب��وظ��ب��ي 
وال��ت��ط��ب��ي��ق ال���ذك���ي خل��دم��ات��ه��ا ، 
اأبوظبي يف التطوير  روؤية حكومة 
وت�����وظ�����ي�����ف اأح�����������دث ال���ت���ق���ن���ي���ات 
واالأنظمة الفنية للنهو�ض بالعمل 

نحو ي�شهم يف تعزيز قيم االإيجابية 
وال�شعادة .

واأو�شح اأن اإجناز االأنظمة امل�شاندة 
يف �شرطة اأبو ظبي يعزز اإمكانياتها 
لالرتقاء مب�شتوى العمل ال�شرطي 
واالأمني، بحيث متكن فريق العمل 
االأنظمة  تلك  اإجن��از  من  املخت�ض 
اأقل  وبتكلفة  امل��ح��دد   امل��وع��د  قبل 
لرفع  املخرجات  ج��ودة  �شمان  مع 
التحول  عرب  العملي  االأداء  كفاءة 

الذكي يف املجال ال�شرطي.
تتبنى  ظبي  اأب���و  �شرطة  اأن  وذك���ر 
ال��رق��م��ي لتقدمي  ال��ت��ح��ول  خ��ط��ة 
باالبتكار  تتميز  �شرطية  خ��دم��ات 
ق��ي��م��ة م�����ش��اف��ة ومن���ط غري  وذات 
املتعاملن  م�����ش��ت��ه��دف��ة  ت��ق��ل��ي��دي، 

Store« وموقعها على االإنرتنت 
مبا ي�شمن تقدمي اأرقى اخلدمات 

بهدف اإ�شعاد املتعاملن.
نا�شر  م��ه��ن��د���ض  ال��ع��م��ي��د  واأك�������د 
مركز  مدير  الظاهري  اليبهوين 
نظم املعلومات واالت�شاالت بقطاع 
التطورات  مواكبة  القيادة  �شوؤون 
املت�شارعة  بت�شخري اأحدث التقنيات 
م���ن اأج�����ل ت��ع��زي��ز ال���ت���وا����ش���ل مع 
اأرق��ى اخلدمات  وتقدمي  اجلمهور 
ب��ط��ري��ق��ة ذك��ي��ة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن من 
املرورية  اخل���دم���ات  م�����ش��ت��خ��دم��ي 
املعايري  وف��ق  املختلفة  وال�شرطية 
تقليل  يف  ي�����ش��ه��م  مب����ا  ال����دول����ي����ة 
ال�شغط على مراكز خدمة واإ�شعاد 
على  تطلعاتهم  املتعاملن،وتلبية 

اأبوظبي  اإم����ارة  ، وجل��ع��ل  االأم��ن��ي 
يف م��ق��دم��ة امل���دن االآم���ن���ة، وخللق 
جمتمع واثق واآمن، وبناء اقت�شاد 
وميتلك  ع��امل��ي��اً  ومتفتح  م�����ش��ت��دام 

القدرة على املناف�شة.
وت��ط��ب��ق ���ش��رط��ة  اأب���وظ���ب���ي  روؤي���ة  
ال�شعادة  قيم  تعزيز   يف  احلكومة 
واالإي����ج����اب����ي����ة، وحت����وي����ل االآم������ال 
واقعية  اإجن��ازات  اإىل  والطموحات 
وخلق  واإ���ش��ع��اده��م  املجتمع  ل��راح��ة 
انطالقا  الأبنائهم،  واعد  م�شتقبل 
م��ن ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ق��ي��ا���ض موؤ�شر 
تقدمي   م������راك������ز   يف  ال���������ش����ع����ادة  
التقنيات  اأح������دث  ع���رب  اخل���دم���ة 
تطوير  وبهدف  املتطورة،  الذكية 
اخلدمات، وحتقيق �شعادة اجلمهور 

ي�����ش��م��ن حتقيق  وال���ع���ام���ل���ن مب���ا 
اأق�����ش��ى درج�����ات ال��ر���ش��ا ع���ن تلك 

اخلدمات املقدمة لهم.
ولفت اإىل اأن العمل على التحديثات 
ب�شورة  اخل��دم��ات  لتقدمي  الفنية 
متميزة على االأجهزة الذكية ياأتي 
جت�شيداً الهتمام  القيادة الر�شيدة 
االإمكانيات  وحر�شها  على توفري 
ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن ا���ش��ت��خ��دام اأحدث 
ت��ق��ن��ي��ات االت�������ش���ال احل��دي��ث��ة مبا 
وزيادة  املتعاملن  اإ�شعاد  يف  ي�شهم 
ث���ق���ت���ه���م ب�����اخل�����دم�����ات امل����ق����دم����ة 
واملتطورة.  وتعمل �شرطة اأبوظبي 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات  احلكومة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن االإجن�������ازات 
اإ�شعاد  على  اإيجابياً  تنعك�ض  التي 

عن اخلدمات املقدمة.
اجلهود  م��وا���ش��ل��ة  ع��ل��ى  واأك�������دت 
ملتعامليها  اخل���دم���ات  ت���ق���دمي  يف 
اإىل   و���ش��واًل   املعايري  اأف�شل  وف��ق 

�شعادتهم،  حت���ق���ق  م�������ش���ت���وي���ات  
االإرتقاء  يف  فعال  ب�شكل  واالإ�شهام 
مب�شتوى  اخلدمات احلكومية يف 

اإمارة  اأبوظبي.

النيابة العامة تطلع على جتربة االإعالم االأمني يف �صرطة دبي
•• دبي-الفجر:

عي�شى  ف��ي�����ش��ل  امل����ق����دم  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
القا�شم مدير اإدارة االإعالم االأمني 
املجتمع  الإ�شعاد  العامة  االإدارة  يف 
النيابة  م��ن  وف���داً  دب���ي،  �شرطة  يف 
االأ�شتاذ  ب��رئ��ا���ش��ة  ب���دب���ي  ال���ع���ام���ة 
ق�شم  رئي�ض  �شيف  اإب��راه��ي��م  ط��ارق 
بهدف  وذل��ك  املجتمعي،  االت�شال 

بها  يقوم  التي  املهام  ح��ول  العامة 
االأمني  االإع���الم  اإدارة  يف  ق�شم  كل 
والواجبات التي تقع على عاتقه يف 
اإطار حتقيق الروؤية اال�شرتاتيجية 
ل�شرطة دبي يف اجلانب االإعالمي 
واأطلعه على االأرقام واالإح�شائيات 
االإعالم  اإدارة  ب��اإجن��ازات  اخلا�شة 
االأمني �شواء يف اجلانب االإخباري 
واالإذاعية  التلفزيونية  الربامج  اأو 

االإع�����الم االأم���ن���ي، ف��ي��م��ا ���ش��م وفد 
البيوع  ع��ائ�����ش��ة  ال���ع���ام���ة  ال��ن��ي��اب��ة 
ون���دى عبد  اأول،  اإع��الم��ي  حم���رر 
اهلل حم��رر اإع���الم���ي.    ويف بداية 
اللقاء، رحب املقدم القا�شم بالوفد 
ال�شيف، وقدم له �شرحاً حول اإدارة 
االإعالم االأمني التي تعترب واحدة 
من �شمن 10 اإدارات تتبع لالإدارة 
وتت�شمن  املجتمع،  الإ�شعاد  العامة 

االإجنليزية  باللغة  دب���ي  ل�شرطة 
.)Safety & Security(

كما واأطلع وفد النيابة العامة على 
اآلية اإعداد الفيديوهات واالإنتاجات 
تغذي  والتي  دبي  ل�شرطة  امل�شورة 
مواقع التوا�شل االجتماعي وتزود 
�شرطة  بفعاليات  االإع���الم  و�شائل 
اآلية  دبي، اإىل جانب االطالع على 
وامل�شورة  االإعالمية  امل��واد  اأر�شفة 

االط��������الع ع���ل���ى جت���رب���ة االإع������الم 
دب����ي. وح�شر  ���ش��رط��ة  االأم���ن���ي يف 
االإعالم  اإدارة  ُعقد يف  الذي  اللقاء 
اأمن  �شعيد  دب��ي،  ب�شرطة  االأم��ن��ي 
والن�شر،  االأخ����ب����ار  ق�����ش��م  رئ��ي�����ض 
ال�����ش��ي��ب��اين رئي�ض  وال���رائ���د ه���اين 
التلفزيونية، ومنال  ق�شم الربامج 
الربامج  ق�����ش��م  رئ��ي�����ش��ة  اإب���راه���ي���م 
موظفي  م����ن  وع�������دد  االإذاع�������ي�������ة، 

واالأخبار املوثقة. وا�شطحب املقدم 
القا�شم وفد النيابة العامة يف جولة 
يف اإدارة االإعالم االأمني حيث اأطلع 
مطبوعات االإدارة املتمثل يف جملة 
املوا�شيع  كافة  تن�شر  والتي  االأم��ن 
اخلا�شة بفعاليات �شرطة دبي اإىل 
جانب تقارير وحتقيقات �شحفية، 
اإ���ش��دار خا�ض  وه��ي  خالد  وجملة 
ال�شهرية  وال���ن�������ش���رة  ب����االأط����ف����ال، 

4 اأق�شام هي: ق�شم االأخبار والن�شر، 
ق�شم  التلفزيونية،  ال��ربام��ج  ق�شم 
واملتابعة.  التوثيق  وق�شم  االإذاع��ة، 
واأكد املقدم القا�شم حر�ض القيادة 
ال��دائ��م على  دب��ي  ال��ع��ام��ة ل�شرطة 
التعاون وتبادل اخلربات والتجارب 
احلكومية  ال���دوائ���ر  خم��ت��ل��ف  م���ع 
خا�شة يف جوانب العمل االإعالمي، 
النيابة  لوفد  واٍف  �شرحاً  مقدماً 

وكيفية توثيقها وا�شتخراجها وقت 
احل��اج��ة. ويف خ��ت��ام ال���زي���ارة، قدم 
يف  املجتمعي  االت�شال  ق�شم  رئي�ض 
القيادة  اإىل  �شكره  العامة  النيابة 
ال����ع����ام����ة ل�������ش���رط���ة دب������ي الإت����اح����ة 
الفر�شة لهم لالطالع على جتربة 
بامل�شتوى  م�شيداً  االأمني،  االإع��الم 
امل�شورة  واالنتاجات  العايل  املهني 

واملطبوعة الإدارة االإعالم االأمني.



األحد  24   يونيو    2018  م   -   العـدد  12359  
Sunday   24   June   2018  -  Issue No   1235906

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك
�ض. ون وورلد كومباين ليمتد

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 116951            بتاريخ : 24/ 2008/07                       
با�ش��م: �ض. ون وورلد كومباين ليمتد.

وعنوانة : ، 301 ، روب بلدينج، 1 5 11 كاواراكا�شي �شو ، كو، اأو�شاكا 0048  531 ، اليابان.
وامل�شجلة حتت رقم : )116951(  بتاريخ: 2012/07/25

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 24/ 
2018/07 وحتى تاريخ :  2028/07/24    

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك  بينتاتي فا�شون �ض.ذ.م.م

 axx STYLE :بن�شر التعديالت املو�شحة اأدناه على طلب ت�شجيل  العالمة التجارية التالية

املودعة حتت رقم :   275756        بتاريخ: 01 / 07 / 2017م
امل�شجلة حتت رقم :                        بتاريخ: 14 / 01 / 2018م                 

با�ش��م:  بينتاتي فا�شون �ض.ذ.م.م.
وعنوانه:  �ض.ب 445771، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 
�شفر،  وحقائب  �شناديق  تزين،  م��واد  اأغ��ذي��ة،  جاهزة،  مالب�ض  مثل:  ال�شلع  من  متنوعة  جتميعية  خدمة 
واأدارة عمليات بيعها و�شرائها،  امل�شتهلك،  منتجات جلد طبيعي و�شناعي، لغاية عر�شها و�شرائها من قبل 
الن�شاط  وتفعيل  االعمال  وتوجيه  واإدارة  التجارية،  العالمة  هذه  حتت  لها  والرتويج  واالإع��الن  والدعاية 

املكتبي.
الواق�عة بالفئة   :  35

التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
بيانات التعديل.

تعديل �شكل العالمة كما هو مو�شح اأعاله حيث مت تعديل العالمة وذلك باإظافة الكلمات العربية "اك�ض 
�شتايل" على اليمن.  

تاريخ التعديل : 2018/01/24              تاريخ التاأ�شري :    /   /2017
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك ك�شبيان جلف م م ح

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 281395          بتاريخ : 21/10/2017م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: ك�شبيان جلف م م ح.
وعنوانه: �ض. ب : 263255 املنطقة احلّرة جلبل علي، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
التبغ واأدوات املدخنن، �شجائر يف الفئة 34. 

الواق�عة بالفئة: 34
و�شف العالمة : هي عبارة عن كلمة KINGLEAF  مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة الالتينية وباللون 

ال�شود كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك �شيمو اإنرتنا�شيونال م.م.ح

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 282991          بتاريخ : 15/11/2017م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شيمو اإنرتنا�شيونال م.م.ح.
وعنوانه: منطقة عجمان احلرة، �ض. ب 376698  ، عجمان، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املركبات فى  اإط��ارات لعجالت  املركبات،  دواليب  املائي، حماور  اأو  اأو اجلوي  الربي  النقل  واأجهزة  املركبات 

الفئة 12. 
الواق�عة بالفئة: 12

وفوقها  االأح��م��ر  باللون  مميز  ب�شكل  كتبت   SHYMO الالتينية  الكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة   : العالمة  و�شف 
العجلة  ي�شبه  ر�شم  ويعلوهم  االأ�شود،  مميز  ب�شكل  منطوقها اللفظي باللغة العربية الكلمة "�شيمو" كتبت 
االأحمر وخلفه  باللون  ب�شكل مميز   S الالتيني  واالأبي�ض وكتب بداخله احلرف  واالأ�شود  االأحمر  باالألوان 

اأربعة خطوط عري�شة اأفقية ال�شكل باللون االأحمر كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359

منوذج �إعالن �لن�ضر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 117667

باإ�شم : ليفوجن ترينيتي مانيجمنت  )�شنغافورة( بي تي اأي. ليمتد
وعنوانه: 1 كاالنغ جنك�شن، # 05-01 ، �شنغافورة 339263. 

بتاريخ:2011/09/26 وامل�شجلة حتت الرقم: 153034 
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
البيجانات،  االأو�شحة،  اللفاعات،  العنق،  اأربطة  القفازات،  اجل��وارب،  الراأ�ض،  اأغطية  القدم،  األب�شة  املالب�ض، 

العباءات، املالب�ض الداخلية، األب�شة ال�شباحة، االأحزمة، اأحزمة اخل�شر، البدالت النظامية املوحدة.
انتهاء حلماية يف: 2018/08/07 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �شنوات  ملدة ع�شر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/08/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359

منوذج �إعالن �لن�ضر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 117666

باإ�شم : ليفوجن ترينيتي مانيجمنت  )�شنغافورة( بي تي اأي. ليمتد
وعنوانه: 1 كاالنغ جنك�شن، # 05-01 ، �شنغافورة 339263.

بتاريخ:2011/09/20 وامل�شجلة حتت الرقم: 151278 
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :18
اجللود الطبيعية واجللود املقلدة واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد، غري م�شنفة �شمن الفئات االأخرى، 
جلود احليوانات ال�شغرية، جلود احليوانات الكبرية، �شناديق وحقائب ال�شفر، ال�شم�شيات، مظالت ن�شائية 
خفيف وع�شي امل�شي، �شياط، وال�شروج واأطقم ركوب اخليل، احلقائب الريا�شية، حقائب الظهر، اأكيا�ض من 
اجللد، حقائب �شغرية حلفظ االأوراق والوثائق، احلافظات اجللدية امل�شطحة، احلقائب اليدوية، حقائب 

ال�شاطئ، حقائب للمخيمن، حقائب الت�شوق، املحافظ الن�شائية، علب البطاقات، عكازات، املحافظ.
انتهاء حلماية يف: 2018/08/07 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �شنوات  ملدة ع�شر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/08/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359

منوذج �إعالن �لن�ضر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 117665

باإ�شم : ليفوجن ترينيتي مانيجمنت  )�شنغافورة( بي تي اأي. ليمتد
وعنوانه: 1 كاالنغ جنك�شن، # 05-01 ، �شنغافورة 339263.

بتاريخ:2011/09/20 وامل�شجلة حتت الرقم: 151277 
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :14
املعادن النفي�شة و�شبائكها واملنتجات امل�شنوعة من املعادن النفي�شة اأو املطلية بها، غري م�شنفة �شمن الفئات 
االأخرى، املجوهرات، احللي، االأحجار الثمينة، اأدوات ح�شاب الزمن والوقت، االأ�شاور، حلقات �شاعة اجليب، 
دبابي�ض الأربطة العنق، خوامت، اأقراط، قالدات، اإبزميات، من املعادن النفي�شة )جموهرات(، م�شابك االأكمام، 
اأطواق  اأ�شرطة ال�شاعات،  �شاعات احلائط وال�شاعات اليدوية، �شناديق من املعادن النفي�شة، علب ال�شاعات، 

ال�شاعات، �شال�شل ال�شاعات، م�شغوالت من املعدن النفي�ض، الن�شب التذكارية.
انتهاء حلماية يف: 2018/08/07 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �شنوات  ملدة ع�شر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/08/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359

منوذج �إعالن �لن�ضر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 117664

باإ�شم : ليفوجن ترينيتي مانيجمنت  )�شنغافورة( بي تي اأي. ليمتد
وعنوانه: 1 كاالنغ جنك�شن، # 05-01 ، �شنغافورة 339263.

بتاريخ:2011/09/20 وامل�شجلة حتت الرقم: 151276 
�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
االأجهزة  الكهربائية )مبا يف ذلك  العلمية واملالحية واال�شتطالعية واالأجهزة واالأدوات  االأجهزة واالأدوات 
الال�شلكية(، اأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي واالأجهزة واالأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات 
الوزن والقيا�ض وتوليد االإ�شارة واملراقبة )املتابعة( واالإنقاذ والتعليم، االأجهزة التي تعمل بالنقود، االآالت 
والنظارات  ال�شم�شية،  النظارات  احلريق،  اإطفاء  اأجهزة  احلا�شبة،  االآالت  النقود،  لر�شد  اأجهزة  الناطقة، 
الطبية، وعلب للنظارات الطبية، و�شال�شل للنظارات الطبية، وقيطان للنظارات الطبية، واإطارات للنظارات 
االأغرا�ض  يف  لال�شتخدام  الغبار  اأو  ال�شم�ض  م��ن  للوقاية  منظار  ال��وه��ج،  م�شادة  للعيون  اأقنعة  الطبية، 

الريا�شية، املن�شورات االلكرتونية.
انتهاء حلماية يف: 2018/08/07 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �شنوات  ملدة ع�شر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/08/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك كافترييا تي فلو ذ.م.م.
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 283394          بتاريخ : 23/11/2017م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: كافترييا تي فلو ذ.م.م.
وعنوانه: �ض.ب 77924 دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري االأطعمة وامل�شروبات، وخدمات االإيواء املوؤقت. 

الواق�عة بالفئة: 43
و�شف العالمة : كلمة " دار ال�شاي " باالأحرف العربية و خط مميز وباالأعلى ر�شم منزل وباأالأ�شفل ر�شم 
 TASTE OF عبارة  لفنجان ب�شكل مت�شل ويف الو�شط وباأخلط ، كلمة "Dar Al Shai"  واأ�شفل 
دائرى اجلميعهم باللون االأبي�ض واالأ�شود كما  ن�شف  "  ب�شكل   ARABIAN CLASSIC TEA

هو مو�شح بال�شكل املرفق.
 taste، دار،  الكلمات  ع��ن  ح�شري  بحق  املطالبة  ع��دم  م��ع  جمملها  يف  للعالمة  احلماية   : اال���ش��رتاط��ات 

العادي. الو�شع  يف  حدة  على  كل  ال�شاي   ،  Arabian، classic tea
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك �شكب ال�شحراء للتجارة العامة و الوكاالت التجارية 

املحدودة بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 
املودعة حتت رقم: 284996          بتاريخ : 24/12/2017م

تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م
با�ش��م: �شكب ال�شحراء للتجارة العامة و الوكاالت التجارية املحدودة.

وعنوانه: دبي العراق، بغداد، قطعة رقم. 1597 مقاطعة/ 3  وزيرية.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التبغ واأدوات املدخنن، �شجائر. 
الواق�عة بالفئة: 34

و�شف العالمة : عبارة عن �شكل مميز لعلبة م�شتطيلة ثنائية االأبعاد باللونن االأبي�ض واالأخ�شر وبها من 
 " " القابو�ض  الكلمة  االأمامي للعلبة  الوجه  الفاحت حيث كتبت على  البني  باللون  االأعلى �شريط مزخرف 
اأ�شفلها ر�شم ملجموعة من الفواكهة امل�شكلة وعلك باللون االأزرق وكتب  ب�شكل مميز باللون البني الفاحت و 
بال�شكل  مو�شح  هو  كما  البني  باللون  �شغري  " بحجم  " القابو�ض  الكلمة  املزخرف  ال�شريط  داخ��ل  اأي�شا 

املرفق.
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك مطحنة �شامل �شالح عبداللة )�ض.ذ.م.م(

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 290044          بتاريخ : 03/04/2018م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: مطحنة �شامل �شالح عبداللة )�ض.ذ.م.م(.
وعنوانه: �ض.ب 51552 دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وامل�شتح�شرات  الدقيق  االإ�شطناعي،  وال��ن  وال�شاغو  والتابيوكا  واالأرز  وال�شكر  وال��ك��اك��او  وال�شاي  ال��ن 
االأ�شود،  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�شنوعة 

اخلمرية وم�شحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�شل�شات )التوابل(، البهارات، الثلج. 
الواق�عة بالفئة: 30

و�شف العالمة : كلمة "flavourites" باالأحرف الالتينية بخط مائل باللون االأ�شود و �شكل �شاق النبات 
باالأعلى كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك �شبيكرتا م م ح

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 
املودعة حتت رقم: 290938          بتاريخ : 21/04/2018م

تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م
با�ش��م: �شبيكرتا م م ح.

وعنوانه: �ض. ب  50452، املنطقة احلمرية، ال�شارقة، االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأطقم غري يدوية للهواتف، �شماعات الراأ�ض، لبادات الفاأرة يف  هواتف حممولة، اأجهزة ملحقة باحلا�شوب، 
الفئة.

الواق�عة بالفئة: 09
 Travel ويليها ر�شم قو�ض ثم تليها الكلمة الالتينية Spec و�شف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية
كتبت جميعها ب�شكل مميز باللون االأحمر الفاحت وفوق كلمة Travel يوجد ر�شم طائرة ركاب باللون البني 

كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
 spec،  travel اال�شرتاطات : احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�شري عن الكلمات

كل على حدة يف الو�شع العادي. 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359

منوذج �إعالن �لن�ضر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 119328

باإ�شم : خمزن اجلابر للتحف �ض.ذ.م.م
وعنوانه: �ض.ب. 1940 ، دبي ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2010/04/11 وامل�شجلة حتت الرقم: 101593 

�ضورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
حفا�شات اأطفال من الن�شيج ، فوط اأطفال من الن�شيج ، اأثواب ا�شتحمام ، مالب�ض لل�شاطىء ، م�شدات لل�شدر 
، فيعلت ، مالب�ض معاطف ، معاطف خفيفة ، مالب�ض للحفالت التنكرية ، لبا�ض القدم ، عباءات ، �شاالت من 
الفرو ، فرو )مالب�ض( ، مباذل ، مالب�ض حمبوكة ، جاكيتات ، اأثواب من ال�شيف ، مالب�ض جلدية ، مالب�ض 
، املالب�ض  ، بيجامات  ، �شراويل داخلية  ، معاطف خارجية  اأردي��ة �شروالية   ، ، ربطات عنق  من اجللد املقلد 
اجلاهزة ، �شاري )لبا�ض هندي(، القم�شان ، اأحذية ، تنانري ، اأخفاف ، جوارب طويلة ، بذالت ، اأثواب �شباحة ، 

قم�شان ن�شف كم ، بنطلونات ، مالب�ض داخلية ، بذالت نظامية ، �شدرات ، �شدريات يف الفئة 25.
انتهاء حلماية يف: 2018/09/16 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �شنوات  ملدة ع�شر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/09/16

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:2015/03/15م   املودعة حتت رقم: 228942 

 تاريخ اإيداع االأولوية:  10 مار�ض 2015 
 با�ش��م: جميال جروب ليمتد 

 وعنوانه: بريدجووتر بلي�ض، وتر لن،  ليدز ال ا�ض 11 5بي زد، اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

اأدوات  ال�شعر؛  لتجعيد  مالقط  ال�شعر؛  متويج  مكاوي  ال�شعر؛  مكاوي  ال�شعر؛  لت�شفيف  كهربائية  اأدوات 
كهربائية وغري كهربائية الإزالة ال�شعر؛ مق�شات �شعر كهربائية وغري كهربائية لال�شتعمال ال�شخ�شي؛ اأدوات 
يدوية غري كهربائية لتجعيد ال�شعر؛ ماكينات حالقة كهربائية اأو غري كهربائية؛ علب ماكينات احلالقة؛ 

 مق�شات؛ علب احلالقة؛ مق�شات �شعر اللحى؛ مالقط الإزالة ال�شعر؛ اأدوات ت�شفري. 
 الواق�عة بالفئة:  8 

الالتينية.   و�شف العالمة:  كتبت كلمتي " GHD ORACLE" باالأحرف 
 اال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

�إعادة  لوجود خطاأ مت  ون�ضبتًا   2018/4/2 بتاريخ  �لتجارية  �لعالمة  ن�ضر هذه  مالحظة: مت 

ن�ضرها بتاريخ 2018/6/24 لذ� وجب �لتنوية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2017/08/5م   املودعة حتت رقم: 277677 

 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: جيمخانه ري�شتورانت�ض ليميتد 

 وعنوانه: 69-67جورج  �شرتيت، لندن دبليو 1 يو 8 ال تي، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات  املطاعم؛  خدمات  ؛  ال�شراب  و  بالطعام  التموين  خدمات  وامل�شروبات؛  االأطعمة  توفري  خدمات 

املقاهي

 الواق�عة بالفئة:  43 

 و�شف العالمة:  الكلمة GYMKHANA كتبت باحلروف الالتينية. 

اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

�إعادة  لوجود خطاأ مت  ون�ضبتًا   2018/4/2 بتاريخ  �لتجارية  �لعالمة  ن�ضر هذه  مالحظة: مت 

ن�ضرها بتاريخ 2018/6/24 لذ� وجب �لتنوية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 280727    بتاريخ: 2017/10/09
با�ش��م : �شينزن اي تي انوفي�شن الكرتونيك�ض ليمتد..

وعنوانه: 2اف،مبنى اي3،نيوجيالونغ،اند�شرتيال زوون، جوان الن،
لوجن هوا،�شينزن،جواجن دوجن، ال�شن 518000
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ت�شوير  االت  �شماعات،  �شمع،  لواقط  للرا�ض،  �شماعات  ال�شوت،  مكربات  ذكية،  تلفونات  كمبيوتر،  -ادوات 
فوتوغرايف، اجهزة مو�شلة، �شا�شات عر�ض الفيديو، بطاريات ال�شحن، االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية 
وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي واالأجهزة واالأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات 
اأو  فتح  اأو  لو�شل   واأدوات  اأجهزة  والتعليم،  واالإنقاذ  )االإ�شراف(  واملراقبة  واالإ�شارة  والقيا�ض  ال��وزن  قيا�ض 
اأو  ال�شوت  ن�شخ  اأو  اإر�شال  اأو  ت�شجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  التحكم يف  اأو  تنظيم  اأو  تكثيف  اأو  حتويل 
ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�ض ت�شجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع 

النقد، اآالت ت�شجيل النقد اآالت حا�شبة، معدات واأجهزة حا�شوبية ملعاجلة البيانات، اأجهزة اإخماد النريان.
الواقعة بالفئة : )9(

االأبي�ض واالأ�شود وب�شكل بي�شوي، وكامل  باللون  اأو االذن  العن  �شكل  العالمة: عبارة عن ر�شم على  �شكل 
العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر.

اال�شرتاطات: ال توجد.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
 ق�ضــم �لعالمات �لتجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 280628    بتاريخ: 2017/10/08

با�ش��م :  �شنزهن هتوندرتكنولوجي كو ليمتد.
وعنوانه:  اف 8، بناء اي، جينونغ تكنولوجي بارك، كوايتيو كمينيتي،

 فاينغ �شرتيت، بوا اند د�شت، �شنزهن، ال�شن .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

هواتف نقالة، هواتف ذكية، حقائب للهواتف الذكية، اغطية للهواتف الذكية، حمايات ل�شا�شات الهواتف، 
اجهزة  للحا�شب،  اج��زاء  للحا�شب،  �شا�شات  دات��ا،  اكبال  �شواحن،  بطاريات،  تعقب،  اأجهزة  للهواتف،  قواعد 
 ، حممولة  حوا�شب  ف���اأرة،  مفاتيح،  لوحة  الكرتونية،  �شواحن  الو�شائط،  م�شغل  جهاز  �شماعات،  ال�شلكي، 
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات قيا�ض الوزن والقيا�ض واالإ�شارة واملراقبة )االإ�شراف( واالإنقاذ والتعليم، 
اأجهزة واأدوات لو�شل  اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل 
اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�ض ت�شجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات 
ملعاجلة  حا�شوبية  واأج��ه��زة  م��ع��دات  حا�شبة،  اآالت  النقد  ت�شجيل  اآالت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة 

البيانات، اأجهزة اإخماد النريان.    الواقعة بالفئة : )9(
وب�شكل  االأ�شود  باللون  كتبت  وقد   ،)kibosun( : التالية  الالتينية  الكلمة  : عبارة عن  العالمة  و�شف 
اأفقي، كما امتد فوق الكلمة خط باللون اال�شود من احلرف )b( اإىل نهاية الكلمة، وكامل العالمة كتبت 

على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

 ق�ضــم �لعالمات �لتجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 280340    بتاريخ: 2017/10/02
با�ش��م : �شام فن للتجارة العامة ذ م م .

وعنوانه: االإمارات العربية املتحدة، دبي، �ض ب : )29116( .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات قيا�ض الوزن والقيا�ض واالإ�شارة واملراقبة )االإ�شراف( واالإنقاذ والتعليم، 
اأجهزة واأدوات لو�شل  اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل 
اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�ض ت�شجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات 
ملعاجلة  حا�شوبية  واأج��ه��زة  م��ع��دات  حا�شبة،  اآالت  النقد  ت�شجيل  اآالت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة 

البيانات، اأجهزة اإخماد النريان.
الواقعة بالفئة : )9(

و�شف العالمة : عبارة عن االحرف الالتينية التالية : )A-A(، وقد كتبت باللون االأ�شود وب�شكل اأفقي، 
وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .

اال�شرتاطات: ال توجد.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
 ق�ضــم �لعالمات �لتجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 281974    بتاريخ: 2017/10/30
با�ش��م : تاج الدين حممد عي�شى الرزاقي .

وعنوانه: االإمارات العربية املتحدة، دبي ،�ض.ب: 58189 . 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري االأطعمة وامل�شروبات ، وخدمات االإيواء املوؤقت.
الواقعة بالفئة : )43(

و�شف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية التالية )LaQueen( حيث كتبت باللون االأ�شود ، وب�شكل 
اأفقي مميز، وبخط كبري، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل العالمة 

مميز ومبتكر
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

 ق�ضــم �لعالمات �لتجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 281971    بتاريخ: 2017/10/30
با�ش��م : تاج الدين حممد عي�شى الرزاقي .

وعنوانه: االإمارات العربية املتحدة، دبي ،�ض.ب: 58189 . 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري االأطعمة وامل�شروبات ، وخدمات االإيواء املوؤقت .
الواقعة بالفئة : )43(

و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم  والكلمة الالتينية التالية: )Mediterraneo(، حيث كتبت باللون 
االأبي�ض ، وب�شكل اأفقي مميز، والر�شم على �شكل دائرة باللون الر�شا�شي ر�شم بداخلها ب�شكل ايحائي ر�شم 
بال�شكل، وجممل  كما هو مو�شح  بي�شاء  على خلفية  كتبت  العالمة  وكامل  االأ�شود،  باللون  وق��ارب  لطيور 

العالمة مميز ومبتكر
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

 ق�ضــم �لعالمات �لتجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت بلدية مدينة اأبوظبي وبالتعاون مع �شركة 
اأبوظبي للخدمات العامة “م�شاندة” عن اإجناز 
يف  التحتية  والبنية  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ط��رق  م�����ش��روع 
النه�شة الع�شكرية، وبني يا�ض، وال�شوامخ، حيث 
درهم  مليون   102.77 االأع��م��ال  تكلفة  بلغت 

على م�شاحة تقارب 197 األف مرت مربع.
وياأتي تنفيذ م�شاريع البنية التحتية يف اأبوظبي 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة  جت�شيدا  و���ش��واح��ي��ه��ا 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ب�شاحب  ممثلة 

“حفظه اهلل” و�شاحب  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة، ومبا 
الأبوظبي  ال�شاملة  التطوير  خطة  م��ع  يتطابق 
تطوير  على  احلر�ض  اإط��ار  و�شمن  و�شواحيها، 
منظومة البنى التحتية يف جميع املدن، وتوفري 
امل�شتمر  التطور  مواكبة  على  ال��ق��ادرة  اخلدمات 
املت�شاعد،  ال�شكاين  والنمو  امل��دن  ت�شهده  ال��ذي 
االقت�شادية  احل��رك��ة  بحجم  امللحوظ  والتو�شع 
والتجارية فيها، االأمر الذي يتطلب وجود بنية 
التنمية  عاملية حتقق معايري  حتتية مبوا�شفات 

امل�شتدامة. كما اإن تنفيذ هذه امل�شاريع يعرب عن 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  املوؤ�ش�شية  بقيمها  البلدية  ال��ت��زام 
االرتقاء امل�شتمر مب�شتوى جودة احلياة، وتنفيذ 
مكونات  تطوير  اإىل  الهادفة  امل�شاريع  منظومة 
تطلعات  يحقق  ال���ذي  بال�شكل  التحتية  البنية 
التنمية  دعم مكونات  وي�شاهم يف  املجتمع  اأف��راد 
امل�شتدامة. ويت�شمن امل�شروع تطوير وا�شتحداث 
واأعمال  واأعمال الطرق واالإن��ارة  التحتية  البنية 
كهرباء  حمطات  اإن�شاء  اإىل  باالإ�شافة  الكهرباء، 
هذه  تنفيذ  وي��ت��م  امل���ذك���ورة،  للمناطق  ج��دي��دة 
امل�شاريع يف اإطار احلر�ض على توفري بنية حتتية 

ال���ف���رد واملجتمع  ت��ل��ب��ي ح���اج���ات  ع��ال��ي��ة اجل�����ودة 
وتتما�شى مع اأف�شل املعايري العاملية، حيث اإن هذه 
امل�شاريع حتظى باالهتمام واملتابعة امل�شتمرة من 
نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  �شاحب 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
امل�شلحة . وحتر�ض كل من البلدية و”م�شاندة” 
يف ك��اف��ة امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ع��ل��ى حتقيق 
حتتية  بنية  توفري  نحو  اأب��وظ��ب��ي  خطة  اأه���داف 
واقت�شادها  االإم�����ارة  جمتمع  ت��خ��دم  م�شتدامة 
اإمارة  يجعل  ومبا  العاملية  املعايري  الأف�شل  وفقاً 

اأبوظبي رائدة عاملياً يف هذا املجال.

�إجناز و�أرقام
امل�����������ش�����روع  ال�����ع�����م�����ل يف  ������ش�����اع�����ات  ب�����ل�����غ ع���������دد 
اإن�شاء  �شاعة عمل، وت�شمن   1،700،000.00
منطقة  يف  التحتية  والبنية  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ط��رق 
وال�شوامخ  ي���ا����ض  وب���ن���ي  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ن��ه�����ش��ة 
األ��ف مرت مربع، حيث   197 ال�  مب�شاحة تقارب 

يخدم امل�شروع 178 قطعة �شكنية.
و���ش��م��ل��ت اأع���م���ال امل�����ش��روع اإن�����ش��اء ط���رق داخلية 
بطول  ال�شرب  مياه  و�شبكات  ك��م،   8.10 بطول 
االأمطار  مياه  لت�شريف  واأخرى  كم   10.165
�شرف  �شبكة  ج��ان��ب  اإىل  بطول10.340كم، 

ات�شاالت  و���ش��ب��ك��ة  ك���م،   5.316 ب��ط��ول  ���ش��ح��ي 
�شبكة  اإن�����ش��اء  ع��ن  ف�����ش��اًل  ك���م،   5.506 ب��ط��ول 
فرعية،  ك��ه��رب��اء  حم��ط��ات   9 تت�شمن  ك��ه��رب��اء 
تتكون  التي  ال��ط��رق  اإن���ارة  �شبكة  اإىل  باالإ�شافة 
من 197 عمود اإنارة. اجلدير بالذكر اأن اأعمال 
العام  من  اأغ�شط�ض  يف  انطلقت  الفعلية  امل�شروع 
2016 ، حيث اإن م�شاريع البنية التحتية اجلاري 
تنفيذها من �شاأنها توفري خدمات ع�شرية تلبي 
وتوفر  التحتية  البنى  م��ن  ال�شكان  اح��ت��ي��اج��ات 
هذه  �شكان  جلميع  واال�شتقرار  ال�شعادة،  اأ�شباب 

املناطق.

••فيينا-النم�شا-الفجر: 

اع��ت��م��دت دول���ة االإم�����ارات ق���رار موؤمتر 
االأمم املتحدة املعني با�شتك�شاف الف�شاء 
االأغرا�ض  يف  وا���ش��ت��خ��دام��ه  اخل���ارج���ي 
50+” مع ختام  “يوني�شبي�ض  ال�شلمية 
العا�شمة  امل��ا���ش��ي يف  االأ���ش��ب��وع  اأع��م��ال��ه 
على  يوؤكد  وال��ذي  “فيينا”،  النم�شاوية 
للتنمية  داف��ع��اً  بو�شفه  الف�شاء  ق��ط��اع 

االقت�شادية واالجتماعية امل�شتدامة. 
ج����اء ذل����ك خ����الل م�����ش��ارك��ة وف����د رفيع 
امل�����ش��ت��وى م���ن ال���دول���ة ب��رئ��ا���ش��ة معايل 
ال����دك����ت����ور اأح�����م�����د ع�����ب�����داهلل ب���ال���ه���ول 
التعليم  ل�شوؤون  الدولة  وزير  الفال�شي، 
رئي�ض  امل���ت���ق���دم���ة  وامل������ه������ارات  ال����ع����ايل 
للف�شاء،  االإم���ارات  وكالة  اإدارة  جمل�ض 
والذي  للموؤمتر،  اخلتامية  اجلل�شة  يف 

اأقيم خالل الفرتة بن 18 و21 يونيو 
ال�50  ال��ذك��رى  م��ع  بالتزامن  اجل���اري 

النطالقته.  
ويوؤكد القرار على ما قدمته جلنة االأمم 
املتحدة ال�شتخدام الف�شاء اخلارجي يف 
مكتب  من  وبدعم  ال�شلمية،  االأغ��را���ض 
االأمم املتحدة ل�شوؤون الف�شاء اخلارجي، 
املا�شية  اخلم�شن  ال�شنوات  م��دى  على 
من من�شات فريدة لتعزيز �شبل التعاون 
الف�شائية  االأن�شطة  جم��ال  يف  ال���دويل 
على كافة امل�شتويات، وذلك بهدف تعزيز 
احلوار بن الدول املتقدمة والنا�شئة يف 
جمال الف�شاء لدعم جهود بناء قدرات 
ه���ذه ال�����دول، وم��وا���ش��ل��ة ر���ش��م مالمح 
الف�شاء  الأن�����ش��ط��ة  ال��ع��امل��ي��ة  احل��وك��م��ة 
اخلارجي مبا يعود بالفائدة على املعرفة 

الب�شرية وكوكب االأر�ض.

يتطلبه  ما  على  ال�شوء  القرار  وي�شلط 
للتنمية  املتحدة  االأمم  اأه���داف  حتقيق 
“�ِشنداي”  واإط���ار   ،2030 امل�شتدامة 
للحد من خماطر الكوارث، وااللتزامات 
ال��ت��ي ت��ع��ّه��دت ب��ه��ا ال����دول االأط�����راف يف 
اأقوى  ودع��م  تن�شيق  من  باري�ض،  اتفاق 
وحت�شن  الدولية،  امل�شتويات  كافة  على 
�شبل الو�شول اإىل البيانات والتطبيقات 
والبنية التحتية الف�شائية وم�شاركتها.

وبهذا ال�شدد، قال معايل الدكتور اأحمد 
هذا  “يوؤكد  الفال�شي:  بالهول  عبداهلل 
اأهمية  القرار اال�شرتاتيجي على مدى 
وال��ت��دري��ب يف  والتعليم  ال��ق��درات  ب��ن��اء 
جمال علوم وتكنولوجيا الف�شاء، حيث 
من ال�شروري للدول واالأطراف املعنية، 
وبدعم من االأمم املتحدة، التعاون فيما 
واالإمكانيات  ال���ق���درات  ل��ت��ع��زي��ز  بينها 

والتبادل املعريف يف هذه املجاالت«.
علوم  “�شتوا�شل  م��ع��ال��ي��ه:  واأ�����ش����اف 
وتكنولوجيا الف�شاء وتطبيقاتها حيازة 
االأمم  اأه����داف  حتقيق  يف  اأ���ش��ا���ش��ي  دور 
 2030 امل�����ش��ت��دام��ة  للتنمية  امل��ت��ح��دة 
عرب  لالإن�شانّية  املنفعة  جتلب  وال��ت��ي 
والو�شول  ال��ب�����ش��رّي��ة  امل��ع��رف��ة  ت��ط��وي��ر 
دولة  ونلتزم يف  امل�شتدامة،  التنمّية  اإىل 
االإمارات العربية املّتحدة ممّثلًة بوكالة 
االإم��������ارات ل��ل��ف�����ش��اء ب�����اأن ن���ك���ون ج����زءاً 
املدى  طويلة  اال�شرتاتيجية  ه��ذه  م��ن 
ودع��م��ه��ا ب�شكل ك��ام��ل م��ن خ��الل تبني 

هذا القرار اجلديد«. 
وق����ال م��ع��ال��ي��ه خ���الل ال��ب��ي��ان ال����وزاري 
املوؤمتر:  فعاليات  خ��الل  ق��ّدم��ه  ال���ذي 
يعترب التعاون االإقليمي والدويل عامل 
اتفاقيات  اإذ وقعنا  اأ�شا�شي لدينا.  جناح 

وم��ذك��رات ت��ع��اون وت��ف��اه��م م��ع العديد 
من اأهم واأبرز الوكاالت الف�شائية حول 
املعلومات  تبادل  اإط��ار  العامل، وذلك يف 
وامل���ع���ارف وال��ب��ي��ان��ات واخل������ربات، كما 
ق��ادة قطاع  م��ع  كثب  ع��ن  بالعمل  نقوم 
العربي  ال��ع��امل  م�شتوى  على  الف�شاء 
الف�شاء  ب��رام��ج  ودع��م  التعاون  لتعزيز 
البحثية  امل��ن�����ش��اآت  وق������درات  ال��وط��ن��ي��ة 
ملتزمة  ف���االإم���ارات  ل��دي��ه��م،  والعلمية 
املعريف  وال��ن��ق��ل  ال��ت��ب��ادل  بثقافة  دائ��م��اً 

والتعاون الهادف.
وك���ان���ت وك���ال���ة االإم�������ارات ل��ل��ف�����ش��اء قد 
امل�����ش��ارك��ة يف املوؤمتر  ���ش��ع��ت م��ن خ���الل 
الدولة  جهود  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل 
املتحدة  االأمم  اأه����������داف  حت���ق���ي���ق  يف 
ب��دءاً من احلد من  امل�شتدامة،  للتنمية 
االأقمار  با�شتخدام  املناخية  التغيريات 

جهود  دع��م  اإىل  وو���ش��واًل  اال�شطناعية 
املياه  حتديات  ملواجهة  العلمي  البحث 

والغذاء. 
املتحدة  االأمم  م��وؤمت��ر  اأن  اإىل  وي�����ش��ار 

اخلارجي  ال��ف�����ش��اء  با�شتك�شاف  امل��ع��ن��ي 
ال�شلمية  االأغ����را�����ض  يف  وا���ش��ت��خ��دام��ه 
بالتزامن  ي��ق��ام   ”+50 “يوني�شبي�ض 
وجمع  النطالقته،  ال�50  الذكرى  مع 

الف�شائي  ال���ق���ط���اع  ق�����ادة  م���ن  ك��وك��ب��ة 
ووكاالت الف�شاء حول العامل، اإىل جانب 
روؤ�شاء ال�شركات واخلرباء االأكادميين، 
وذلك ملناق�شة جماالت التعاون املختلفة 

•• اأبوظبي-وام:

نظم جهاز اأبوظبي للمحا�شبة “اأداء” 
ور�شة عمل بعنوان “بناء نظم رقابة 
داخلية فعالة حول التقارير املالية” 
ب���ه���دف ت��ر���ش��ي��خ امل���ع���رف���ة ال���الزم���ة 
مببادئ  االرت����ق����اء  يف  ت�����ش��ه��م  ال���ت���ي 
عملية  وتعزيز  وال�شفافية  امل�شاءلة 
اجلهات  لدى  املالية  التقارير  اإع��داد 
احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  وال�����ش��رك��ات 

اخلا�شعة لنطاق قانون اجلهاز.
 350 اأكرث من  الور�شة  وا�شتقطبت 

وال�شركات  اجل���ه���ات  م���ن  م�����ش��ارك��ا 
وامل���وؤ����ش�������ش���ات احل��ك��وم��ي��ة يف ام����ارة 
وتطوير  مبتابعة  معنين  اأب��وظ��ب��ي 
ن����ظ����م ال�����رق�����اب�����ة ال����داخ����ل����ي����ة ل����دى 
ممثلن  اإىل  باالإ�شافة  موؤ�ش�شاتهم 
عن مكاتب التدقيق الكربى العاملة 

يف االإمارة.
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ور���ش��ة  تنظيم  ومت 
رائ�������دة يف جمال  ع���امل���ي���ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
ومب�شاركة  واال���ش��ت�����ش��ارات  املحا�شبة 
تقييم  جم�����ال  يف  دول����ي����ن  خ������رباء 
وتطوير نظم الرقابة الداخلية حول 

التقارير املالية.
م�شاعي  �شمن  الور�شة  تنظيم  ياأتي 
“اأداء”  للمحا�شبة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از 
الوطنية  ال����ك����وادر  يف  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
توفري  خالل  من  مهاراتها  وتطوير 
املحا�شبة  ال��الزم يف جم��ال  التدريب 
وال��ت��دق��ي��ق وذل����ك م��ن خ���الل مركز 
“اأداء” للمعرفة. وقال معايل حمد 
احلر ال�شويدي رئي�ض جهاز اأبوظبي 
للمحا�شبة “ تعترب ور�شة العمل هذه 
مع  وحيوية  تفاعلية  توا�شل  من�شة 
هدفنا  احلكومية  اجل��ه��ات  موظفي 

من خاللها اإىل جت�شيد روؤية القيادة 
الر�شيدة برت�شيخ ثقافة ال�شفافية يف 
امل�شاءلة  و�شمان  الوطنية  املوؤ�ش�شات 
ال���ف���ع���ال���ة م����ن خ�����الل ال���ت���ع���اون مع 
ذات  واالإقليمية  ال��دول��ي��ة  املنظمات 
مكت�شبات  بحماية  ي�شهم  ال�شلة مبا 

الوطن وي�شمن ا�شتدامتها«.
واأ�شاف “ يعك�ض االإقبال الكبري على 
الور�شة االهتمام امللحوظ يف اخلروج 
رائدة  من��اذج  الإر�شاء  مبتكرة  بحلول 
الرقابة  نظم  جم��ال  يف  بها  يحتذى 

الداخلية«.

عقدت  التي   - الور�شة  وا�شتعر�شت 
املوا�شيع  م���ن  ال���ع���دي���د   - م����وؤخ����را 
التخ�ش�شية التي تو�شح للم�شاركن 
ال�شبل املثلى واملمار�شات الرائدة التي 
التقارير  و�شفافية  ك��ف��اءة  م��ن  تعزز 
املالية من خالل االلتزام بقرار رقم 
1 لعام 2017 ب�شاأن تدقيق البيانات 
امل��ال��ي��ة ل��ل��ج��ه��ات اخل��ا���ش��ع��ة وال���ذي 
خدمات  ج����ودة  حت�����ش��ن  اإىل  ي��ه��دف 
القيمة  وتعزيز  اخل��ارج��ي  التدقيق 
التدقيق  عملية  مل��خ��رج��ات  امل�شافة 
وفعالية الرقابة الداخلية من خالل 

عاملية  واأط���ر  ملعايري  وف��ق��اً  تقييمها 
على  ال��رق��اب��ة  تعزيز  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
االلتزام باالأنظمة والقوانن املنظمة 

لعمل اجلهات.
للخرباء  فر�شة  الور�شة  �شكلت  كما 
نظم  جم�������ال  يف  وامل���ت���خ�������ش�������ش���ن 
ومناق�شة  لبحث  الداخلية  الرقابة 
الرقابي  ال���ع���م���ل  وم�����ب�����ادئ  اأ����ش�������ض 
امل���ايل وت��زوي��د امل�����ش��ارك��ن ب����االأدوات 
بفعالية  لالرتقاء  الالزمة  واملهارات 
االإج��راءات املتبعة وحتقيق ا�شتدامة 
املوارد املالية لكل موؤ�ش�شة وامل�شاهمة 

م�شتهدفات  حت��ق��ي��ق  يف  ال��ف��ع��ل��ي��ة 
اقت�شاد  اأب��و ظبي يف حتقيق  حكومة 
الروؤية  مع  متا�شياً  وم�شتدام  متنوع 
اأبو  حلكومة  االقت�شادية  التنموية 

ظبي 2030.
املماثلة  القوانن  الور�شة  وتناولت 
يف   2017 ل�����ش��ن��ة   1 رق����م  ل���ل���ق���رار 
املتحدة  ال��والي��ات  مثل  متعددة  دول 
واململكة  وكندا  واليابان  االأمريكية 
ا�شتعرا�ض  اإىل  اإ����ش���اف���ة  امل���ت���ح���دة 
بنظم  املتعلقة  واملقارنات  التعريفات 
ال���ع���امل كما  ال���رق���اب���ة ال��داخ��ل��ي��ة يف 

والفر�ض  التحديات  مناق�شة  مت��ت 
يف  الرائدة  املوؤ�ش�شات  واجهتها  التي 
رقابة  ال��دول عند تطبيق نظم  تلك 
داخلية فعالة واأمثلة من حول العامل 
واخلربات  املعرفة  بنقل  �شاهم  مم��ا 

الالزمة.

بتكلفة تقارب 103 ماليني درهم

بلدية مدينة اأب�ظبي تنجز م�صروع الطرق الداخلية والبنية التحتية يف النه�صة الع�صكرية وبني يا�س وال�ص�امخ بالتعاون مع »م�صاندة«

مع ختام �أعماله يف �لعا�ضمة �لنم�ضاوية »فيينا« 

االإمارات تعتمد قرار م�ؤمتر االأمم املتحدة ال�صتك�صاف الف�صاء »ي�ني�صبي�س 50+«

جهاز اأب�ظبي للمحا�صبة يختتم ور�صة عمل ح�ل بناء نظم رقابة داخلية فعالة

•• العني- وام:

ح�شر ال�شيخ الدكتور من�شور بن طحنون بن حممد اآل نهيان م�شاء اأم�ض االأول حفل اال�شتقبال الذي 
اأقامه يحيى حممد �شالح البلو�شي مبنا�شبة زفاف جنله “ حممد “ اإىل كرمية مراد علي البلو�شي.

وح�شر احلفل - الذي اأقيم بفندق اآيال مبدينة العن - ال�شيخ الدكتور حممد بن �شالح ال�شرقي و ال�شيخ 
اآل نهيان و عدد من وجهاء القبائل و كبار ال�شخ�شيات و جمع من اأهل  خليفة بن من�شور بن طحنون 

العرو�شن.

من�ص�ر بن طحن�ن يح�صر 
اأفراح البل��صي 
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•• ال�شارقة-وام:

لتو�شيع  التنفيذية  اللجنة  اأع��ل��ن��ت 
ن����ط����اق امل�������دن ال�����ش��ح��ي��ة يف اإم�������ارة 
موؤخرا  اجتماعها  خ��الل   - ال�شارقة 
مع اللجان التن�شيقية برئا�شة �شعادة 
 - اللجنة  رئي�ض  املهريي  عبدالعزيز 
 88 ن�شبة  حققت  ال�شارقة  اإم��ارة  ان 
ب�شروط  املتعلقة  املعايري  من  باملائة 
ا�شتيفاء تو�شعة نطاق املدن ال�شحية 
التي اأقرتها منظمة ال�شحة العاملية.

خالل  التنفيذية  اللجنة  ون��اق�����ش��ت 
التطويرية  اخل���ط���ط  اج���ت���م���اع���ه���ا 
ال�شتيفاء معايري تو�شعة نطاق املدن 
ال�شحية و برنامج الور�شة التدريبية 
املدينة  ب��ربن��ام��ج  بالتو�شع  اخل��ا���ض 
ال����ذي تنظمه  ب��ال�����ش��ارق��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
اللجنة بالتعاون مع منظمة ال�شحة 
العاملية على مدى يومن يف االأ�شبوع 

املقبل.
وتهدف الور�شة التدريبية اإىل تعزيز 
املن�شقن  وق�����درات  م���ه���ارات  و���ش��ق��ل 
تطبيق  ب��ك��ي��ف��ي��ة  ال��ع��ام��ل��ة  وال����ف����رق 
ال�شحية  املدن  تو�شعة نطاق  معايري 

امل�شتقبلية  اخل��ط��ة  ع��ل��ى  واالت���ف���اق 
ال�شحية  امل��دي��ن��ة  ب��ربن��ام��ج  للتو�شع 
حتديث  ج����ان����ب  اإىل  ب����ال���������ش����ارق����ة 
املدن  ب��ربن��ام��ج  املخت�شة  امل��ع��ل��وم��ات 
ال�����ش��ح��ي��ة وم��راج��ع��ة م���ا مت اإجن����ازه 
ال�شحية  املدينة  اإط���ار  يف  بال�شارقة 

امل�شتقبلية  اخل���ط���وات  وا���ش��ت��ع��را���ض 
اعتماد  الإع�������ادة  ال��زم��ن��ي��ة  واخل���ط���ة 

ال�شارقة كمدينة �شحية.
وا�شتعر�ض اأع�شاء اللجنة التنفيذية 
بع�ض  التن�شيقية  ال��ل��ج��ان  واأع�����ش��اء 
النجاح  ق�ش�ض  الإب�����راز  امل��ق��رتح��ات 

ا�شم  و�شعت  التي  املتميزة  واملبادرات 
املحافل  ج��م��ي��ع  يف  ال�����ش��ارق��ة  اإم������ارة 

العاملية.
ح�شر االجتماع ال�شيخة جنالء علي 
املعال مدير اإدارة املختربات املركزية 
ب��ل��دي��ة ال�����ش��ارق��ة وح�����ش��ة اخلاجة  يف 

التعليمية،  ال�شارقة  منطقة  م��دي��ر 
وال����ع����م����ي����د خ���ل���ي���ف���ة حم����م����د امل�����ري 
ن��ائ��ب م��دي��ر ع���ام امل����وارد واخلدمات 
ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  امل�شاندة 
اخلاجه  اأم���رية  وال��دك��ت��ورة  ال�شارقة 
االأولية  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  م���دي���ر 

املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  يف 
اإدارة  م����دي����ر  امل�����ح�����رزي  وع�����ب�����داهلل 
االبتكار والتطوير يف دائرة االإح�شاء 
النعيمي  وخلود  املجتمعية  والتنمية 
يف  االجتماعية  الرخ�ض  اإدارة  مدير 

دائرة اخلدمات االجتماعية.

 •• الفجرية-وام: 
ال�شخ�شية  امل��ق��اب��الت  م��رح��ل��ة  ال��ف��ج��رية  يف  اخ��ت��ت��م��ت 
حمد  ب��ن  “حممد  ل��ربن��ام��ج  لالنت�شاب  للمرت�شحن 
ال�شرقي لتمكن ال�شباب” التي ا�شت�شافها مركز �شباب 
متقدماً   166 وخ�شع   . ي��وم��ن  م��دى  على  ال��ف��ج��رية 
للمقابلة بواقع 21 من الذكور و 145 من االإناث ممن 

م�شتوى  لقيا�ض  الكتابية  االختبارات  قبل  من  اجتازوا 
اللغات واملهارات املهنية للمتقدمن.

ورك�������زت امل���ق���اب���الت ال�����ش��خ�����ش��ي��ة ع���ل���ى ال���ت���ع���رف على 
�شخ�شيات املرت�شحن للربنامج والتعرف على جماالت 
اهتماماتهم العلمية وطموحاتهم امل�شتقبلية، باالإ�شافة 
اإىل اختبار م�شتوى اللغة لديهم مبا يتنا�شب ومتطلبات 

الربنامج الدرا�شي وم�شاراته. 
متقدماً   60 اخ��ت��ي��ار  امل��ق��اب��الت  ه���ذه  بنتيجة  و���ش��ي��ت��م 
لاللتحاق بالربنامج الدرا�شي واملهني اخلا�ض باملبادرة 

والذي �شي�شتمر ملدة 3 اأ�شهر. 
ال�شرقي  ب���ن ح��م��د  ال��ع��م��ل مب���ب���ادرة حم��م��د  اأن  ي��ذك��ر 
لتمكن ال�����ش��ب��اب ب����داأ ب��ع��د ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م بن 

الديوان االأمريي يف الفجرية وجمموعة �شركة برتول 
العليا  التقنية  وك��ل��ي��ات  “اإينوك”  الوطنية  االإم�����ارات 
عن  الباحثن  م��ن  ال�شابة  ال��ك��ف��اءات  ا�شتقطاب  بهدف 
املبادرة  لربنامج  لالنت�شاب  الفجرية  اإم���ارة  م��ن  عمل 
وتاأهيلهم مهنياً ووظيفياً لاللتحاق بالعمل يف قطاعات 

العمل املختلفة.

•• القاهرة - الفجر: 

 اختتم وفد احتاد كتاب واأدباء االمارات م�شاركته يف الدورة 
االأوىل ملنتدى االأدب ال�شيني العربي حتت �شعار “ االإبداع 
االأدبي على طريق احلرير اجلديد “ برئا�شة حبيب ال�شايغ 
رئي�ض االحتاد االأمن العام لالحتاد العام لالأدباء والكتاب 
عالء  الدكتور  م�شر  كتاب  احت��اد  رئي�ض  وبح�شور  العرب  
تيه  الكاتبة  ال�شينين  الكتاب  احت��اد  ورئي�ض  ال��ه��ادي  عبد 
واالمن  قوه  اآي  �شونغ  بالقاهرة   ال�شيني  ال�شفري  و  نينغ 

العام للمجل�ض االأعلى للثقافة الدكتور �شعيد امل�شرى. 
االأدبي  ال��ت��ع��اون  اأج���ل تطوير  امل��ن��ت��دى وم��ن  وع��ل��ى هام�ض 
والثقايف بن احتاد الكتاب ال�شينين واالحتاد العام للكتاب 
التبادل  ت��دع��م  ت��ع��اون  اتفاقية  توقيع  مت  ال��ع��رب  واالأدب�����اء 
االأدب����ي ب��ن ال��ط��رف��ن وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��ارف امل��ت��ب��ادل وتوثيق 

روابط ال�شداقة فيما بينهما. 
ال�شيني  الكاتب  ب��ادارة  للمنتدى  االأوىل  اجلل�شة  وناق�شت 

ماي جيا “ الرتاث واالإب��داع االأدبي » وحتدث فيها الكاتب 
والتجديد  االأ���ش��ال��ة  ب��ن  االأدب  ح���ول:  جيا  م��اي  ال�شيني 
ال��رتاث واالإب���داع االأدبي  اليمن ح��ول  وم��ب��ارك �شاملن من 
اأن����ا الثور   ت��و���ش��ي��ف اأّويل وال��ك��ات��ب  ل��ي��و ج��ن ي���ون ق�����ش��ة 
“ الن�شق  وال��ك��ات��ب ي��ان��غ ه��ون��ع يينغ حت���دث حت��ت ع��ن��اون 
االإبداعي الفريد ملذكرات القطة ال�شاحكة “ وقدم الكاتب 
�شمري دروي�������ض م��ن م�����ش��ر   ق����راءة حم��اي��دة ل��واق��ع اللغة 

العربية وتراثها اأثرهما يف االإبداع االأدبي والثقايف .
ويف اجلل�شة الثانية وب��ادارة الكاتب ال�شيني يو هوا وحتت 
ال�شن  يو  م��ن  املعا�شرة »حت��دث  “االأدب واحل��ي��اة  ع��ن��وان 
اأ�شنان �شيني وحتدث  الواقع من منظور طبيب  هوا حول 
املعا�شرة  ال�شوداين كمال الدين علي حول  االأدب واحلياة 
وحتدث من ال�شن هو �شينغ ننغ حتت عنوان : لندع الوقت 
في�شل حم�شن  الكويتي  الكاتب  على مهل وحتدث  مي�شي 
الكويتية  الرواية  القحطاين حول اخلطاب االجتماعي يف 
املعا�شرة فيما حتدث من ال�شن تانغ �شوالن حول االإبداع 

االأدبي واحلياة يف الوقت احلا�شر وحتدث الكاتب العماين 
ح��م��ود ب��ن ح��م��د ب��ن ج��وي��د ال��غ��ي��الين ع��ن ع��الق��ة الفنون 
 ( العماين  لالإن�شان  اليومية  باحلياة  العمانية  ال�شعبية 
يينغ يف احلياة  �شيو  ال�شن فو  البحر( وحت��دث من  فنون 
منبُع االإبداع و القت الكاتبة امل�شرية نوال مهنا كلمة ر�شيدة 

بن م�شعود كلمتها “ الكتابة الن�شائية .. اأفقا للتلقي “.
�شارك  االأدب��ي��ة«  االأع��م��ال  “ترجمة  ن��دوة  املنتدى  وت�شمن 
، م��اي جيا،  م��راد ال�شوداين  ، يو خ��وا  ي��ون  فيها ليو جن 
حم�شن  ال��دك��ت��ور  -فل�شطن،  ���ش��ال��ح  يحيى   ، فل�شطن   -
ف��رج��اين -م�����ش��ر، ال��دك��ت��ور ح�����ش��ان��ن فهمي -م�����ش��ر، مي 
تاو  جانغ  اإ���ش��راف:  حتت  املنتدى   واختتم  -م�شر.  عا�شور 
مدير مكتب العالقات اخلارجية الحتاد الكتاب ال�شينين 
بكلمة ختامية لرئي�ض احتاد كتاب م�شر الدكتور عالء عبد 
نيابة عن  ي��ون  ليو جن  ال�شيني  للكاتب  واخ��رى  ال��ه��ادي 
على  ال�شينين  الكتاب  احت��اد  وبتوقيع  ال�شينين  الكتاب 
يف   امل�شاركن  الكتاب  اتفق  ان��ه  اىل  ا���ش��ارت  القاهرة  وثيقة 

القاهرة  فى  العربي  ال�شيني  االأدب  ملنتدى  االأوىل  ال��دورة 
فعااًل  منوذجاً  يعد  العربي  ال�شيني  االأدب  منتدى  اأن  على 
لتعزيز التبادالت بن الكتاب ال�شينين وكتاب جميع الدول 
كل  اجلانبن  بن  بالتناوب  املنتدى  اإقامة  وتقرر  العربية، 

�شنتن وجعل ذلك من�شة اآلية للتبادل.
ب��ن الكتاب  ال��ت��ب��ادالت  اأ���ش��ا���ض  اأن  ات��ف��ق اجلميع على  ك��م��ا  
اآملن  اجلانبن،  بن  املتبادلة  االأعمال  ق��راءة  على  يعتمد 
ف���ى دف���ع ال��ت��ع��اون االي��ج��اب��ي ب���ن ه��ي��ئ��ات ال��ب��ح��ث االأدب����ي 
العربية،  ال���دول  وجميع  ال�شن  ف��ى  والن�شر  وال��رتج��م��ة 
مما ي�شهم فى ترجمة و تعريف القراء فى ال�شن والدول 
التفاهم بن  يزداد  املميزة، حتى  االدبية  باالأعمال  العربية 
اجلانبن.  واتفق اجلميع على اأن الكتاب يف ال�شن والدول 
وهي  االأج��ل،  ثنائية طويلة  تبادالت  على  العربية حافظوا 
حتتاج اإىل مزيد من التدعيم واال�شتكمال واإث��راء حمتوى 
ال��ت��ب��ادالت، مم��ا ي�شهم ف��ى ال��دف��ع ب��ن ال��ت��ب��ادالت الثنائية 

واآليات املنتدى. 

الرميثي ي�ؤكد حر�س �صرطة اأب�ظبي على تعزيز جه�دها التط�يرية وفق اأف�صل املمار�صات العاملية
اأبوظبي-وام: 

اأك���د م��ع��ايل ال��ل��واء حم��م��د خ��ل��ف��ان ال��رم��ي��ث��ي ق��ائ��د ع���ام �شرطة 
اأبوظبي حر�ض �شرطة اأبوظبي على تعزيز جهودها التطويرية 
يف م�شرية االأمن واالأمان ون�شر الطماأنينة وفق اأف�شل املمار�شات 
العاملية وحتقيق تطلعات القيادة الر�شيدة يف اأن تكون االإمارات 

اأكرث بلدان العامل اأمناً وا�شتقراراً.
جاء ذلك خالل قيام معاليه بزيارة اإىل مديرية �شرطة العا�شمة 
بقطاع االأمن اجلنائي اطلع خاللها على املنجزات و�شري العمل 
يف “املديرية” و�شاهد عر�شاً تقدميياً حول اخلطط التنفيذية 
وامل�شاريع  والربامج  االأداء  وموؤ�شرات  اال�شرتاتيجية  واالأه��داف 

االأمنية يف جمال احلد من اجلرمية با�شتخدام اأحدث التقنيات 
املمار�شات  واأف�شل  وال�شالمة  االأمن  االإلكرتونية ووفق معايري 
ال��ع��امل��ي��ة يف ه���ذا امل���ج���ال. وك����ان م��ع��ال��ي��ه ت���راأ����ض اج��ت��م��اع��اً عقد 
�شهيل  حممد  العميد  بح�شور  العا�شمة  �شرطة  م��دي��ري��ة  يف 
الرا�شدي مدير القطاع باالإنابة والعميد را�شد مبارك امل�شماري 
اهلل  عبد  حمد  والعقيد  االإداري���ة  لل�شوؤون  القطاع  مدير  نائب 

النيادي مدير املديرية باالإنابة وعدد من ال�شباط.
التي  االإيجابية  النتائج  على  اأبوظبي  �شرطة  ع��ام  قائد  واأث��ن��ى 
يف  واالأم���ان  باالأمن  ال�شعور  تعميق  يف  ال�شرطة  مراكز  حتققها 
باأحدث  امليدانية  وامل��ه��ارات  القدرات  تطوير  اإىل  داعياً  املجتمع 
العملية يف احلد من اجلرمية مبا يحقق  والتطبيقات  املعارف 

اأبوظبي  ���ش��رط��ة  �شمعة  م��ع  تتنا�شب  وال��ت��ي  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ك��ف��اءة 
اخلدمات  اأف�����ش��ل  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  تعمل  رائ����دة  اأم��ن��ي��ة  كموؤ�ش�شة 
وتعزيزاً  احل��دي��ث  االأم��ن��ي  العمل  ملنظومة  م��واك��ب��ة  ال�شرطية 

لريادة اإمارة اأبوظبي يف املوؤ�شرات العاملية لالأمن وال�شالمة.
و تعّرف الرميثي على املوؤلفات العلمية ومعر�ض ال�شور يف مكتبة 
مديرية �شرطة العا�شمة التي توثق اإجنازات املغفور له ال�شيخ 
“طيب اهلل ثراه” وجهوده وحكمته  نهيان  اآل  �شلطان  زايد بن 
وم�شريته احلافلة بالعطاء والبناء م�شيداً باحلر�ض على اإيجاد 
بيئة عمل اإيجابية و دعم احل�شاد املعريف وتر�شيخ ثقافة االبتكار 
اإثراء  يف  املوؤ�ش�ض  للقائد  امل�شتنري  الفكر  من  والتعّلم  املوؤ�ش�شي 

م�شرية التميز واالإبداع وتعزيز ال�شعور باالأمن واالأمان.

»اللجنة التنفيذية للمدن ال�صحية« تنظم ور�صة لت��صيع برنامج ال�صارقة مدينة �صحية

اختتام املقابالت ال�صخ�صية ملنت�صبي برنامج »حممد بن حمد ال�صرقي لتمكني ال�صباب«

توج بوثيقة �لقاهرة للتعاون بني �لحتاد �لعام لكتاب و�أدباء �لعرب و�ل�ضني

كتاب االإمارات يختتم م�صاركته يف منتدى »االإبداع االأدبي على طريق احلرير اجلديد «

•• اأبوظبي-وام:

الوطني  اجلي�ض  ق��وات  حققتها  التي  االنت�شارات  ان  ال�شاعة  اخ��ب��ار  ن�شرة  اأك���دت 
العربية  اململكة  ب��ق��ي��ادة  ال��ع��رب��ي  التحالف  قبل  م��ن  امل��دع��وم��ة  وامل��ق��اوم��ة  اليمني 
يف  الفاعلة  االإماراتية  القوات  من  مبا�شرة  وم�شاركة  كبرية  ومب�شاندة  ال�شعودية، 
هذا التحالف ت�شري - وفقاً للكثري من املراقبن - اإىل اأن احلوثين التابعن الإيران 

تنتظرهم هزمية حمققة.
وقالت الن�شرة - ال�شادرة عن مركز االمارات للدرا�شات والبحوث اال�شرتاتيجية يف 
افتتاحيتها ام�ض حتت عنوان “ بجهود التحالف واالإمارات .. بداية النهاية للحرب 
اليمن  بها احل��رب يف  �شتنتهي  التي  بالطريقة  التنبوؤ  “ رمبا ي�شعب   - “ تقرتب 
ولكن  �شيا�شية؛  ت�شوية  اأو  الع�شكري  احل�شم  طريق  عن  ذلك  �شيتم  وهل  ال�شقيق، 
املوؤكد اأن هذه احلرب تقرتب من نهايتها “ ..م�شرية اىل ان ال�شيطرة على مطار 
ال�شرعية يف حميط احلديدة وقرب حترير  احلديدة والتقدم الذي حتققه قوات 

امليناء يعني اأن ال�شيطرة على املدينة اأ�شبحت بالفعل م�شاألة وقت لي�ض اإال.
يف  احل��دي��دة  الأهمية  احل���رب،  ب��داي��ة  ومنذ  اإدراك،  هناك  اأن  “ احلقيقة  وا�شافت 
ح�شم ال�شراع، واأن ال�شيطرة عليها اأمر اأ�شا�شي ملعارك اأخرى مهمة؛ وذلك ملوقعها 
اال�شرتاتيجي واأهميتها كميناء رئي�شي .. ولكن التحالف العربي وكذلك ال�شرعية 
اأرواح املدنين  كانا ياأمالن حترير املدينة ومينائها دون حرب؛ حر�شاً منهم على 
ال�شعبة  الظروف  هذه  ظل  يف  متثل  حيث  نف�شها،  للمدينة  التحتية  البنية  وعلى 
املتحدة  االأمم  من  وطلب  عر�ض  التحالف  اإن  حتى  اليمني؛  لل�شعب  حياة  �شريان 

مرات اأن تتوىل االإ�شراف على امليناء؛ ولكن االأمم املتحدة مل تكن تقبل بذلك ».
اأن ا�ُشتنفدت كل اجلهود واملحاوالت من اأجل جتنب احلرب  “ االآن، وبعد  وتابعت 
هناك؛ مل يعد اأمام التحالف خيار �شوى احل�شم الع�شكري؛ وبرغم اأن الباب ما زال 
مفتوحاً اأمام املتمردين للتخلي عن املدينة �شلمياً؛ فال يبدو من خالل ما تر�شح من 
اأخبار اأن جهود املبعوث االأممي اإىل اليمن مارتن جرفيث قد اأ�شفرت عن تقدم اأو 
اخرتاق؛ فاملتمردون ما زالوا مت�شبثن مبوقفهم الراف�ض للحلول ال�شلمية برغم 
يبدو  ما  بها قواتهم يف معارك احلديدة؛ وهم على  التي منيت  الكبرية  اخل�شائر 
يعّولون على ا�شتمرار الدعم االإيراين، والتحذيرات ال�شادرة ب�شاأن االنعكا�شات على 
املدنين. وكعادتهم فهم يخطئون يف فهم الر�شائل الدولية املتكررة التي حتملهم 
اليمن  يف  اأي�شاً  ولكن  فقط،  احلديدة  يف  لي�ض  االأو���ش��اع  اإليه  اآل��ت  عّما  امل�شوؤولية 
الدول  بع�ض  تبديها  التي  املخاوف  وبرغم  ال��دويل  املجتمع  اأن  واحلقيقة  باأكمله. 
فيما يتعلق باجلانب االإن�شاين والذي يوليه التحالف العربي اأولوية ق�شوى، يريد 
اأي�شاً ح�شماً �شريعاً لل�شراع، وهناك اإدراك متزايد اأن زمن الت�شويات ال�شيا�شية قد 

فات ب�شبب مماطلة احلوثين واإ�شرارهم على موا�شلة القتال ولو باأي ثمن«.
واك���دت ان��ه وم��ع ذل��ك ك��ل��ه، وب��رغ��م ال��ت��ق��دم امل��ي��داين ال���ذي حتققه ق���وات اجلي�ض 
الوطني على جبهات مهمة عدة، فاإن التحالف وال�شرعية ملتزمان ويف الوقت نف�شه 
منفتحان على اأي مقرتحات اأو مبادرات ميكن اأن حتقن الدماء؛ بل اإنهما يدعوان 
اإىل موا�شلة اجلهود من اأجل حتقيق ذلك الهدف؛ فتدخل التحالف الذي جاء بناء 
على طلب ر�شمي من احلكومة ال�شرعية بقيادة الرئي�ض عبدربه من�شور هادي هدفه 
ا�شتعادة ال�شرعية وحترير اليمن من براثن االنقالب واإعادة االأمن واال�شتقرار اإىل 
االأهداف.  ه��ذه  حتقيق  يف  ي�شهم  اأن  ميكن  جهد  الأي  وتاأييد  دع��م  وهناك  ربوعه؛ 
وقالت “ اأما التوقف من دون وجود اأفق وا�شح للحل اأو التزام �شريح من احلوثين 
اأن  اأمر غري مقبول؛ وخا�شة  ب�شكل كامل، فهو  املدينة وت�شليمها  باالن�شحاب من 
الدائرة ت�شيق على املتمردين ب�شكل غري م�شبوق؛ واإذا ما وا�شلت القوات اليمنية 
امل�شرتكة خططها كما هي مر�شومة، فاإن حترير احلديدة وا�شتعادة ال�شيطرة على 
�شتفتح  حيث  االن��ق��الب؛  ه��ذا  نهاية  تقرتب  ومعه  ج��داً؛  يقرتب  بالكامل  مينائها 
اأمام معركة �شنعاء وكذلك  ال�شيطرة على املدينة ومعها ال�شاحل الغربي االأبواب 
اأن خ�شارتهم احلديدة  �شك  املتمردون؛ وال  بها  التي يتح�شن  املعاقل  اآخر  �شعدة، 
�شتفقدهم الدعم الرئي�شي الذي ياأتيهم من اإيران و�شي�شعهم اأمام خيارين ال ثالث 
لهما وهما: اإما القبول مبطالب ال�شرعية العودة اإىل طاولة احلوار ولكن هذه املرة 
والتي ندعو اهلل  النهاية،  القتال حتى  اأو موا�شلة  �شروط ومطالب حم��ددة،  وفق 
تعاىل اأن تكون اأقرب مما هو متوقع، وذلك الأن كل يوم مير من عمر هذا االنقالب 

الدموي يعني مزيداً من املعاناة لل�شعب اليمني ال�شقيق«.

�أخبار �ل�ضاعة :
 بجه�د التحالف واالإمارات .. 

بداية النهاية للحرب تقرتب

دبي-الفجر:

تطوير  الت�شجيل يف مركز  باب  فتح  بدبي  داون  ملتالزمة  االإم���ارات  اأعلنت جمعية 
منت�شف  املقبل2018-2019 حتى  ال��درا���ش��ي  للعام  بها  داون  م��ت��الزم��ة  ذوي 
واأو�شحت الدكتورة منال  الق�شي�ض بدبي.  املقبل وذلك يف مقرها مبنطقة  يوليو 
جعرور رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية اأن مركز التطوير ي�شعى اإىل تقدمي خدمات 
نوعية يف جماالالإر�شاد االأ�شري والتدخل املبكر والرتبية اخلا�شة وتعديل ال�شلوك 
امل�شاندة من خالل جل�شات العالج الطبيعي والعالج الوظيفي وعالج  واخلدمات 
وقالت:  والتاأهيلية.  التعليمية  الف�شول  اإىل  والكالم باالإ�شافة  اللغة  ا�شطرابات 
للفئة  املبكر  التدخل  فيها  ف�شول  مبا  اخلدمات  جميع  لتلقي  متاح  الت�شجيل  اإن 
اإىل تاأهيل ذوي  اأن املركز يهدف  اإىل خم�ض �شنوات، واأو�شحت  العمرية من ثالث 
متالزمة داون يف مرحلة التدخل املبكر متهيداً لدجمهم يف مدار�ض التعليم العام. 
اإىل ثمان  العمرية من �شت  الدكتورة جعرور عن فتح ف�شل جديد للفئة  واأعلنت 
�شنوات  ال�شت  اأعمارهم  جت��اوزت  الذين  اأبنائنا  من  العديد  هناك  وقالت  �شنوات: 
ويتعذر دجمهم يف مدار�ض التعليم العام، وهم بحاجة اإىل توفر خدمات الف�شول 
املركز ي�شم  اأن  واأو�شحت الدكتورة جعرور  العمرية.   ال��ف��ئ��ة  ل��ه��ذه  التاأهيلية 
املناهج  اأف�شل  يقدم  املميزة  واخل��ربة  الكفاءة  ذوي  التخ�ش�شات من  متعدد  فريقاً 
اأجل  م��ن  اجل��ه��ود  ت�شافر  اإىل  االإم��ارات��ي��ة الف��ت��اً  البيئة  على  املقننة  واالخ��ت��ب��ارات 
�شمان تزويد االأبناء باأف�شل اخلطط الرتبوية احلديثة متهيداً للدمج. واأ�شافت: 
حتر�ض اجلمعية على مد ج�شور التوا�شل مع املدار�ض من خالل تدريب كوادرها 
العمل  ور���ض  داون من خالل  الهمم من ذوي متالزمة  اأ�شحاب  التعامل مع  على 
املتخ�ش�شة باللغتن العربية واالإجنليزية لتفعيل عملية الدمج بدعم الفئة التي 

تتعامل معهم ب�شكل مبا�شر من املعلمن واملخت�شن يف املدار�ض. 
من جانبها اأكدت االأ�شتاذة نوال احلاج نا�شر نائب رئي�ض جمل�ض االإدارة اأن اجلمعية 
متالزمة  ذوي  م��ن  الهمم  الأ���ش��ح��اب  النوعية  اخل��دم��ات  ك��اف��ة  ت��ق��دمي  اإىل  ت�شعى 
والتقليل من  النف�شي  والدعم  االأ�شري  االر�شاد  وتقدمي  داون ومتكينهم ودجمهم 
باأف�شل  وتزويدهم  وتدريبهم  االأمور وتوعيتهم  اأول��ي��اء  النف�شية على  ال�شغوط 

االأ�شاليب للتعامل مع اأبنائهم من ذوي متالزمة داون.

�أجنز 3025 جل�ضة تعليم �لعام �جلاري
بدء الت�صجيل مبركز تط�ير ذوي 

متالزمة بدبي وف�ص�ل التدخل املبكر
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اأخبـار الإمـارات
�ضغفه مبجلة »Safety & Security« يقوده حللمه

�صرطة دبي تلبي اأمنية طفل برك�ب �صيارة ماكالرين الفارهة
•• دبي- الفجر :

وتوفري  املجتمع  اأف����راد  اإ���ش��ع��اد  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��دول��ة  لتوجهات  تنفيذا 
تطلقها  التي  والنه�شوية  التنموية  للعمليات  وا�شتكماال  لهم،  الرفاهية 
ك��رمي��ة يحظون  وامل��ق��ي��م��ون بحياة  امل��واط��ن��ون  لينعم  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
واأفراد  التوا�شل بن اجلمهور  الأوا�شر  وتعزيزا  وال�شعادة،  باالأمن  فيها 
العامة ل�شرطة دبي لتحقيق حلم طفل بركوب  القيادة  بادرت  ال�شرطة، 

�شيارة ماكالرين الفارهة اإحدى دوريات �شرطة دبي ال�شياحية.
اإدارة  مدير  الكتبي  بنوا�ض  �شامل  �شعيد  مبارك  الدكتور  املقدم  واأو���ش��ح 
اأن  اجلنائية  واملباحث  للتحريات  العامة  االإدارة  يف  ال�شياحية  ال�شرطة 

االأمني،  االإع���الم  عن  ت�شدر  التي   »Safety & Security« جملة 
�شنوات،   10 العمر  البالغ من  �شانثا�شا  �شانيث  الطفل  ر�شالة من  تلقت 
باملجلة  اإعجابه  وين�ش�شرت، يعرب فيها عن  والطالب يف مدر�شة جيم�ض 
واملجتمعي  االأمني  للدور  امتنانه  وم��دى  ال�شهرية،  الأعدادها  ومتابعته 
امل��ج��ت��م��ع، وحلمه  واالأم�����ان يف  االأم����ن  لتعزيز  دب���ي  ���ش��رط��ة  تلعبه  ال���ذي 
�شوارع  يف  والتجول  الفارهة  ماكالرين  ب�شيارة  ال�شرطة  اأف��راد  مبرافقة 

اإمارة دبي.
واأكد املقدم بنوا�ض اأن �شرطة دبي حري�شة على التفاعل مع اأفراد اجلمهور 
ال�شيما  املجتمعي  دب��ي  �شرطة  دور  وتعزيز  معهم  التوا�شل  ج�شور  وم��د 
دبي  ل�شرطة  اجلديدة  املوؤ�ش�شية  للهوية  الثالث  القيم  اأحد  متثل  واأنها 

وهي االأمن والتوا�شل واالبتكار، م�شيفا اأن �شرطة دبي طاملا كانت رائدة 
يف مبادراتها املجتمعية، وهي حري�شة على حتقيق تطلعات حكومة دبي 

خللق جمتمع �شعيد ينعم باالأمن واالأمان واحلياة الكرمية املطمئنة.
دبي  �شرطة  ا�شتجابة  ل�شرعة  امتنانه  عن  �شانيث  الطفل  اأع��رب  ب��دوره، 
للر�شالة التي بعثها �شانيث اإىل املجلة، وتوا�شل �شرطة دبي معه لتحقيق 
حلمه، م�شيفا اأنه ن�شاأ وترعرع يف اإمارة دبي متابعا لكافة اإجنازات �شرطة 
دبي يف حفظ االأمن واالأمان والقب�ض على مرتكبي اجلرائم، وتنفيذها 
التي  واالأن�شطة  والفعاليات  املجتمعية  املبادرات  من  ومتنوع  كبري  لعدد 
اهتمامه هو  واأث���ار  م��ا جذبه  اأك��رث  وك��ان  النا�ض،  اإع��ج��اب وتفاعل  الق��ت 

ال�شيارات الفارهة لل�شرطة وخا�شة ماكالرين.

اأمل القبي�صي ت�صارك يف افتتاح مركز الت�صامح واالندماج والتعددية بجامعه دبلن �صتي
•• دبلن -وام:

الت�شامح  لدرا�شات  مركز  اأول  �شيتي  دبلن  جامعه  افتتحت 
بح�شور  اي���رل���ن���دا  ج��م��ه��وري��ة  وال���ت���ع���ددي���ة يف  واالن����دم����اج 
املجل�ض  رئي�شة  القبي�شي  ام��ل  ال��دك��ت��ورة  معايل  وم�شاركة 
ب��دع��وة ر�شمية م��ن م��ع��ايل �شون  الوطني االحت���ادي وذل���ك 
اأوفاريل رئي�ض جمل�ض النواب االإيرلندي ..وبح�شور ح�شد 

من ال�شخ�شيات احلكومية والربملانية واالأكادميية.
مركز  اأهمية  على  القبي�شي  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  معايل  واك���دت 
م�شاعدة  يف  وم�شاهمته  وال��ت��ع��ددي��ة  واالن���دم���اج  الت�شامح 
خمتلف املوؤ�ش�شات �شواء احلكومية او اخلا�شة وجميع افراد 
املجتمعات حول العامل على بناء ثقافة الت�شامح من خالل 
واالأفكار  االك��ادمي��ي��ة  االأب��ح��اث  اأح���دث  ايل  الو�شول  توفري 
واالأدوات املطلوبة لرت�شيخ قيم التنوع واالندماج.. وتقدمي 
امل�شورة واخلربات الالزمة يف جمال ال�شيا�شات التي تر�شخ 

قيم الت�شامح بن ال�شعوب.
تعزيز  اأهمية  ح��ول  ح��واري��ة  جل�شة  عقدت  االفتتاح  وعقب 
الت�شامح  املجتمع نظمها مركز  والت�شامح يف  االندماج  قيم 
القبي�شي  اأمل  واالندماج والتعددية �شمت معايل الدكتورة 
الدكتورة  فخامة  احل��وار  ب���اإدارة  وقامت  رئي�شية  كمتحدثة 

التي  ال�شابقة  االأيرلندية  اجلمهورية  رئي�شة  ماكليز  ماري 
تطرقت اىل العديد من املحاور املهمة اأهمها اأهمية مراكز 
الت�شامح  اإدارة  يف  االم��ارات  دول��ة  جتربة  الت�شامح،  درا�شات 
والتعددية وا�شهامات �شيا�شات الت�شامح يف دعم متكن املراأة 

وال�شباب ومكافحة التطرف الديني.
ميثل  العاملي  الت�شامح  ان  على  احل��واري��ة  اجلل�شة  واأك���دت 
عن�شرا اأ�شا�شيا يف حتقيق تطلعات اأكرث من 7 مليار ن�شمة 
باالأمن  والتمتع  ب�شالم  العي�ض  اإىل  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
واال���ش��ت��ق��رار وم��ن خ��الل الت�شامح ميكن احل��د م��ن معظم 
ال��ع��رق��ي��ة واالإره�����اب  ال��ت��ي تتج�شد يف احل����روب  امل�����ش��ك��الت 
والت�شدد واحلمائية من خالل ثقافة الت�شامح ولذلك فاإنه 

مبداأ مهم لالأمن االإقليمي والدويل على �شواء.
خالل  القبي�شي  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  معايل  اأك���دت  جهتها  وم��ن 
ت��اأ���ش�����ش��ت على  االإم������ارات  دول���ة  اأن  ع��ل��ى  اجلل�شة احل���واري���ة 
ثوابت را�شخة مبنية على اأ�ش�ض االحرتام املتبادل والتعاون 
...م�شرية  والتعاي�ض  الت�شامح  ومبادئ  وقيم  االآخرين  مع 
الت�شامح  االأ�شيل يف  باإرثه  االإماراتي عرف  املجتمع  ان  اىل 
الذي  الغري  مع  والتعاي�ض  واالنفتاح  الثقافية  والتعددية 
اآل نهيان  غر�شه ور�شخه املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
�شار  ال��ذي  النهج  وه��و  ثراهم  اهلل  طيب  املوؤ�ش�شون  واالآب���اء 

عليه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
الدولة »حفظه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال��وزراء حاكم  اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
اآل  دبي »رع��اه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زاي��د 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
االأعلى  املجل�ض  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم 
التوجيهات  الدولة يف ظل  اأ�شبحت  اأن  اإىل  االإم���ارات  حكام 
ال�شديدة لقيادتنا الر�شيدة مثاال بارزا ومنوذجا لتعزيز قيم 
الت�شامح والتعاي�ض يلقى احرتام وتقدير �شعوب العامل كافة 
من خالل املبادرات العاملية التي تطلقها خلدمة االإن�شانية.

الت�شامح  نهج  جت�شد  االإم���ارات  دول��ة  اأن  معاليها  واأ�شافت 
والتعاي�ض وال�شراكة االإن�شانية الذي توؤمن به وتكر�شه على 
40 كني�شة  اأر�ض الواقع، م�شرية يف هذا ال�شياق اإىل وجود 
خمتلف  م��ن  جن�شية   200 م��ن  واأك���رث  هندو�شياً  وم��ع��ب��داً 
على  جميعا  يقيمون  والعادات  والثقافات  واللغات  الديانات 
و�شعائرهم  اأعمالهم  تام، وميار�شون  بتناغم  الطيبة  اأر�شها 
الدينية بكل حرية ودون متييز اأو تفرقة يف الدين اأو اللون 
اأو اجلن�ض اأو الهوية. واأكدت معاليها اأن دولة االإمارات تنظر 
..واالبتكار  والقيادة  ال�شعب  بن  الثقة  ب��روح  امل�شتقبل  اإىل 
الت�شامح  ر�شالة  حتمل  التي  الوا�شحة  امل�شتقبلية  والروؤية 

وال�شالم وتهدف اإىل اإ�شعاد �شعب االإمارات والدول ال�شقيقة 
وال�شديقة.. فحكومة االإمارات هي حكومة م�شتقبل تنظر 

اإىل التحديات التي تواجهها املنطقة وت�شعى الأن تكون منارة 
للعمل وامل�شتقبل واالأمل.

»طرق دبي« تنجز 85 % من املرحلة االأوىل مل�صروعي تط�ير التقاطع ال�صابع و�صارعي اليالي�س واالأ�صايل، واالفتتاح يف 15 �صبتمرب املقبل
�لطاير: �مل�ضروعان يعزز�ن حماور �لربط بني �ضارع �ل�ضيخ ز�يد و�ضارعي �ل�ضيخ حممد بن ز�يد و�لإمار�ت

�مل�ضروعان ي�ضهمان يف حتويل جزء من �حلركة �ملرورية من �ضارع �ل�ضيخ ز�يد �إىل �ضارع �ليالي�س و�ضوًل ل�ضارعي �ل�ضيخ حممد بن ز�يد و�لإمار�ت
�ليالي�س ل�ضارع  �ل�ضتيعابية  �لطاقة  �لجتاهني  يف  �ل�ضاعة  يف  مركبة  �آلف   10

•• دبي-الفجر:

املدير  الطاير  مطر  �شعادة  اأع��ل��ن 
املديرين  جم��ل�����ض  ورئ��ي�����ض  ال���ع���ام 
يف ه��ي��ئ��ة ال����ط����رق وامل����وا�����ش����الت، 
االأوىل  املرحلة  من   85% اإجن��از 
ال�شابع  التقاطع  تطوير  مل�شروعي 
وتطوير  زاي���د  ال�شيخ  ���ش��ارع  ع��ل��ى 
�شارع اليالي�ض، و�شيتم افتتاحهما 
و�شي�شهم  املقبل،  �شبتمرب   15 يف 
تعزيز  يف  اجل���دي���دان  امل�����ش��روع��ان 
حم���اور ال��رب��ط ب��ن ���ش��ارع ال�شيخ 
بن  حممد  ال�شيخ  و���ش��ارع��ي  زاي���د 
زايد واالإم��ارات، وتخفيف احلركة 
زايد،  ال�شيخ  ���ش��ارع  على  امل��روري��ة 
القادمة  املركبات  حركة  بتحويل 
ال�شيخ  ����ش���ارع  اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى  م���ن 
و�شواًل  اليالي�ض  �شارع  اإىل  زاي��د، 
زايد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ل�����ش��ارع��ي 
دعم  يف  �شي�شهم  ك��م��ا  واالإم������ارات، 
وحركة  االق���ت�������ش���ادي���ة،  احل����رك����ة 
جبل  م��ي��ن��اء  واإىل  م���ن  ال��ب�����ش��ائ��ع 

م��ن م�شارين،  م��ك��ون  اآخ����ر  ج�����ش��ر 
القادمة  امل��روري��ة  احلركة  خلدمة 
من �شارع دوبال، يف منطقة وميناء 
جبل علي، مروراً فوق �شارع ال�شيخ 
اليالي�ض  �����ش����ارع  ب����اجت����اه  زاي�������د، 

�شرقاً.

�ضارعا �ليالي�س و�لأ�ضايل 
���ش��ي��ت��م �شمن  ال���ط���اي���ر:  واأ�����ش����اف 
املوازية،  ال��ط��رق  م�شروع  م��راح��ل 
ت��ط��وي��ر ����ش���ارع ال��ي��الي�����ض، ال���ذي 
من  كيلومرتات  �شتة  بطول  ميتد 
التقاطع  عند  زاي���د،  ال�شيخ  ���ش��ارع 
حممد  ال�شيخ  ���ش��ارع  اإىل  ال�����ش��اب��ع 
ت��ق��اط��ع احلو�ض،  ب��ن زاي����د، ع��ن��د 
االأ�شايل  �شارع  اإىل تطوير  اإ�شافة 
علي  ج�����ب�����ل  م����ن����ط����ق����ة  ل������ريب������ط 
جمريا  ج��زر  مبنطقة  ال�شناعية، 
ب���ط���ول خم�شة  االإم��������ارات  وت�����الل 

كيلومرتات.
امل��رح��ل��ة االأوىل  ت��ت�����ش��م��ن  وق�����ال: 
امل�����ش��روع زي���ادة ع��دد امل�شارات  م��ن 

للتقاطعات  االأوىل  واملرحلة  زاي��د، 
العلوية ل�شارعي االأ�شايل واخليل 

االأول على �شارع اليالي�ض.

�لتقاطع �ل�ضابع
واأو�شح �شعادة املدير العام ورئي�ض 
جمل�ض املديرين اأن م�شروع تطوير 
ال�شيخ  ال�شابع على �شارع  التقاطع 
تنفيذه على مرحلتن،  يتم  زاي��د، 
حت�شن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  تت�شمن 
�شارع  واإىل  م��ن  امل��روري��ة  احل��رك��ة 
ال�شيخ زايد و�شارع اليالي�ض �شرقاً، 
املرحلة  ه���ذه  اف��ت��ت��اح  �شيتم  ح��ي��ث 
فيما  القادم،  �شبتمرب   15 بتاريخ 
حت�شن  الثانية  املرحلة  تت�شمن 
ال�شيخ  �شارع  من  املرورية  احلركة 
والعك�ض،  دوب����ال  ���ش��ارع  اإىل  زاي���د 
�شارع  اإىل  ال��ي��الي�����ض  ����ش���ارع  وم���ن 
دوبال والعك�ض، و�شيتم افتتاحها يف 

الربع االأخري من العام اجلاري.
وق����ال ���ش��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر: اإن 
التقاطع  حت�������ش���ي���ن���ات  م���������ش����روع 

االأول، م�شرياً اإىل اأن نطاق العمل 
علوين  ت��ق��اط��ع��ن  اإن�����ش��اء  ي�شمل 
باإ�شارات  حم��ك��وم��ن  جم�����ش��ري��ن 
م�شار م�شروع  فيها  روع��ي  �شوئية 
تقاطع  عند  االأول  االحت���اد،  قطار 
اخليل  ���ش��ارع  م��ع  اليالي�ض  ���ش��ارع 
�شارع  تقاطع  عند  والثاين  االأول، 
ال��ي��الي�����ض م���ع ����ش���ارع االأ����ش���اي���ل، 
خلدمة  ع��ل��وي  ج�شر  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
للمركبات  امل������روري������ة  احل�����رك�����ة 
القادمة من �شارع االأ�شايل جنوباً 

اإىل �شارع اليالي�ض �شرقاً.
كذلك  امل�����ش��روع  ي�شمل  واأ����ش���اف: 
االأ�شايل،  ���ش��ارع  ام��ت��داد  ا�شتكمال 
كيلومرتات،  خم�شة  قرابة  بطول 
م���������ش����ارات يف كل  ث����الث����ة  ب�����ش��ع��ة 
علي  جبل  منطقة  لريبط  اجت���اه، 
جمريا  ج��زر  مبنطقة  ال�شناعية، 
ال�شارع  و�شيزود  االإم���ارات،  وت��الل 
على  م�شارين  ب�شعة  علوي  بج�شر 
����ش���ارع االأ����ش���اي���ل، بطول  ام���ت���داد 
ق��راب��ة ك��ي��ل��وم��رتي��ن، ي��وف��ر حركة 

علي. 
وقال الطاير: اإن امل�شروعان الذي 
ج����اء ت��ن��ف��ي��ذه��م��ا ب��ت��وج��ي��ه��ات من 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
التنمية  ي���واك���ب���ان  اهلل(،  )رع������اه 
امل�شتمرة التي ت�شهدها اإمارة دبي، 
متطلبات  ت��ل��ب��ي��ة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
النمو والتو�شع العمراين، وحتقيق 
ال�شعادة لل�شكان. وي�شهمان يف رفع 
�شارع  ملحور  اال�شتيعابية  الطاقة 
ال���ي���الي�������ض، ل��ي�����ش��ل ل���ق���راب���ة 10 
كل  يف  ال�����ش��اع��ة،  يف  م��رك��ب��ة  اآالف 
الرحلة بن  اجتاه، وتقلي�ض زمن 
التقاطع ال�شابع، على �شارع ال�شيخ 
زايد و�شارع ال�شيخ حممد بن زايد، 

اإىل قرابة اأربع دقائق.
واأ�شاف: انتهت ال�شركتان املنفذتان 
ل��ل��م�����ش��روع��ن م���ن اإجن�����از 85% 
على  الرئي�شة  اجل�شور  اأعمال  من 
ال�شيخ  ال�شابع على �شارع  التقاطع 

ع��ل��ى ���ش��ارع ال��ي��الي�����ض، م��ن ثالثة 
يف  م�����ش��ارات  خم�شة  اإىل  م�����ش��ارات 
االجتاه من �شارع ال�شيخ زايد اإىل 
���ش��ارع��ي ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
الحقة  م��رح��ل��ة  ويف  واالإم����������ارات، 
���ش��ي��ت��م زي�����ادة ع���دد امل�������ش���ارات على 
�شارع اليالي�ض من ثالثة م�شارات 
اإىل خم�شة م�شارات يف االجتاه من 
���ش��ارع��ي ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
زايد  ال�شيخ  ���ش��ارع  اإىل  واالإم����ارات 
يف  م�شارات  خم�ض  ال�شارع  لي�شبح 
ا�شتيعابية  وب��ط��اق��ة  االجت���اه���ن، 
بنحو  ت���ق���در  امل�����روري�����ة  ل��ل��ح��رك��ة 
ع�شرة اآالف مركبة يف ال�شاعة، كما 
ا�شتكمال  الثانية،  املرحلة  تت�شمن 
ب��ق��ي��ة م�����ش��ارب ال���رب���ط م���ن واإىل 
�شارعي  على  العلوية  التقاطعات 
اخليل االأول واالأ�شايل على طول 
كلية  ب�شعة  اليالي�ض  �شارع  حمور 
اجتاه،  كل  يف  م�شارات  �شبعة  تبلغ 
املرورية  احل��رك��ة  ل��ت��وف��ري  وذل����ك 
من واإىل �شارعي االأ�شايل واخليل 

اليالي�ض،  �����ش����ارع  ع���ل���ى  ال�������ش���اب���ع 
من  م��ك��ّون  ج�شر  اإن�����ش��اء  يت�شمن 
اأربعة م�شارات من �شارع اليالي�ض 
ب�شعة  ج�������ش���ري���ن،  اإىل  ل���ي���ت���ف���رع 
و�شيكون  م��ن��ه��م��ا،  ل��ك��ل  م�����ش��اري��ن 
اإم�������ارة  ب�����اجت�����اه  االأول  اجل�������ش���ر 
اأب��وظ��ب��ي، واجل�����ش��ر االآخ���ر باجتاه 
وميناء  منطقة  اإىل  دوب���ال  ���ش��ارع 
جبل علي، ويت�شمن اأي�شاً تطوير 
لتكّون  لليمن  االن��ع��ط��اف  ح��رك��ة 
ث��الث��ة م�����ش��ارات م��ن ���ش��ارع ال�شيخ 
�شرقاً،  اليالي�ض  ���ش��ارع  اإىل  زاي���د، 
اليالي�ض  ����ش���ارع  م���ن  وم�����ش��اري��ن 
باالجتاه  زاي���د  ال�����ش��ي��خ  ���ش��ارع  اإىل 
م�شارين  اإن�شاء  وك��ذل��ك  دب��ي،  اإىل 
ب���االجت���اه م��ن ���ش��ارع ال�����ش��ي��خ زايد 
اإىل �شارع دوبال، وم�شار واحد من 
�شارع دوبال اإىل �شارع ال�شيخ زايد، 
كما  اأبوظبي،  اإم���ارة  اإىل  ب��االجت��اه 
يت�شمن امل�شروع حت�شن االإ�شارات 
ال�شوئية عند مداخل ميناء جبل 
اإن�شاء  وك��ذل��ك  و2،   1 رق���م  ع��ل��ي 

قرن  �شارع  من  للقادمن  مرورية 
ال�شيخ  ����ش���ارع  ب���اجت���اه  ال�����ش��ب��خ��ة، 
حم���م���د ب����ن زاي�������د، و���ش��ي��ت��م ربط 
ال�����ش��ارع م��ع خم��ارج جم�ّشرة حّرة 
الفرجان  م�������ش���روع  م���ن  احل���رك���ة 
امل�شروع  ي�شمل  ك��م��ا  ال��ت��ط��وي��ري، 
�شوئية  اإ�������ش������ارات  ����ش���ت  اإن���������ش����اء 
االأ�شايل  �����ش����ارع  ع���ل���ى  ���ش��ط��ح��ي��ة 
ل��ت��وف��ري م��داخ��ل وخم����ارج لبع�ض 
امل�شاريع التطويرية القائمة، مثل 

دي�شكفري جاردنز والفرجان.
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•• جدة - وام:

اأكد معايل الدكتور عواد بن �شالح العواد وزير االإعالم 
باململكة العربية ال�شعودية اأن التحالف العربي لدعم 
ما  حترير  و  ا�شتعادة  م��ن  متكن  اليمن  يف  ال�شرعية 
التزامه  % من االأرا���ش��ي اليمنية مع   85 يزيد عن 
التام بقواعد اال�شتباك وحماية املدنين ودعم ال�شعب 

اليمني وحكومته ال�شرعية يف مقاومة املعتدين.
اإع��الم الدول  اأم��ام اجتماع وزراء  ج��اء ذل��ك يف كلمته 
بجدة  اليمن  يف  ال�شرعية  دع��م  حت��ال��ف  يف  االأع�����ش��اء 
وتقدمي  االإع��الم��ي��ة  اجل��ه��ود  تن�شيق  �شبل  ملناق�شة 

الدعم االإعالمي لدول التحالف.
اجلهود  لتن�شيق  ا�شتمرارا  ياأتي  االجتماع  اإن  ق��ال  و 
يف  ال�شرعية  دع��م  حتالف  دول  بن  امل�شرتك  والعمل 
ال��ي��م��ن و ال���ذي ج���اء ا���ش��ت��ج��اب��ة ل��دع��وة م��ن الرئي�ض 
 2015 م��ار���ض  يف  ه���ادي  من�شور  رب���ه  ع��ب��د  اليمني 
الإع�������ادة ال�����ش��رع��ي��ة ل��ل��ي��م��ن وال���ت�������ش���دي الع����ت����داءات 
وا�شتيالئها  اإي��ران  من  املدعومة  احلوثي  ميلي�شيات 
على ال�شلطة وتهديدها الأمن حدود اململكة وا�شتقرار 
التو�شعية  اإي����ران  اأج��ن��دة  خ��دم��ة  خ��الل  م��ن  املنطقة 
وعدم احرتام حق ال�شعب اليمني يف اختيار احلكومة 

ال�شرعية التي متثله.
اإيران  اأدوات  اإح��دى  احلوثية  امليلي�شيات  اإن  اأ�شاف  و 
لتهديد ا�شتقرار املنطقة واأن اأطماعها مل تتوقف عند 
االعتداء على اليمنين واال�شتيالء على اأرا�شيهم بل 
تعدت ذلك اإىل تهديد اأمن اململكة العربية ال�شعودية 
باإطالق اأكرث من 152 �شاروخا بالي�شتيا ت�شدت لها 
قوات دفاعنا اجلوي بكل ب�شالة ومنعتها من الو�شول 
البقاع وهي  اأقد�ض  ت�شتثن  التي مل  اإىل م�شتهدفاتها 
مكة املكرمة مما يعك�ض عدم اكرتاث هذه امليلي�شيات 

امل��ق��د���ش��ات االإ�شالمية  اإي����ران حل��رم��ة  امل��دع��وم��ة م��ن 
لذلك كان الزما على حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن 
اأذرع  لقطع  االنقالبية  امليلي�شيات  لهذه  يت�شدى  اأن 

اإيران يف املنطقة واإعادة ال�شرعية يف اليمن .
م���ن حتقيق  ال��ت��ح��ال��ف مت��ك��ن  اأن  م��ع��ال��ي��ه  اأو����ش���ح  و 
وخ�شو�شا  اجلبهات  خمتلف  يف  ملحوظة  انت�شارات 
احلوثي  مليلي�شيات  ال��رئ��ي�����ش��ي  امل��ع��ق��ل  ���ش��ع��دة  جبهة 
حيث  �شنعاء  العا�شمة  �شرق  نهم  وجبهة  االنقالبية 
ح��ق��ق ال��ت��ح��ال��ف ت��ق��دم��ا ن��وع��ي��ا ومت حت��ري��ر ع���دد من 
امليلي�شيات  اإم��داد  طرق  وقطع  اال�شرتاتيجية  املواقع 
وحما�شرة فلولها وتكبيدها خ�شائر كبرية يف االأرواح 
االأ�شر  واإع��ادة  املحررة  املناطق  تاأمن  مت  كما  والعتاد 

النازحة اإىل منزلهم.
و ذكر معاليه اأن دعم التحالف لل�شرعية مل ينح�شر 

جوانب  اإىل  امتد  بل  وح�شب  الع�شكرية  العمليات  يف 
وم�شاريع  وخدمية  واإغاثية  واأمنية  اقت�شادية  اآخرى 
تاأهيل  واإع��ادة  التحتية وتعبيد الطرق  البنية  تطوير 
املوانئ و زيادة طاقتها اال�شتيعابية ففي الوقت الذي 
تدعم فيه مقاتالت التحالف عمليات اجلي�ض الوطني 
االإغاثة  قوافل  تتحرك  اجلبهات  خمتلف  يف  اليمني 
املناطق  خمتلف  يف  املحتاجن  م�شاعدة  تعزيز  اإىل 
تقت�شر  ال  التحالف  جهود  اأن  اإىل  م�شريا   .. املحررة 
بل  واالإن�شانية  وال�شيا�شية  الع�شكرية  اجلوانب  على 
التقليدية  و���ش��ائ��ل��ه  ب��ك��ل  االإع���الم���ي  ال��دع��م  تت�شمن 
واحلديثة ومب�شتوى عال من االإتقان من حيث اجلودة 
التي  العامة  املهينة  باملعايري  واالل��ت��زام  املحتوى  يف 

ترتكز على مواثيق ال�شرف ال�شحفي واالإعالمي.
اجلهد  مراجعة  اإىل  يهدف  االجتماع  اأن  اإىل  لفت  و 

االإعالمي لدول التحالف خالل الفرتة املا�شية ومدى 
االإعالمي  التعاون  جهود  وتعزيز  الأه��داف��ه  حتقيقه 
املعادي  ل��الإع��الم  وال��ت�����ش��دي  تطويرها  �شبل  وب��ح��ث 
اأجندته.  وك�شف  ملواجهته  اجلهود  وتن�شيق  للتحالف 
“ ال يخفى عليكم ما تقوم به و�شائل  وقال معاليه : 
ال�شرعية  التحالف واحلكومة  لدول  املعادية  االإع��الم 
كاذبة  واختالق ق�ش�ض  وخ��داع  تزييف  اليمن من  يف 
والعمل  م�شو�شة  معلومات  وب��ث  لل�شائعات  وت��روي��ج 
وال��ع��واط��ف والت�شكيك  ال��ع��ق��ول  ع��ل��ى  ال��ت��اأث��ري  ع��ل��ى 
التحالف من  وق��وات  اليمني  بكل ما يتحقق للجي�ض 
م�شاع  به من  تقوم  وما  املعركة  اأر���ض  على  انت�شارات 

دبلوما�شية ناجحة واإجنازات يف �شتى املجاالت ».
“ يف مواجهة هذا االإع��الم امل�شلل فاإننا  اإن��ه  واأ�شاف 
جرائم  لف�شح  اجل��ه��ود  تكثيف  اإىل  م��ا���ش��ة  ب��ح��اج��ة 
االإيراين  النظام  م��ن  املدعومة  احلوثية  امليلي�شيات 
ال�شقيق و ممار�شاتها غري  اليمني  ال�شعب  اأبناء  بحق 
واالإجرامية  االأخالقية  غري  و�شلوكياتها  االإن�شانية 
املختلفة  االإع���الم���ي���ة  و���ش��ائ��ل��ن��ا  ط���ري���ق  ع���ن  وذل�����ك 
اخلطاب  ل��ت��وح��ي��د  بيننا  ف��ي��م��ا  امل�����ش��رتك  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
االإعالمي لدول التحالف واإي�شال الر�شائل االإعالمية 
التي تربز انت�شارات واإجنازات اجلي�ض اليمن وجهود 
وال�شيا�شية  االإن�شانية  اجل��وان��ب  يف  التحالف  ق���وات 
والع�شكرية والعمل على ك�شف وف�شح التزييف الذي 
يف  اإي���ران  من  املدعومة  احلوثية  امليلي�شيات  متار�شه 
وما  ال��ي��م��ن  يف  الع�شكرية  امل��ع��ارك  ل�شري  تغطياتها 
والدولية  االإقليمية  االإع���الم  و�شائل  بع�ض  تطرحه 
التي ال تتحقق من م�شادرها فتنقل موا�شيع م�شللة 
على ال�شعيدين ال�شيا�شي واالإن�شاين يف اليمن وتلفق 
ممار�شات  عنها  وي�����ش��در  ال��ت��ح��ال��ف  دول  ���ش��د  ال��ت��ه��م 

اإعالمية غري مهنية ».

•• جدة -وام:

و�شع  اإىل  االإري����اين  اليمني معمر  االإع����الم  وزي���ر  دع��ا 
الطائفية  اإيران  م�شاريع  تواجه  اإعالمية  ا�شرتاتيجية 
يف املنطقة وتعزز التعاون االإعالمي امل�شرتك من اأجل 
مواجهة  يف  اليمنية  االإعالمية  املوؤ�ش�شات  دور  تدعيم 
والتطرف وخلق  االإرهاب  الطائفية ومكافحة  امل�شاريع 

وعي جمتمعي على كافة امل�شتويات.
واأ�شاف االإرياين يف كلمته ام�ض اأمام اجتماع وزراء اإعالم 
املوؤمترات  بق�شر  اليمن  يف  ال�شرعية  دعم  حتالف  دول 
يف جدة اأن احلكومة اليمنية برئا�شة الرئي�ض عبد ربه 
من�شور هادي تعمل بدعم من حتالف دعم ال�شرعية على 
م�شارات ثالثة تتمثل يف حترير ما تبقى من االأرا�شي 
 – اليمنية التي تقع حتت �شيطرة امليلي�شيات احلوثية 
االإيرانية وتطبيع االأو�شاع وتقدمي اخلدمات يف املناطق 

املحررة ومكافحة االإرهاب والتطرف.
واأ�شار اإىل اأن اليمن عانت خالل ال�شنوات املا�شية جراء 
تدمري  بينها  امل��ج��االت من  كافة  االن��ق��الب احلوثي يف 
وا�شتنزاف  التحتية  والبنى  واخلا�شة  العامة  املن�شاآت 
امل����وارد واالق��ت�����ش��اد وان��ت��ه��اك ح��ق��وق االإن�����ش��ان وزراع���ة 
االألغام باالإ�شافة اإىل متزيق الن�شيج االجتماعي لل�شعب 
اليمني الذي عا�ض قرونا من الت�شامح والتعاي�ض وقبل 
بن  االأحقاد  لتزرع  الطائفية  امليلي�شيات  تلك  تاأتي  اأن 

اأبناء الوطن الواحد.
ولفت اإىل اأن دول حتالف دعم ال�شرعية بقيادة ال�شعودية 
كانت والتزال داعما الأ�شقائهم يف اليمن خالل معركة 
اإنهاء االنقالب وا�شتعادة الدولة واإعادة بناء ما دمرته 

امليلي�شيات  م��ع  جتربتنا  اإن  االإري�����اين  وق���ال   . احل���رب 
متتد  ولكنها  ال��ي��وم  ول��ي��دة  ولي�شت  م��ري��رة  االنقالبية 
الغدر  تعودنا منها  الزمن فقد  العقدين من  يقارب  ملا 
املوقعة  االتفاقيات  كل  ونق�ض  العهود  ونكث  واخليانة 
ال�شتة  التمردية  احل��رب  وق��ف  باتفاقيات  اب��ت��داء  معها 
احلوار  مبخرجات  م���رورا  ال��دول��ة  �شد  خا�شتها  التي 
اجلديد  االإحت��ادي  الد�شتور  وم�شودة  ال�شامل  الوطني 
و�شوال اإىل كافة الهدن االإن�شانية التي مت االتفاق عليها 

منذ انقالبها وحتى االآن.
وتابع االإرياين كما اأنها رف�شت كل جهود االأمم املتحدة 
املقدمة  وامل���ب���ادرات  اليمن  اإىل  املتعاقبن  ومبعوثيها 
منهم واآخرهم مارتن جريفيت الذي زار �شنعاء ثالث 
ميلي�شيات  الإق���ن���اع  منهم  حم��اول��ة  يف  متتالية  م���رات 
احل��وث��ي ب��االن�����ش��ح��اب م��ن م��دي��ن��ة احل��دي��دة ومينائها 
وتنهي  ال�شالم  حتقق  �شيا�شية  م�شاورات  اإىل  والذهاب 
ماأ�شاة احلرب التي ت�شبب بها انقالب ميلي�شيا احلوثي 

املدعومة من اإيران.
واأك��د االإري��اين اأن��ه مل يعد لدينا اإال خيارا واح��دا وهو 
اإي�����ران يف ال��ي��م��ن وا���ش��ت��ع��ادة م��ا ت��ب��ق��ى من  ق��ط��ع ذراع 
االأرا�شي التي ت�شيطر عليها تلك امليلي�شيات االإجرامية 
وح��ت��ى ي��ع��ود االأم�����ن واال���ش��ت��ق��رار وال��ت��ن��م��ي��ة واحلياة 
اأنواع  الأب�����ش��ع  تعر�ض  ال���ذي  اليمني  لل�شعب  ال��ك��رمي��ة 

القمع والبط�ض والتهجري.
و�شدد االإرياين على اأن جتربة االإعالم يف دول التحالف 
احلزم”  “عا�شفة  ب��دء  منذ  املا�شية  ال�����ش��ن��وات  خ��الل 
االإعالمية  االآل���ة  مواجهة  يف  متميزا  من��وذج��ا  اأر���ش��ل��ت 

ال�شخمة التابعة الإيران وحلفائها يف املنطقة والعامل.

وزير االإعالم اليمني يدع� اإىل و�صع ا�صرتاتيجية 
اإعالمية ت�اجه م�صاريع اإيران الطائفية 

االأملان  املواطنن  ن�شف  قرابة  اأن  للراأي  ا�شتطالع  نتائج  اأظهرت 
ي����وؤي����دون رح��ي��ل رئ��ي�����ش��ة ح��ك��وم��ت��ه��م وزع��ي��م��ة االحت�����اد امل�شيحي 
بها  اأزم���ة مت��ر  م��ع  بالتزامن  وذل��ك  م��ريك��ل،  اأنغيال  الدميقراطي 

احلكومة االأملانية على خلفية ق�شية اللجوء.
اأ����ش���رف ع��ل��ي��ه م��ع��ه��د اإج�����راء الدرا�شات  ووف����ق اال���ش��ت��ط��الع ال����ذي 
اأملانيا  م��واط��ن��ي  م��ن  ب��امل��ئ��ة   43 “بوغوف” ف����اإن  اال���ش��ت��ط��الع��ي��ة 
باملئة   42 ي��رى  ح��ن  يف  من�شبها  م��ن  امل�شت�شارة  تنحي  ي��وؤي��دي��ون 
اأن مريكل ما زالت هي ال�شخ�شية املنا�شبة لقيادة احلكومة  منهم 
االأملانية، وذلك يف وقت حتفظ فيه 15 باملئة على راأيهم، ح�شب ما 

نقلت وكالة “كونا” لالأنباء.
االأملانية  احلومة  فيه  تعاين  وقت  يف  اال�شتطالع  هذا  نتائج  وتاأتي 
زيهوفر  الداخلية هور�شت  وزير  واإ�شرار  اللجوء،  ب�شبب  اأزمة  من 
على ت�شديد اإج��راءات اللجوء والهجرة اإىل اأملانيا يف وقت ما زالت 
فيه رئي�شة احلكومة االأملانية متم�شكة ب�شيا�شة “االأبواب املفتوحة” 

اأمام الالجئن ولو ب�شكل متحفظ عما �شبق.

“جماعات” با�شتغالل  العبادي  العراقي حيدر  ال��وزراء  اتهم رئي�ض 
احلرب على تنظيم داع�ض االإرهابي خلزن ال�شالح وتهديد الدولة”، 
بعد اأ�شبوعن من انفجار خمزن للذخرية يف مدينة ال�شدر بو�شط 

بغداد.
وقال العبادي خالل حما�شرة يف جامعة الدفاع للدرا�شات الع�شكرية 
يف املنطقة اخل�شراء اإن “هناك جماعات ا�شتغلت احلرب على داع�ض 
خلزن ال�شالح من اأجل تهديد الدولة. اأرادوا اأن يكونوا اأقوى منها 

ويبتزوا املواطنن، وهذا االأمر لن ن�شمح به«.
احلايل  حزيران/يونيو  من  ال�شاد�ض  يف  االأ�شخا�ض  من  عدد  وقتل 
�شرق  ال��واق��ع  احل��ي  ال�����ش��در،  ل��ل��ذخ��رية يف مدينة  بانفجار خم��زن 

العا�شمة العراقية.
الذي  ال�شدر  مقتدى  ال�شيعي  الزعيم  معقل  هي  ال�شدر  ومدينة 
 12 ت�شّدر ائتالفه االنتخابات الت�شريعية التي جرت يف العراق يف 

اأيار/مايو خمالفا بذلك كل التوقعات.
و�شدد العبادي على اأن “هناك تخطيطا عاليا وحكمة للوقوف بوجه 
عن  الدفاع  بهدف  �شالحا  امتلك  من  املواطنن  من  هناك  ه��وؤالء. 
نف�شه يف وقت م�شى، وهوؤالء يختلفون عن تلك اجلماعات. لن يكون 

هناك اأي �شالح خارج اإطار الدولة«.
اأي�شا  لل�شالح  م�شتودع  انفجر   ،2016 العام  اأيلول/�شبتمرب  ويف 
تابع ل�”ع�شائب اأهل احلق” اأحد ف�شائل احل�شد ال�شعبي يف منطقة 

العبيدي يف بغداد.
وان�شوت معظم الف�شائل امل�شلحة التي �شاركت يف القتال �شد تنظيم 
ترتبط  ال��ت��ي  ال�شعبي  احل�شد  منظومة  ق���وات  مظلة  حت��ت  داع�����ض 
مبا�شرة برئي�ض الوزراء، لكن بع�ض التنظيمات تعترب نف�شها ف�شائل 

مقاومة خارج املنظومة احلكومية.

اعترب املتحدث با�شم احلكومة الفرن�شية ان القمة االوروبية اواخر 
من  كبري  بق�شم  الهجرة  مو�شوع  �شي�شتاأثر  التي  يونيو  ح��زي��ران 
اوروبا  م��ن  ب��ل��دان  “مقاطعة”  ب�شبب  “�شعبة”  �شتكون  اعمالها، 

الو�شطى قمة م�شغرة .
“بناء على   1 اوروب���ا  اذاع���ة  م��ع  بنجامن غريفو يف مقابلة  وق��ال 
ماكرون(  )اميانويل  اجلمهورية  رئي�ض  طرحها  التي  املقرتحات 
فرونتك�ض...  تعزيز  وح���ول  اوروب��ي��ة،  ه��ج��رة  �شلطة  ت�شكيل  ح��ول 

حتركت امل�شت�شارة االملانية )اأنغيال مريكل( قبل 15 يوما«.
“�شيكون ذلك مدرجا بالتاأكيد يف جدول اعمال مناق�شات  وا�شاف 
اال�شبوع  �شعبا  �شيكون  ال��ذي  االوروب����ي  واملجل�ض  االأ���ش��ب��وع  نهاية 

املقبل، يجب اأال نكذب على مواطنينا«.
“حل” اوروبي  توفر  امكان  اجلمعة  انغيال مريكل  ا�شتبعدت  وقد 
28 و29 حزيران/ ب�شان املهاجرين يف قمة االحت��اد االوروب��ي يف 

يونيو، وهو ملف يوؤر ب�شكل كبري على م�شتقبل امل�شت�شارة ال�شيا�شي. 
والحظ غريفو “يف الوقت الراهن، ثمة مواقف ال ميكن تقريبها”، 
معربا عن اال�شف “ملواقف املقاطعة” التي اتخذتها بلدان جمموعة 

في�شغراد )املجر وبولندا وت�شيكيا و�شلوفاكيا(.
وا�شتبعدت هذه البلدان االربعة من اوروبا الو�شطى، املوؤيدة خلط 
اوروبية م�شغرة  قمة  امل�شاركة يف  الهجرة، اخلمي�ض،  مت�شدد حول 
توافق  اىل  التو�شل  يجعل  مم��ا  بروك�شل،  يف  تعقد  املو�شوع  ح��ول 

ترغب فيه املانيا وفرن�شا، م�شاألة افرتا�شية.
بر�ض،  فران�ض  وك��ال��ة  عليها  ح�شلت  موؤقتة  عمل  وثيقة  يف  وج��اء 
فعالة” مع  ت�شامن  “اآلية  و�شع  ينوون  االجتماع  امل�شاركن يف  ان 
وهذا  االأع�شاء،  البلدان  بن  للمهاجرين  الزامية  توزيع  ح�ش�ض 

خط احمر يف نظر بلدان جمموعة في�شغراد.
التي  في�شغراد  جمموعة  بلدان  من  نكون  “عندما  غريفو  وا�شاف 
ا�شتفادت من االحتاد االوروبي، ماليا... وهذا امر �شرعي متاما، ال 
اال�شا�شية” ل  قيمه  اح��رتام  دون  املغامن من  اال�شتفادة من  ميكن 

بن البلدان االوروبية«. “الت�شامن 
واو�شح “�شهدنا ازمات مالية، وتلك التي ح�شلت يف 2008 خلفت 
اال�شا�شية”،  قاعدتنا  قيمنا،  ازم��ة  ن��واج��ه  وهنا  مت��ح��ى...  ال  اآث���ارا 
يف  املهاجرين  من  كاف  غري  عدد  ا�شتقبال  حول  االتهامات  راف�شا 

فرن�شا.
واذ ا�شار اىل “اأننا تلقينا العام املا�شي 100 الف طلب جلوء، قبل 
اتباع  تاأخذ ح�شتها” من خالل  “فرن�شا  ان  قال  الفا”،   32 منها 

خط �شعب على �شعيدي “االن�شانية” و”احلزم«.

عوا�شم

باري�س

برلني

بغداد

وزير االإعالم ال�صع�دي : التحالف العربي متكن من ا�صتعادة و 
حترير ما يزيد عن 85 % من االأرا�صي اليمنية 

•• جدة -وام:

اأح���م���د رئي�ض  دع����ا م���ك���رم حم��م��د 
االإع���الم  لتنظيم  االأع��ل��ى  املجل�ض 
ال�شرعية  م�����ش��ان��دة  اإىل  م�����ش��ر  يف 
وحتقيق  ال��ي��م��ن  يف  ال���د����ش���ت���وري���ة 
اأي  ا�شتبعاد  وعدم  اليمنية  الوحدة 
طرف مبا يحقق وطن اآمن م�شتقر 
مواطنيه  ك����ل  وي�������ش���ت���وع���ب  ي�����ش��ع 
ومتليها  داخله  من  ق��رارات��ه  وتنبع 
العليا  الوطنية  امل�شلحة  �شرورات 
اأو م�شالح  اإم��الءات اخل��ارج  ولي�ض 
ب��ع��ي��ن��ه��ا حتر�ض  اإق��ل��ي��م��ي��ة  ق�����وى 
ح�شاب  ع��ل��ى  ن��ف��وذه��ا  تو�شيع  ع��ل��ى 
القومي  واالأم��ن  العربية  امل�شلحة 

كما تفعل اإيران.
اأمام  ام�����ض  كلمته  يف  م��ك��رم  وق����ال 
حتالف  دول  اإع���الم  وزراء  اج��ت��م��اع 
بق�شر  ال��ي��م��ن  ال�����ش��رع��ي��ة يف  دع����م 
نريد وحدة  اننا  املوؤمترات يف جدة 
اإال الذين  اأحداً  اجلميع ال ن�شتبعد 
اجلميع  واأن  اأن��ف�����ش��ه��م  ا���ش��ت��ب��ع��دوا 
الوحدة  م��ظ��ل��ة  يف  ي��ج��د  اأن  مي��ك��ن 
اليمنية ما يحقق اأهدافهم يف وطن 
كل  وي�شتوعب  ي�شع  م�شتقر  اآم���ن 

مواطنيه.
وتابع انه اإذا كانت كل القوى العاملية 
ت��ط��ال��ب اإي�������ران ب��االن�����ش��ح��اب من 
�شوريا وتعترب ذلك �شرطاً لتحقيق 
ا����ش���ت���ق���رار ال�������ش���رق االأو�����ش����ط ف���اإن 
ان�شحاب اإيران من جنوب اجلزيرة 
العربية ال يقل اأهمية عن ذلك بل 
اأن  ي�شبق يف �شروراته خا�شة  لعله 
تتفاقم  ال��ي��م��ن��ي��ة  احل����رب  اأخ���ط���ار 
ع���ل���ى معظم  ت���اأث���ريه���ا  وي���ت���ف���اق���م 
ج��ريان��ه��ا ف�����ش��اًل ع���ن اف��ت��ق��اد اأية 
االإيراين  لل�شعب  ر�شيدة  م�شلحة 
االأخ����ري����ن  ����ش���ئ���ون  ال���ت���دخ���ل يف  يف 
با�شتثناء الرغبة الفار�شية القدمية 
يف ال��ت��و���ش��ع ع��ل��ى ح�����ش��اب االأر������ض 
ال��ع��رب��ي��ة واالأم����ن ال��ق��وم��ي. ووجه 

ال�شامدة  م�شر  من  التحية  مكرم 
االإره���اب معربا عن  يف حربها �شد 
ت��ك��ل��ل ج��ه��ود دول حتالف  اأم��ل��ه يف 
بالنجاح  اليمن  يف  ال�شرعية  دع��م 
مبا ميكننا من احلفاظ على وحدة 
مواقفنا من اأجل اأن يتحقق لل�شعب 
واال�شتقرار  االأمن  ال�شقيق  اليمني 
حتت  اأرا���ش��ي��ه  وح���دة  ي�شتعيد  واأن 
واأن  ال��د���ش��ت��وري��ة  ال�شرعية  مظلة 
باالأمن  امل��دن��ي��ون  م��واط��ن��وه  ينعم 
وال�������ش���الم���ة ال ي��ت��ه��دده��م ع����دوان 
خ����ارج����ي ي����اأت����ي م����ن خ������ارج ح����دود 

اليمن.
واأم����ن����ه  ال���ي���م���ن  �����ش����الم  اأن  واأك��������د 
اأ�شا�شياً  ع��ام��اًل  ي�شكل  وا���ش��ت��ق��راره 
م��ن ع��وام��ل اأم���ن ال�����ش��رق االأو�شط 
جميعاً  نطلبه  م��ا  واأن  وا���ش��ت��ق��راره 
هو مين م�شتقر يتمتع فيه اجلميع 
امل�شاواة  قدم  على  املواطنة  بحقوق 
ينتفي فيه القهر والظلم و�شيطرة 
فئة على اأخرى با�شم العرق اأو امللة 
الأن كافة مواطني اليمن مت�شاوون 
يف احلقوق �شواء من اجلنوب اأو من 
ال�شمال اأو من ال�شهل اأو اجلبل لهم 
ذات احلقوق وعليهم ذات الواجبات 
دون  ي�������ش���ارك���وا  اأن  ح��ق��ه��م  وم�����ن 
نف�شه  ي�شتبعد  اأن  اإال  اأح��د  ا�شتبعاد 

حتت اإغراءات اخلارج و�شغوطه.
جهود  اإىل  ال��ت��ح��ي��ة  م���ك���رم  ووج�����ه 

امل���م���ل���ك���ة ال����ع����رب����ي����ة ال�������ش���ع���ودي���ة 
لل�شرعية  ال���ث���اب���ت���ة  وم�����ش��ان��دت��ه��ا 
وجهودها  ال��ي��م��ن  يف  ال��د���ش��ت��وري��ة 
اأجل تخفيف ويالت  املتوا�شلة من 
اليمني  ال�������ش���ع���ب  ع���ل���ى  احل��������رب 
لتقدمي  ال���دوؤوب  و�شعيها  ال�شقيق 
وك�����ل �شور  ل��ل��م��دن��ي��ن  احل���م���اي���ة 
اليمن..  ل�شعب  االإن�����ش��اين  ال��ع��ون 
اأه��م��ي��ة احل��ف��اظ على  م��وؤك��داً على 
التي  اليمنية  ال�شعودية  العالقات 
للبلدين  ا�شرتاتيجياً  ذخ��راً  ت�شكل 
وا�شتقرارها  اجلزيرة  وحدة  يحقق 
من  اليمني  ال�شعب  وميكن  واأمنها 
كاأحد  ال��ت��اري��خ��ي  دوره  م��وا���ش��ل��ة 

روافد احل�شارة العربية املهمة. 
اليمن  ���ش��ع��ب  ان  م���ك���رم  واأ�����ش����اف 
احلروب  من  وط��وي��اًل  كثرياً  عانى 
اأثبتت كل التجارب  الداخلية ولقد 
اأن�������ه ال حل  ال���ي���م���ن  اأر���������ض  ع���ل���ى 
واأن احلل يجب  اليمن  ع�شكري يف 
التي  امل�شكلة  لكن  �شيا�شياً  اأن يكون 
احلوثين  تعنت  هي  االآن  تواجهنا 
وم�شاعي  حم���اوالت  ك��ل  ورف�شهم 
هذا  ك�����ش��ف  اإىل  داع���ي���ا  ال�������ش���الم.. 
وحما�شرته..  وف�����ش��ح��ه  ال��ت��ع��ن��ت 
وح���ث امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ع��ل��ى بذل 
املزيد من ال�شغط ..موؤكدا اإنه من 
ال�شعب  �شمود  تعزيز  م�شئوليتنا 

اليمني.

مكرم حممد اأحمد يدع� اإىل م�صاندة ال�صرعية 
الد�صت�رية يف اليمن وم�اجهة النف�ذ االإيراين باملنطقة

خميم��ات بق���اع���د ج���ي��ة الحتج����از اآالف امله���اجري���ن باأمريك�����ا
 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

اقامة  يف  يفكر  االم��ريك��ي  البحرية  �شالح  ان  داخلية  وثيقة  ك�شفت 
���ش��اب��ق��ة الح��ت��ج��از ع�����ش��رات االآالف من  خم��ي��م��ات يف ق���واع���د ج��وي��ة 
املهاجرين اال�شافين يف اال�شهر املقبلة، دعما ل�شيا�شة الرئي�ض دونالد 

ترامب التي تق�شي بعدم الت�شاهل مع املهاجرين غري ال�شرعين.
االمريكية  البحرية  “تامي” ان  جملة  ن�شرتها  التي  الوثيقة  وقالت 
ميكن ان تلبي طلب الرئي�ض دونالد ترامب بو�شع اي �شفينة ميكن 
ان ت�شتخدم اليواء املهاجرين، بت�شرف ال�شلطات وحتى ببناء من�شاآت 
جديدة عرب اقامة خميمات “موقتة ومتوا�شعة” يف مدارج هبوط مل 

تعد ت�شتخدم.
وميكن ايواء حواىل 25 الف الجئ يف قواعد مل تعد ت�شتخدم بالقرب 
ب�233  املن�شاأة  ادارة هذه  من موبايل يف والية االباما. وق��درت كلفة 

مليون دوالر ل�شتة ا�شهر.
من�شاأة  يف  �شخ�ض  ال��ف  ل�47  خميم  ان�����ش��اء  اي�شا  الوثيقة  وت��ق��رتح 
اآخرين  الفا  و47  كاليفورنيا،  بوالية  فران�شي�شكو  �شان  من  بالقرب 
)املارينز(  االمريكية  البحرية  مل�شاة  قاعدة  اكرب  ميدلتون  كامب  يف 

بالقرب من يوما بوالية اريزونا.
ورف�شت وزارة الدفاع االمريكية )البنتاغون( االدالء باأي تعليق حول 

هذه الوثيقة الداخلية التي مل تقررها ال�شلطات الع�شكرية.

ا�شار  ديفي�ض  كولونيل جيمي  اللفتنانت  البنتاغون  با�شم  ناطقا  لكن 
اىل ان وزارة االمن الداخلي االمريكية مل تقدم اي طلب ر�شمي اىل 

وزارة الدفاع اليواء مهاجرين.
من�شاآتها يف  ك��ل  وت��در���ض  بدقة خططا  تعد  ال��دف��اع  “وزارة  ان  وق��ال 
االمن  وزارة  م��ن  حمتمل  م�شاعدة  طلب  تلبية  م��ن  لتتمكن  ال��ب��الد 

الداخلي اليواء مهاجرين غري �شرعين بالغن«.
وا�شاف “حاليا لي�ض هناك طلب من وزارة االمن الداخلي بان تهتم 

وزارة الدفاع بايواء مهاجرين غري �شرعين«.
ووزارة االمن الداخلي التي ت�شرف على �شرطة احلدود، م�شوؤولة عن 
احتجاز املهاجرين غري ال�شرعين البالغن حتى تنظيم او�شاعهم او 

ابعادهم. ويعهد بالقا�شرين اىل وزارة ال�شحة التي طلبت ر�شميا من 
البنتاغون اخلمي�ض ايواء ع�شرين الف طفل مهاجر دخلوا االرا�شي 

االمريكية بدون مرافقن بالغن، يف قواعد ع�شكرية.
ويف املر�شوم الذي وقعه االربعاء لو�شع حد لتفريق عائالت املهاجرين 
ب��ان ت�شع يف حال  ال��دف��اع  ام��ر ترامب وزارة  ال�شرين على احل���دود، 
بت�شرف  املهاجرين  الي��واء  ا�شتخدامها  ميكن  �شفينة  اي  ال�شرورة 

ال�شلطات املعنية وحتى ببناء من�شاآت جديدة.
احلدود  على  عائالتهم  ع��ن  ف�شلوا  طفل   2300 م�شري  زال  وم��ا 
ترامب  توقيع  على  يومن  بعد  وا�شح  غري  املك�شيك  مع  االمريكية 

لقرار تفريق العائالت.
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 281975    بتاريخ: 2017/10/30

با�ش��م : ج�شيم كوماجنوتو كاندييل اترو
العنوان : االإمارات العربية املتحدة، عجمان �ض.ب:)7192(.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية واالإعالن وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .

الواقعة بالفئة : )35(
و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم والكلمات الالتينية التالية : )advance world ( وقد كتبت الكلمة 
)advance( باللون االأ�شود وبخط كبري ومميز، وب�شكل اأفقي، وحتتها كتبت الكلمة )world( باللون 
االأبي�ض وبخط كبري وب�شكل اأفقي �شمن م�شتطيل باللون االأ�شود، واأعلى الكلمات يوجد ر�شم خلطن على 
وكامل  االأ���ش��ود،  باللون  اأك��رب  بحجم  ر�شم  ويقابلهما  الفاحت،  واال�شود  الغامق  اال�شود  باللون  خطاف  �شكل 

العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر.
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

 ق�ضــم �لعالمات �لتجــارية
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الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 282735    بتاريخ: 2017/11/12
با�ش��م : التكوين )موؤ�ش�شة فردية( .

وعنوانه: االإمارات العربية املتحدة، اأبو ظبي، �ض.ب: 26009
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية واالإعالن وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .
الواقعة بالفئة : )35(

و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم و الكلمة الالتينية التالية : )Schwarzwald( ، حيث كتبت الكلمة 
باللون االأ�شود وب�شكل اأفقي، وكتب الر�شم ملا ي�شبه الذئب �شمن مربع باللون االأبي�ض واالأ�شود قبل الكلمة 
الالتينية ، وفوق الكلمة جند ر�شم اخر  ايحائي ملا ي�شبه الذئب �شمن دائرة باللون االأبي�ض واالأ�شود وكتب 
بداخلها الكلمة الالتينية )Schwarzwald( باللون االأ�شود وب�شكل مائل، وكامل العالمة كتبت على 

خلفية بي�شاء كما هو  مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

 ق�ضــم �لعالمات �لتجــارية
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وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 282747   بتاريخ: 2017/11/12
با�ش��م : التكوين )موؤ�ش�شة فردية( .

وعنوانه: االإمارات العربية املتحدة، اأبو ظبي، �ض.ب: 26009 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية واالإعالن وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .
الواقعة بالفئة : )35(

كتبت  وقد   )  PARK AVENUE( : التالية  الالتينية  والكلمات  ر�شم  عبارة عن   : العالمة  و�شف 
دائرتن  �شكل  على  ر�شم  يوجد  الكلمات  واأعلى  ومميز،  كبري  وبخط  االأ���ش��ود  باللون  اأفقي  ب�شكل  الكلمات 
 PARK( الكلمات  متتايل  وب�شكل  اخلارجية  الدائرة  بداخل  كتب  واالأ�شود  االأبي�ض  باللون  متداخلتن 
كتب  الداخلية  الدائرة  ويف  مائل،  وب�شكل  االأ�شود  باللون   )AVENUE PARK AVENUE
احلرفن الالتينين )PA( باللون االأ�شود وبخط كبري، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو 

مو�شح بال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر.
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

 ق�ضــم �لعالمات �لتجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 189575    بتاريخ: 2013/04/04
با�ش��م : طيف النور التجارية )�ض.ذ.م.م(

وعنوانه: : دبي �ض.ب: 93078 هاتف: 04/3213315 :فاك�ض 04/3213314
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

-املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض ، وكل املنتجات االأخرى الواقعة يف الفئة )25 )والغري مت�شمنة يف 
فئات اأخرى.

الواقعة بالفئة : )25(
�شكل العالمة: : هي عبارة عن الكلمة )MARK )باللغة الالتينية كتبة بخط مميز وباللون االأ�شود مع 

وجود قو�ض اأبي�ض عري�ض فوق االحرف الثالث االأخرية وجممل العالمة جديد مميز ومبتكر.
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

 ق�ضــم �لعالمات �لتجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  24  يونيو 2018 العدد 12359 العدد 12359 بتاريخ 2018/6/24

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/جنم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الغربية لتجارة لوازم الهجن- فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1474581-1 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12359 بتاريخ 2018/6/24

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/غرب  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شحراء لل�شيانه العامة
رخ�شة رقم:CN 1184190 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12359 بتاريخ 2018/6/24

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املجل�ض الذهبي للديكور 

واملفرو�شات رخ�شة رقم:CN 1007205 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

مبارك  املن�شوري  م�شاعد  مبارك  �شعيد  مبارك  �شعيد  مبارك  ا�شافة 
م�شاعد املن�شوري %100  

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد امن حممد عبداملطلب

تعديل وكيل خدمات
حذف مبارك �شعيد مبارك املن�شوري

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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عربي ودويل

•• الفجر - كري�شتيان مكاريان 
– ترجمة خرية ال�شيباين

   قبل ا�شبوعن، رمبا كان ال�شوؤال 
ي���ب���دو غ����ري م��ن��ط��ق��ي: ه����ل يجب 
م�شاعدة اأجنيال مريكل للبقاء يف 
اأملانيا، على الرغم من  ال�شلطة يف 
الفوائ�ض، مل  بطلة  امل�شت�شارة،  اأن 
تربز، منذ االأزمة املالية اليونانية، 
ت�����ش��ام��ن��ي��ة ب�شكل  اأوروب����ي����ة  روح����ا 
خا�ض؟ اجلواب وا�شح نعم. ولكن 
تنت�شب على الفور نقطة ا�شتفهام 
اخ��رى: امل يفت االأوان بعد؟ الأن 
اأملانيا كما  تطورا عميقا، ح�شل يف 

هو احلال يف بقية اأوروبا.
ال�شعبي،  ال�شعور  م�شتوى  على     
الذين يعرّبون  االأملان  يتزايد عدد 
ا�شتمرار  م��ن  ال��ك��ب��ري  قلقهم  ع��ن 
و�����ش����ول امل���ه���اج���ري���ن. ول���ئ���ن بلغ 
ع��دد االأج��ان��ب ذروت��ه ع��ام 2015 
فان  ج���دي���د(،  واف����د  األ����ف   900(
عام  ك��ل  ي���زال مرتفعا  ال  ال��ت��دف��ق 
وباالإ�شافة  األ��ف(.   200 )ح��وايل 
اإىل القلق االقت�شادي، واخلوف من 
احل�شري  امل�شهد  يف  ثقايف  تغيري 
اأدت �شل�شلة من االأحداث  االأمل��اين، 
االإعالم،  و�شائل  نقلتها  اليومية، 
اإىل تغذية اخلوف املتنامي يف بلد 

يعترب هادًئا.
اجلرمية  ���ش��ج��ل��ت  ح����ن  ف���ف���ي     
بن�شبة  )ت��راج��ع  انخفا�شا  عموما 
مقارنة   2017 عام  باملائة   5.1
2016(، فاإن ن�شبة االأعمال  بعام 
للمهاجرين  املن�شوبة  االإج��رام��ي��ة 
عام  ب��امل��ائ��ة   28.7 ج����دا:  ع��ال��ي��ة 
ع���ام  ب����امل����ائ����ة   40.4  ،2014
باملائة   35 ي��ق��ارب  وم���ا   2016
هذا  اإىل  وي��ن�����ش��اف   ،2017 ع���ام 
ان���ط���ب���اع ت����راخ����ي ال�������ش���ل���ط���ات، اذ 
باالأحكام  ب���دق���ة  ال��ت��ق��ي��د  ي��ت��م  ال 
بالهجرة،  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
الو�شع  جت��اوز  االإدارات  ان  ويبدو 
يتم  الذين  فاملهاجرون  قدراتها: 
يعودون  اأملانيا  يف  اقامتهم  رف�ض 

بعد ب�شعة اأ�شهر، دون رقابة.

ت�شفية “موتي«
   �شيا�شيا، انعك�ض ذلك على نتائج 
 24 ال���ربمل���ان���ي���ة يف  االن���ت���خ���اب���ات 
 598 م����ن   :2017 ���ش��ب��ت��م��رب 
م��ق��ع��دا يف ال���ربمل���ان، ح�����ش��ل حزب 
امل�شيحي  ال��دمي��ق��راط��ي  االحت�����اد 
 28 اأي  نائبا   200 على  ب�شعوبة 
 ، االأ���ش��وات  باملائة من   21 فا�شل 
امل�شيحي  االحتاد  البافاري  وفرعه 
مقعدا    46 ب�  احتفظ  االجتماعي 
ف��ق��ط )6 ف��ا���ش��ل 49 ب��امل��ائ��ة من 
خ�شر  امل���ج���م���وع،  يف  االأ�������ش������وات(. 
احلزب امل�شيحي الدميقراطي 55 
مقعدا وامل�شيحي االجتماعي 10. 
ت�����راج�����ع احل�����زب  ب�����ال�����ت�����وازي،     

ال��دمي��ق��راط��ي بحدة  اال���ش��رتاك��ي 
 58 فا�شل   21 اأي  نائبا،   193(
 153 اأي  االأ�����ش����وات،  ب��امل��ائ��ة م��ن 
اليمن  ف�����از  ح����ن  يف   ، م���ق���ع���دا( 
البديل  ح��زب  يف  ممثال  املتطرف، 
مقعدا   94 ب����  اأمل���ان���ي���ا  اج����ل  م���ن 
 26 فا�شل  و13  ب�شفر(  )انطلق 
اأن  �شك  وال  اال���ش��وات.  باملائة من 
هذه النتيجة الرثة تلقي بظاللها 

امل�شيحي  االحت����اد  م�شتقبل  ع��ل��ى 
�شراع  يخرتقه  الذي  االجتماعي، 
زيهوفر،  ه���ور����ش���ت  ب����ن  داخ����ل����ي 
للداخلية  واحلايل  ال�شابق  الوزير 
االحتادية، وماركو�ض �شودر، رئي�ض 

حكومة بافاريا.
   هذه املقاطعة، هي اأي�شا املنطقة 
التي يتدفق منها معظم الالجئن، 
التي  املقبلة  االنتخابات  �شوء  ويف 

�شت�شهدها املقاطعة، يف 14 اأكتوبر، 
يتحول �شبح حزب البديل من اجل 
فقد  حقيقي.  ك��اب��و���ض  اإىل  امل��ان��ي��ا 
اأع��ط��ت اآخ���ر ا���ش��ت��ط��الع��ات ال���راأي 
ما  االج��ت��م��اع��ي  امل�شيحي  االحت����اد 
يزيد قليال عن 42 باملائة، نتيجة 
االمر  يكون  ول��ن  التاأكيد  تتطلب 

ي�شريا.
   الإنقاذ اأ�شرته ال�شيا�شية، وتفادي 

“اخراجه” من قبل مناف�شه ال�شاب 
زيهوفر  ه���اج���م  ه���ور����ش���ت،  ����ش���ودر 
باتخاذ  انه يهدد  مبا�شرة مريكل: 
�شاأنه  م���ن  م��ر���ش��وم  ع���رب  ت���داب���ري 
غري  امل��ه��اج��ري��ن  ب��ط��رد  ي�شمح  اأن 
ال�����ش��رع��ي��ن. وو���ّش��ح ه���ذا الهجوم 
اأجنيال  مينح  فهو  نهائي:  ب��اإن��ذار 
على  لتتح�شل  اأ���ش��ب��وع��ن  م��ريك��ل 
نتيجة مقنعة يف املجل�ض االأوروبي 

و29   28 ي��وم��ي  �شينعقد  ال����ذي 
�شي�شمح  ذل���ك،  ت��ع��ّذر  واإذا  ي��ون��ي��و، 
وجه  يف  احل����دود  ب���اإغ���الق  لنف�شه 

املهاجرين.
   اإذا نفذ وزير الداخلية تهديداته 
اأي  امل�شت�شارة  ام��ام  ه��ذه، لن يكون 
خ��ي��ار ���ش��وى اإق��ال��ت��ه، االأم����ر الذي 
جديدة،  ان��ت��خ��اب��ات  اإىل  ���ش��ي��وؤدي 
الذاتي  �شقوطها  اإىل  وب��ال��ت��اأك��ي��د 

)ولكن اأي�شا �شقوط زيهوفر(. 
   �شيناريو، يجد هوى لدى بع�ض 
االحتاد  داخ��ل  ال�شباب  الطاحمن 
ت�شكن  ال���دمي���ق���راط���ي:  امل�����ش��ي��ح��ي 
ال��ب��ع�����ض رغ���ب���ة ق���وي���ة ج����دا لطّي 
م���ريك���ل وج��ع��ل��ه��ا تدفع  ���ش��ف��ح��ة 
ث��م��ن خ��ي��اره��ا ال�����ش��خ��ي يف جمال 
الهجرة - التي مل تقم عند اتخاذه 
ال  ل��ك��ن  ح��زب��ه��ا.  ك����وادر  با�شت�شارة 

�شيء يقول اأن هذه اال�شرتاتيجية 
“موتي” )ام��ي( مربحة  لت�شفية 
�شيكون  هل  االنتخابي:  املجال  يف 
بالناخبن  لالحتفاظ  كافًيا  ذلك 
الذين تغريهم اخليارات املتطرفة 
من  البديل  ح��زب  يقرتحها  ال��ت��ي 

اجل املانيا؟

»حمور في�شيغراد - فيينا«
ال�شماء  ال���رغ���م م���ن ه���ذه     ع��ل��ى 
االأوروبي،  املجل�ض  ف��اإن  العا�شفة، 
مريكل  ي�شاعد  اأن  يفرت�ض  ال��ذي 
بدعم ن�شط من فرن�شا، قد انطلق 
متهيد  فبذريعة  �شيئة.  بطريقة 
اليوم  �شتنعقد  واالر�شية،  االأجواء 
اأي�����ام من  اأرب���ع���ة  االأح������د، اأي ق��ب��ل 
م�شّغرة  ق��م��ة  االأوروب������ي،  املجل�ض 
اأوروب�����ي�����ة ت��ن��ظ��م��ه��ا امل��ف��و���ش��ي��ة يف 
بروك�شل.. باخت�شار، قمة “موالية 

ملريكل” مقّنعة.
   ولهذا ال�شبب تقاطع كل من املجر 
واجلمهورية  و�شلوفاكيا  وبولندا 
ال��ت�����ش��ي��ك��ي��ة ه�����ذا االج���ت���م���اع ولن 
اأع��رب فيكتور  تكون حا�شرة. فقد 
اأوربان، رئي�ض الوزراء املجري، من 
احتمال  م��ن  غ�شبه  ع��ن  ال��ب��داي��ة 
للم�شت�شارة،  اإن��ق��اذ  عملية  اإج����راء 
م��وؤك��دا اأن ه��ذه االأخ����رية ال يجب 
ان ت�شتفيد مبعاملة خا�شة لغر�ض 
وحيد هو انقاذ م�شتقبلها ال�شيا�شي 

ال�شخ�شي.
   يف 13 يونيو، حتدث �شيبا�شتيان 
النم�شاوي  الوزراء  رئي�ض  كورت�ض، 
اليمن  م��ن  ائتالفا  يتزعم  ال��ذي 
�شد  “حمور”  ع����ن  امل����ت����ط����رف، 
يت�شكل  ال�����ش��رع��ي��ة  غ���ري  ال��ه��ج��رة 
النم�شاوي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء  م���ن 
ال��ق��وم��ي ه��رب��رت كيكل، واالأمل���اين 
هور�شت زيهوفر واالإيطايل ماتيو 
�شالفيني.. “حمور” برلن، فيينا، 
اإذا  ال��ذي،   ... الذكر  �شّيء  روم���ا.. 
�شلمنا مبا جاء على ل�شان كورت�ض، 
هولندا  اإل����ي����ه  ت��ن�����ش��م  اأن  مي���ك���ن 

والدمنارك.
    واليوم، يف ا�شتعادة لهذه االإحالة 
ال�شيطانية، ي�شري اأوربان اىل حمور 
بن دول و�شط اأوروب��ا االأع�شاء يف 
)بولندا،  ف��ي�����ش��ي��غ��راد  جم��م��وع��ة 
و�شلوفاكيا،  الت�شيك،  وجمهورية 
اأخرى،  وبعبارة  والنم�شا،  واملجر( 
ن��ظ��ام ���ش��د م��ريك��ل وا����ش���ح ودون 
ُعقد ... نوع من ال�شلوك مل ي�شبق 

مالحظته يف االحتاد االأوروبي.
اأجن��ي��ال مريكل جزء  يعد �شد  مل 
ال�شيا�شية.  ع��ائ��ل��ت��ه��ا  م���ن  م��ع��ت��رب 
ال�شوداء  ال���داب���ة  اأ���ش��ب��ح��ت  وامن����ا 
لل�شعبوين االأوروبين. ولدعمها، 
االأوىل..  ب��ال��درج��ة  ف��رن�����ش��ا  تبقى 
ول��ك��ن ه���ل ي��ك��ف��ي ذل����ك، ع��ل��م��ا اأن 
باري�ض بدورها م�شتهدفة من قبل 

ال�شعبوين؟ ...

هل يكفي دعم فرن�شا النقاذ امل�شت�شارة حمور في�شيغراد  فيينا يقاطعون القمة امل�شغرة

تو�جه هجوما د�خليًا وخارجيًا:

هل ما زال باالإمكان اإنقاذ امل�صت�صارة اأجنيال...؟

رو�صيا ترف�س �صحب ق�اتها من م�لدافيا 
•• مو�شكو-اأ ف ب:

املتحدة  العامة لالمم  رف�شت رو�شيا ام�ض قرار اجلمعية 
تران�شني�شرتيا  منطقة  من  قواتها  ل�شحب  يدعوها  الذي 

االنف�شالية يف مولدافيا.
القوات  ان  ب��ي��ان  يف  ال��رو���ش��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق���ال���ت 
ال�شابقة  املولدافية  تران�شني�شرتيا  منطقة  يف  املتمركزة 
رغم طلب كيت�شيناو  واال�شتقرار”،  لل�شالم  �شمانة  “تظل 
تبني اجلمعية  بعد  رو�شيا  وياأتي موقف  االن�شحاب.  منها 
ان�شحاب  اإىل  يدعو  ق��راًرا  اجلمعة  املتحدة  ل��الأمم  العامة 
ال��ق��وات ال��رو���ش��ي��ة امل��ت��م��رك��زة منذ اأك���رث م��ن 26 ع��ام��ا يف 

امل��ن��ط��ق��ة االن��ف�����ش��ال��ي��ة، يف خ��ط��وة غ���ري م�����ش��ب��وق��ة دانتها 
مو�شكو. ار�شلت رو�شيا قواتها اىل تران�شني�شرتيا الناطقة 
 ،1991 يف  ال�شوفياتي  االحت����اد  ان��ه��ي��ار  ب��ع��د  ب��ال��رو���ش��ي��ة 
النهاء احلرب االأهلية التي اندلعت يف املنطقة التي اأعلنت 

ا�شتقاللها عن كيت�شيناو.
رو�شيا،  املنطقة وال حتى  با�شتقالل  دول��ة  اي  ومل تعرتف 
ال�شوفياتي  االحت���اد  يف  املجمدة  ال��ن��زاع��ات  م��ن  تعد  وه��ي 

ال�شابق.
اأيدت 64 دولة من اع�شاء اجلمعية العامة البالغ عددهم 
بينما  دول��ة   15 عار�شته  ال��ذي  امللزم  القرار غري   ،193
وايران  رو�شيا  الت�شويت. وكانت  اآخر عن  بلدا   83 امتنع 

وارم��ي��ن��ي��ا وب���ي���الرو����ض و���ش��وري��ا وك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة، بن 
ال���دول ال��ت��ي ع��ار���ش��ت ال��ق��رار ال���ذي ي��دع��و رو���ش��ي��ا اإىل اأن 
من  مزيد  وبدون  �شروط  وبال  منظمة  بطريقة  “ُتكمل 
اأرا�شي جمهورية  واأ�شلحتها من  قواتها  ان�شحاب  التاأخري 

مولدافيا«.
وقالت مو�شكو ان هذا القرار “من �شاأنه اأن يقو�ض العملية 
ال�شعيفة التي بداأت يف االأ�شهر املا�شية” باجتاه حل النزاع 
يف املنطقة. وقالت ان القرار حركه ال�شيا�شيون املولدافيون 
املعادية  امل�شاعر  تاأجيج  نقاط من خالل  “ت�شجيل  بهدف 
لرو�شيا قبل االنتخابات الربملانية” التي �شتنظم يف وقت 

الحق هذه ال�شنة.

- قمة م�ضّغرة 
�أوروبية يف 

بروك�ضل مبثابة 
قمة “مو�لية 
ملريكل” مقّنعة

- فيكتور �أوربان 
رئي�س �لوزر�ء 
�ملجري يرف�س 

�إجر�ء عملية �إنقاذ 
للم�ضت�ضارة �لأملانية 

- يف �ضابقة 
�أوروبية، حمور 

بني دول جمموعة 
في�ضيغر�د و�لنم�ضا، 

�ضد مريكل 

- تو�جه �مل�ضت�ضارة 
�لأملانية جزء من 
عائلتها �ل�ضيا�ضية 
وجممل �ل�ضعبويني 

�لأوروبيني 

- هل تكفي م�ضاندة 
فرن�ضا لإنقاذها 
وباري�س بدورها 

م�ضتهدفة من قبل 
�ل�ضعبويني؟

- �ضيناريو ت�ضفية 
مريكل يجد 

هوى لدى بع�س 
�لطاحمني �ل�ضباب 

د�خل حزبها

املهاجرون  ا�شل االزمة ومفتاحهاعدو مريكل الداخلي

حمور معاد ملريكل مريكل بن املطرقة وال�شندان
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•• الفجر –
 خرية ال�شيباين

بعد  ت��ق��ري��ب��ا.  اأو  ي��ت��غ��ري،  ���ش��يء  ال 
عامن من اال�شتفتاء على اخلروج 
من االحتاد االأوروبي، وبعد عامن 
عن ذاك القرار التاريخي، ال تزال 
كبري.  ح���د  اإىل  منق�شمة  ال���ب���الد 
خ�����ش��و���ش��ا، ك��م��ا ه���و احل�����ال منذ 
عامن، ال اأحد ميلك اأي فكرة عما 
�شيكون عليه الربيك�شيت ال�شهري، 
مار�ض   29 يف  اإج�����������راوؤه  امل����ق����رر 

 .2019
�شوت   ،2016 ي��ون��ي��و   23 يف   
باملائة   52 بن�شبة  ال��ربي��ط��ان��ي��ون 
االأوروبي  االحت���اد  م��غ��ادرة  ل�شالح 
واإذا  ال��ب��ق��اء.  ل�شالح  باملائة  و48 
اليوم،  جديد  ا�شتطالع  اإج��راء  مت 
البقاء  �شيختارون  باملائة   53 فاإن 
 47 يف االحت���اد االأوروب����ي، مقابل 
راأي  درا�شة  ح�شب  اخل��روج،  باملائة 
قام بها معهد �شورفا�شيون، ن�شرت 

اجلمعة.
تقول  اال���ش��ت��ط��الع��ات  ك��ان��ت  واإذا   
اإجراء  ي��وؤي��دون  الربيطانين  اإن 
ا�شتفتاء جديد، فال �شيء يقول اإن 
النتيجة �شتكون خمتلفة جوهريا. 
اجلارية  للمفاو�شات  بالن�شبة  اأما 
مع االحتاد االأوروبي، فاإن موؤيدي 
يعتقدون  وخ�شومه  الربيك�شيت 

اأنها ت�شري ب�شكل �شيء للغاية.

»�لكتاب �لبي�س«
   يف حد ذات��ه، ال ُيعّد هذا الو�شع 
مفاجًئا الأن احلكومة الربيطانية 
مل ت��ن��ت��ه ب��ع��د م���ن ال��ت��ف��او���ض مع 
يكون  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن  ن��ف�����ش��ه��ا. 
املقرر  ال���ق���ادم،  االأوروب�����ي  املجل�ض 
ي��وم��ي اخل��م��ي�����ض واجلمعة  ع��ق��ده 
عندما  ح���ا����ش���م���ا،  ب���روك�������ش���ل،  يف 
ي��ت��م االإع�����الن ع��ن ت��ق��دم ك��ب��ري، ال 
ب�����ش��اأن م�����ش��األ��ة احل����دود بن  �شيما 
اإيرلندا واإيرلندا ال�شمالية، وحول 

االحتاد  م��ع  امل�شتقبلية  ال��ع��الق��ة 
اإيرلندا مل  االأوروب���ي، اال ان ملف 
بخ�شو�ض  اأم���ا  ت��ق��دم.  اأي  ي�شجل 
وهو  ال�شهري،  االأبي�ض”  “الكتاب 
االقرتاح الربيطاين الإطار عالقة 
ن�شره  تاأجيل  مت  فقد  م�شتقبلية، 

اإىل ... ما بعد القمة االأوروبية.
   مل ت��ن��ت��ه احل��ك��وم��ة م��ن اجلدل 
حول هذا املو�شوع، وقررت ترييزا 
عطلة  طيلة  وزرائ���ه���ا  حب�ض  م���اي 
اأ�شبوع يف يوليو يف ت�شيكرز،  نهاية 
لروؤ�شاء  ال���ري���ف���ي  االإق����ام����ة  م��ق��ر 

الوزراء الربيطانين، حتى يتفقوا 
يف  االأوروب�����ي  املجل�ض  ام��ا  نهائيا. 
�شت�شغله  وال���ذي  امل��ق��ب��ل،  االأ���ش��ب��وع 
غري  ح��ارق��ة  اأخ���رى  ق�شايا  اي�شا 
ينتهي  اأن  مي���ك���ن  ال��ربي��ك�����ش��ي��ت، 
مب��ج��رد ب��ي��ان ن���واي���ا ح�����ش��ن��ة اآخ���ر، 
والتذكري باأن الوقت ينفد للتحرك 

�شوب اتخاذ قرار.

»لي�س در�ماتيكيا، لكنه مرئي«
   اإن الوقت ي�شغط خا�شة بالن�شبة 
لل�شركات التي، بعد اأن اأعربت عن 

خم��اوف��ه��ا م��ن��ذ اأ���ش��ه��ر ب��ت��ك��ت��م ويف 
املجال�ض اخلا�شة، بداأت يف اخلروج 
اإيربا�ض  ن�����ش��رت  وه���ك���ذا  ل��ل��ع��ل��ن. 
خماطر  “تقييم  م��وق��ع��ه��ا  ع��ل��ى 
لها  تق�شعّر  قراءته  الربيك�شيت”، 
الطريان،  �شركة  وت��ه��دد  االأب����دان. 
األف   14 م��ب��ا���ش��رة  ت��وظ��ف  ال��ت��ي 
و110  املتحدة  اململكة  يف  �شخ�ض 
االف �شخ�ض من خالل مزّوديها، 
ه�����ددت ب��ت��ع��ل��ي��ق ا���ش��ت��ث��م��ارات��ه��ا يف 
ت�شنيع  ون���ق���ل  امل���ت���ح���دة،  امل��م��ل��ك��ة 
اىل  تنتجها  التي  الطائرة  اأجنحة 

االإع�����الن  “هذا  اأخ�������رى.  اأم����اك����ن 
الأنه  خ��ا���ض  ب�شكل  للنظر  ملفت 
يقول  للغاية”،  م�����األ�����وف  غ����ري 
مدير  مينون،  اأن��ان��د  الربوفي�شور 
م��رك��ز اأب���ح���اث امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة يف 
كوليدج  كينغز  يف  متغرية  اأوروب����ا 

لندن.
اأعلنت رولز     يف االأ�شبوع املا�شي، 
4600 وظيفة  اإل��غ��اء  روي�����ض ع��ن 
خالل العامن املقبلن. ومن دون 
يالحظ  بريك�شيت”،  كلمة  “ذكر 
اأناند مينون، حتدثت رولز روي�ض 

عن اإعادة هيكلة ت�شاطها. “�شيكون 
اإذا  من املثري لالهتمام معرفة ما 
على  �شت�شري  اأخ��رى  �شركات  كانت 
لن  م��ي��ن��ون.  ي��ت��اب��ع  الدرب”،  ذات 
ما �شمحت  يكون م�شتغربا، فغالباً 
اإحباطها،  ع��ن  بالك�شف  ال�شركات 
مت�شايقة من حكومة ال يبدو اأنها 
هذه  خماوفهم.  االعتبار  يف  تاأخذ 
ايربا�ض  ا�شتقبال ممثلي  املرة، مت 
يف داونينغ �شرتيت، وقال املتحدث 
“طبعا �شيتم  با�شم رئي�شة الوزراء 

االن�شات لهم«.

   بالن�شبة جلوناثان بورتيز، اأ�شتاذ 
كوليدج،  كينغز  كلية  يف  االقت�شاد 
“يف العام االأول بعد الت�شويت على 
تغيريات  ُت�شّجل  مل  الربيك�شيت، 
م��ل��ح��وظ��ة ع��ل��ى االق��ت�����ش��اد، ولكن 
بحلول نهاية العام الثاين، التاأثري 
انه  ويالحظ  مرئيا،  ب��ات  ال�شلبي 

“لي�ض دراماتيكيا، لكنه مرئي«.
اأي�شا  ي��ق��را  ال��ت�����ش��وي��ت  ت���اأث���ري     
وب�شكل اأكرب على الهجرة، الق�شية 
ل��ال���ش��ت��ف��ت��اء. ويف هذا  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
بورتيز:  ج��ون��اث��ان  يقول  ال�شياق، 

“اإن الرتاجع يف الهجرة االأوروبية 
ملحوظ  امل���ت���ح���دة  امل���م���ل���ك���ة  اإىل 
ن�شر  يتم  اأن  املتوقع  وم��ن  جدا”. 
�شهر  ال��ر���ش��م��ي��ة يف  االإح�����ش��ائ��ي��ات 
االإح�شائي  املكتب  قبل  من  يوليو 
الوطني و”�شتكون مذهلة للغاية”، 

ي�شري اأ�شتاذ االقت�شاد. 
ال��ت��ايل الإع����الن وزارة  ال��ي��وم    يف 
الطرق  عن  الربيطانية  الداخلية 
التي �شيتم و�شعها لت�شوية او�شاع 
م���ا ب��ع��د ال��ربي��ك�����ش��ي��ت حل�����وايل 3 
يعي�شون  اأوروب���ي  مواطن  مالين 
العنوان  ك���ان  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف 
ميل،  دي��ل��ي  ل�شحيفة  ال��رئ��ي�����ش��ي 
البالد  انت�شارا يف  االأو�شع  اليومية 
�شحيفة  مع  لالأجانب  واملناه�شة 
مليون   3.6“ ع��ن��ون��ت:  ال�����ش��ن، 
مهاجر م�شموح لهم بالبقاء بزيادة 
600 األف عن املتوقع ... وميكنهم 
مل  �شنتن،  بعد  اأ�شرهم!”..  جلب 

يتغري �شيء حقاً.

عن ليبري��ضيون

15

عربي ودويل

 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

ان��ت��ه��ت ق��م��ة ال��رئ��ي�����ض االأم���ريك���ي 
بالتزام  ال�شمايل  ال��ك��وري  والزعيم 
كامال  “نزعا  اون  ج����ون����غ  ك���ي���م 
يف  البحث  لكن  ال��ن��ووي��ة  لالأ�شلحة 
مفاو�شات  اإىل  اأرج�����ئ  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل 
الحقة. وبعد ع�شرة اأيام على القمة، 
مل ُي�شجل اأي تقدم ملمو�ض يف هذا 

االطار.
يف  ي����ون����ي����و  ح�������زي�������ران   12 ف����ف����ي 
اأك���د كيم ج��ون��غ اون يف  ���ش��ن��غ��اف��ورة، 
موؤمتر �شحايف م�شرتك مع دونالد 
والثابت  احل���ازم  “التزامه  ت��رام��ب 
اخ���الء �شبه اجل��زي��رة ال��ك��وري��ة من 

ال�شالح النووي«.
خّيبت  املبهمة  ال�شيغة  ه��ذه  اأن  اال 
اآم�����ال اخل�����رباء خ�����ش��و���ش��ا اأن���ه���ا مل 
اأن تكون هذه  تاأت على ذكر �شرورة 
رجوع  وال  للتحقق  “قابلة  العملية 
الواليات  تطالب  كانت  كما  عنها”، 

امل���ت���ح���دة. وم����ع ذل�����ك، ي���وؤك���د وزي���ر 
اخلارجية االأمريكية مايك بومبيو 
اأن ذلك ال يزال هدف وا�شنطن واأن 
تعبري “نزع كامل لل�شالح النووي” 
يعني �شمنا ان تكون العملية “قابلة 

للتحقق وال رجوع عنها«.
لكن االدارة االأمريكية توؤكد الكثري 
م��ن االأم�����ور. ف��ق��د اع��ل��ن ت��رام��ب يف 
12 حزيران/يونيو ان نزع اال�شلحة 
كبرية”،  “ب�شرعة  �شيبداأ  ال��ن��ووي��ة 
اأن  حزيران/يونيو   21 يف  ق��ال  ث��م 

العملية “بداأت«.
التايل للقمة،  اليوم  من جهته، ويف 
اون  ج���ون���غ  ك��ي��م  اأن  ب��وم��ب��ي��و  ق����ال 
واأن  ملحة”  امل�����ش��األ��ة  ان  “يدرك 
ال�شالح”  من  االكرب  الق�شم  “نزع 
اأن  ال�شمايل يجب  ال��ك��وري  ال��ن��ووي 

يتّم بحلول نهاية 2020.
ويف اليوم نف�شه قال ترامب اأنه “مل 
يعد هناك بعد االآن اأي تهديد نووي 

من جانب كوريا ال�شمالية«.

غري اأن هذه الثقة املعلنة ال ترتكز يف 
هذه املرحلة �شوى على كالم الزعيم 
اجتماعه  يف  ال�������ش���م���ايل  ال�����ك�����وري 
املغلق مع الرئي�ض االأمريكي خالل 

قمتهما التاريخية.
ت���وم���ا����ض راي������ت م����ن معهد  وق������ال 
“بروكينغز” اأن ت�شريحات بومبيو 
�شخ�شيا  “تعهدا  ق��ط��ع��ا  ك��ي��م  ب���ان 
املحّك” هو  ع��ل��ى  ���ش��م��ع��ت��ه  وو����ش���ع 
�شذاجة  االأكرث  الت�شريحات  “اأحد 
على االطالق من جانب دبلوما�شي 

اأمريكي«.
واأ�شاف الباحث “اذا كان )بومبيو( 
ي���وؤم���ن مب���ا ق��ال��ه ف��ع��ال، ف��ه��ذا اأمر 

مرعب«.
ق����ال اب����راه����ام دمن������ارك م���ن مركز 

وي���ل�������ش���ن اأم��������ام ال���ك���ون���غ���ر����ض ه���ذا 
كوريا  الن��ت��ه��اك��ات  “نظراً  االأ���ش��ب��وع 
ال�شمالية املتكررة ملختلف االتفاقات 
لي�ض هناك  املا�شي،  ابرمت يف  التي 
�شوى القليل من اال�شباب اليالئهم 

الثقة هذه املرة«.

تبقى  الثقة  ه��ذه  اأن  على  وال��دل��ي��ل 
ل��ه��ج��ة كوريا  ت��غ��ري  ه���و  حم������دودة 
ال�شمالية عندما يكون االأمر متعلقا 

بوثائق ر�شمية.
بيان  يف  اجل���م���ع���ة  ت����رام����ب  وك���ت���ب 
اأن  ال��ك��ون��غ��ر���ض  اإىل  اأر���ش��ل��ه  رئ��ا���ش��ي 

ال�شمالية  ك��وري��ا  حكومة  “اأفعال 
تهديدا  ت�شّكل  زالت  ما  و�شيا�شاتها، 
ع������ادي لالمن  وغ�����ري  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ا 
اخلارجية  ول��ل�����ش��ي��ا���ش��ة  ال���ق���وم���ي 
والقت�شاد الواليات املتحدة”، مربرا 
ا�شتمرار فر�ض عقوبات على  بذلك 
بيونغ يانغ ومتديد “حالة الطوارئ 
 2008 اأعلنت عام  الوطنية” التي 

يف هذا ال�شدد، ملدة عام واحد.
ي�شكل  ان  ي���ف���رت����ض  ال�����واق�����ع،  يف 
اع�����الن م���ب���ادئ ���ش��ن��غ��اف��ورة حمور 
لتحديد  للقمة  متابعة  مفاو�شات 
الزمني.  وال���ربن���ام���ج  االل���ت���زام���ات 
االأمور  الكثري من  اإن  وقال بومبيو 
املحادثات  لكن  �شفهي  ب�شكل  قيلت 
و�شعها  ح���ّد  اإىل  متقدمة  ت��ك��ن  مل 

اأن  املفرت�ض  وم��ن  مكتوب.  ن�ّض  يف 
هذه  مبدئي  ب�شكل  بومبيو  ي�شتهّل 
املفاو�شات اجلديدة اعتبارا من هذا 
اأعلن ترامب على  االأ�شبوع، وفق ما 
يكتفي  بومبيو  لكن  القمة.  هام�ض 
“على  �شيعود  اأن��ه  بتاأكيد  االآن  حتى 
ببعيد” اىل  لي�ض  وق��ت  يف  االرج���ح 

كوريا ال�شمالية.
االأمريكية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
اأي لقاء  ان��ه ال ميكن االع���الن ع��ن 
اأو حترك يف هذه املرحلة. واأو�شحت 
احلكومة  مع  توا�شل  على  “نحن 
اأن  م�شيفة  ال�شمالية”  ال��ك��وري��ة 
بومبيو  )مايك(  اخلارجية  “وزير 

�شيلتقيهم يف اأقرب فر�شة ممكنة«.
ومل تنطلق بعد املفاو�شات احلقيقية 
حول تنفيذ التزامات القمة، وكذلك 
الكيميائية،  االأ�شلحة  لنزع  بالن�شبة 
اأن  االأم��ريك��ي  الرئي�ض  تاأكيد  رغ��م 

العملية بداأت.
جيم  االأمريكي  الدفاع  وزي��ر  واأ�شار 

بيونغ  اأن  اإىل  االأرب�����ع�����اء  م��ات��ي�����ض 
االآن  تدبري حتى  اأي  تتخذ  يانغ مل 
وقال  ال����ذري.  ب��رن��اجم��ه��ا  لتفكيك 
بعد،  تبداأ  مل  املف�شلة  “املفاو�شات 
ي��ج��ب ع���دم ان��ت��ظ��ار ذل���ك يف الوقت 

احلايل«.
“اأخبارا  ه��ن��اك  ان  ت��رام��ب  وي��ق��ول 
“االأيام  يف  ظ���ه���رت  جدا”  ج���ي���دة 
ال�شمالية.  ك���وري���ا  ع���ن  االأخرية” 
التي  االأم���ريك���ي���ة  االإدارة  وحت�����اول 
نف�شها يف موقف حم��رج، دعم  جتد 

ت�شريحات الرئي�ض.
اأما ب�شاأن “مواقع التجارب االأربعة” 
ان  اجلمهوري  الرئي�ض  يقول  التي 
فقد  دّمرها”،  “قد  املنغلق  النظام 
اخلارجية  وزارة  با�شم  متحدث  اأكد 
موقع  اأن  ب���ر����ض  ف���ران�������ض  ل���وك���ال���ة 
النووية  ل���ل���ت���ج���ارب  ب���ون���غ���ي���ي-ري 
تدمريها  مت  االأر����ض  حتت  واأنفاقه 
قبل  اأيار/مايو،   24 يف  لكن  ر�شميا 

ثالثة اأ�شابيع من قمة �شنغافورة.

اكلة جديدة يف بريطانيا لو يعاد اال�شتفتاء �شينت�شر البقاء ترييزا ماي يف انتظار احل�شم

عامان على ��ضتفتاء �لربيك�ضيت:

اململك���ة املتح���دة ال ت���زال غ���ارق���ة يف الظ����الم...!

اوروبا نحو اعالن نوايا اخر املناه�شون للربيك�شيت باتوا االغلبية

- ل �أحد ميلك �أي فكرة عما 
�ضيكون عليه �لربيك�ضيت �ل�ضهري

- تاأجيل ن�ضر �لكتاب �لأبي�س �لذي يحدد روؤية بريطانيا 
للعالقة �مل�ضتقبلية �إىل ما بعد �لقمة �لأوروبية

- �إذ� �جري ��ضتطالع جديد �ليوم، فاإن 53 باملائة 
�ضيختارون �لبقاء يف �لحتاد �لأوروبي مقابل 47 

- مل ت�ضّجل يف �ل�ضنة �لوىل تغيري�ت على �لقت�ضاد، 
ولكن بنهاية �لعام �لثاين بات �لتاأثري �ل�ضلبي مرئيا

- �حلكومة �لربيطانية مل تنته بعد 
من �لتفاو�س مع نف�ضها

بعد عامني عن ذ�ك �لقر�ر �لتاريخي، ل 
تز�ل بريطانيا منق�ضمة �إىل حد كبري

وزير خارجية بريطانيا يحذر من بريك�صت بال نهاية  
•• لندن-اأ ف ب:

ح��ذر وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ربي��ط��اين ب��وري�����ض جون�شون 
املوؤيد لالن�شحاب من االحتاد االأوروبي رئي�شة الوزراء 

ترييزا ماي من بريك�شت �شل�ض ومذل وبال نهاية.
ويف مقال كتبه يف �شحيفة ذي �شن مبنا�شبة الذكرى 
ل�شالح  التاريخية  الت�شويت  لعملية  الثانية  ال�شنوية 
ال��ت��ك��ت��ل، ح���ذر ج��ون�����ش��ون من  ان�����ش��ح��اب بريطانيا م��ن 
اإىل  ال�����وزراء  رئ��ي�����ش��ة  داع��ي��ا  نهاية”  ب��ال  “بريك�شت 
“االيفاء بالتفوي�ض الذي منحها اياه ال�شعب وحتقيق 

بريك�شت بريطاين ب�شكل كامل«.

وي�شتعد فريق ماي خلو�ض جولة جديدة من املفاو�شات 
مع نظرائه من االحتاد االأوروبي لكن ال يزال عليه اأن 
امل�شتقبلية  ب�شاأن عالقتها  يحدد بدقة ما تريده لندن 

مع القارة وحتديدا يف ما يتعلق بالقواعد اجلمركية.
بريك�شت  ���ش��د  ال��ن��ا���ش��ط��ون  ي��ح��ي��ي  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
ال��ذك��رى يف وق��ت الح��ق ال�شبت م��ن خ��الل تظاهرة يف 
اأي  على  لندن للمطالبة ب�”ت�شويت �شعبي” للموافقة 

اتفاق نهائي تتو�شل ماي اإليه مع االحتاد االأوروبي.
بريك�شت  عن  املدافع  فوك�ض  ليام  التجارة  وزي��ر  واأ�شر 
على اأن ماي ال تزال م�شتعدة لالن�شحاب من املحادثات 
مع االحتاد االأوروبي يف حال مل يتم التو�شل اإىل اتفاق 

مر�ض.
ال�شبت  بثها  �شي” يف مقابلة مت  بي  “بي  ل�شبكة  وق��ال 
“لطاملا اأكدت رئي�شة الوزراء اأن عدم التو�شل اإىل اتفاق 
على االإطالق هو اأف�شل من التو�شل اإىل اتفاق �شيء«.

واأ�شاف “من ال�شروري عند دخولنا املرحلة املقبلة من 
وي�شدقه  ذل��ك  االأوروب���ي  االحت��اد  يفهم  اأن  املفاو�شات 
اأعتقد اأن �شركاء عملية التفاو�ض لن يكونوا حكماء اإذا 

اعتقدوا اأن رئي�شة الوزراء تراوغ«.
ال�شخ�شيات  اأب�����رز  ب���ن  ك���ان  ال����ذي  ج��ون�����ش��ون  وك��ت��ب 
املدافعة عن االن�شحاب من االحتاد االأوروبي اأن ال�شعب 
االأم��ر. ال  اأن ينتهي من هذا  “يريد فقط  الربيطاين 

يريدون بريك�شت يفتقر اإىل احلما�شة«.
اأخ���رى يف  اأو  فيها  اأم���ل  ال  ت�شوية  ي��ري��دون  “ال  وق���ال 
م��ن��زل��ة ب��ن امل��ن��زل��ن داخ���ل وخ����ارج )ال��ت��ك��ت��ل(. �شّجل 
ال�شعب قراره قبل عامن وجتراأ واآمن بربيطانيا. كان 

على حق و�شتثبت العقود املقبلة ذلك«.
حذرت  للطريان  لكن جمموعة “ايربا�ض” العمالقة 
اجل��م��ع��ة م���ن اإم��ك��ان��ي��ة م��غ��ادرت��ه��ا ب��ري��ط��ان��ي��ا يف حال 
ان�شحبت االأخ��رية من االحت��اد االأوروب��ي دون التو�شل 
ام  “بي  ���ش��رك��ة  التكتل يف وق���ت ح���ذرت  م��ع  ات��ف��اق  اإىل 
اأن ال�شبابية توؤثر على  ال�شيارات من  دبليو” لت�شنيع 

املناخ اال�شتثماري.

حتليل �خباري

بعد 10 �أيام على قمة تر�مب وكيم 

م�صاألة نزع ال�صالح الن�وي تراوح مكانها 
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اف��ت��ت��ح م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�شامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
بطولة “دورة االأمم ال�شت الدولية 
الأ�شاتذة الكابادي” التي تقام بدعم 
وانطلقت  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جمل�ض 
فعالياتها م�شاء اأم�ض االأول يف نادي 
الو�شل الريا�شي الثقايف مب�شاركة 
يونيو   30 حتى  وت�شتمر  دول   6
�شعادة  االف��ت��ت��اح  و���ش��ه��د  اجل�����اري. 
�شوؤون  وزي��ر  راث��ور  فاردهان  راجيا 
ال�شباب والريا�شة يف الهند و�شعادة 
�شعيد حارب اأمن عام جمل�ض دبي 
ال�شخ�شيات  م��ن  وع���دد  الريا�شي 
بوليود  م��ن �شمنهم جن��م  ال��ب��ارزة 

ال�شينمائي اأبهي�شيك بات�شان.
وي�شارك يف البطولة فرق �شت دول 
من خمتلف قارات العامل هي الهند 
وباك�شتان واإيران وكوريا اجلنوبية 
هي  هذه  وتعد  وكينيا  واالأرجنتن 
الكابادي  لريا�شة  االأوىل  البطولة 

التي تقام يف دبي.
وق����ال ���ش��ع��ادة ���ش��ع��ي��د ح����ارب اأمن 

ان هذا  الريا�شي  دبي  عام جمل�ض 
من  �شاعة   24 بعد  ي��اأت��ي  احل���دث 
العاملي  ال���ي���وم  اح��ت��ف��ال��ي��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
الرابع  للعام  اأقيمت  التي  لليوغا 
جمل�ض  مع  بالتعاون  التوايل  على 
دبي الريا�شي والقن�شلية الهندية 

يف حديقة زعبيل و�شارك فيها اأكرث 
من 10 اآالف �شخ�ض من خمتلف 
تنظيم  ويعد  واالأع��م��ار  اجلن�شيات 
هذا احلدث يف اطار توا�شل عالقات 
والعديد  امل��ج��ل�����ض  ب���ن  ال���ت���ع���اون 
الريا�شية  الفعاليات  منظمي  من 

الذي  االأم���ر  الهندية  واملجتمعية 
يوؤكد مكانة دولة االإمارات العربية 
يف  خ�شو�شا  ودب��ي  عموما  املتحدة 
الريا�شية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ا�شت�شافة 
على  تعي�ض  التي  للجاليات  املهمة 
اجلالية  وخ�شو�شا  ال��دول��ة  اأر����ض 

ترتبط  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية  ال��ه��ن��دي��ة 
وجمتمعية  ري���ا����ش���ي���ة  ب���ع���الق���ات 

واقت�شادية يف الدولة.
مناف�شة  االفتتاحي  اللقاء  �شهد  و 
حيث  وباك�شتان  الهند  ب��ن  ق��وي��ة 
اأج�����واء حما�شية  يف  امل���ب���اراة  ج���رت 

الذي  وت�شجيع قوي من اجلمهور 
مالأ املدرجات يف اأول اأيام البطولة 
االنت�شارات  حملة  ال��ه��ن��د  وب����داأت 
غرميها  على  ب��ال��ف��وز  البطولة  يف 
-36 بنتيجة  باك�شتان  التقليدي 

حيث قاد الكابنت اأجاي ثاكور   20

الفريق الهندي من االأمام و�شجل 
اأول  على  فريقه  لي�شع  نقاط   10
خ��ط��وات ال��ف��وز وق���دم ال��دف��اع اأداًء 
مهاجمي  ح��رك��ات  تقييد  يف  ق��وًي��ا 
الفريق الباك�شتاين طوال املباراة يف 
حن مل يتمكن الفريق الباك�شتاين 

م����ن حت��ق��ي��ق ����ش���وى 9 ن���ق���اط يف 
الهجوم و8 نقاط لتوقيف اخل�شم 
الالعب  ا���ش��ت��ط��اع  ك��م��ا  امل���ب���اراة  يف 
نقاط   6 ت�شجيل  ع��ل��ي  م��ودا���ش��ار 
ل�����ش��ال��ح ال��ف��ري��ق ال��ب��اك�����ش��ت��اين ويف 
الالعب  ا�شتطاع  الهندي  الفريق 
نقاط   7 ي�شجل  اأن  كومار  روهيت 

هجومية منفرًدا.
ي�شار اإىل اأن ريا�شة الكابادي تعترب 
اجلماعية  ال��ري��ا���ش��ات  اأك����رث  م���ن 
القارة  ���ش��ب��ه  م��ن��ط��ق��ة  يف  ���ش��ع��ب��ي��ة 
الهندية ويطلق عليها ا�شم ريا�شة 
فهي  ب�شاطتها  ب�شبب  اجل��م��اه��ري 
اأو مالعب  اأدوات  اأي  اإىل  ال حتتاج 
خا�شة ملمار�شتها علما اأنها اعتربت 
اللعبة ال�شعبية االأوىل يف بنغالدي�ض 
اعتبار  ومي��ك��ن   1972 ع���ام  م��ن��ذ 
لعبتي  ب��ن  خليطا  ال��ك��اب��ادي  لعبة 
امل�����ش��ارع��ة وال��رج��ب��ي وه���ي حتتاج 
اإىل قوة بدنية وخفة حركة ونف�ض 
مع  ع�شبي  ع�شلي  وتناغم  طويل 

�شرعة رد فعل.

كبرية  خ��ط��وة  ال��ق��دم  ل��ك��رة  البلجيكي  املنتخب  حقق 
رو�شيا  ملونديال  النهائي  الدور ثمن  بلوغ  على طريق 
ال�شبت  ام�ض  تون�ض  على  ال�شاحق  بفوزه   ،2018
اخلروج  م�شارف  على  العربي  املنتخب  وا�شعا   ،2-5
من الدور االأول، بعد املباراة بينهما ال�شبت يف اجلولة 

الثانية للمجموعة ال�شابعة.
�شبارتاك  ب��ن��ادي  اخل��ا���ض  “اوتكريتي”  ملعب  وعلى 
لوكاكو وميت�شي  وروميلو  ه��ازار  ادين  �شجل  مو�شكو، 
الثاين  ف��وزه��ا  حققت  ال��ت��ي  بلجيكا  اه����داف  ب��ات��واي 
تواليا، و�شتحجز بطاقتها ر�شميا اليوم االأحد يف حال 

فوز انكلرتا على بنما اأو تعادلهما.
يف امل��ق��اب��ل، �شجل دي���الن ب���رون وه��ب��ي اخل���زري هديف 
تون�ض التي �شتخرج ر�شميا غدا اي�شا يف حال عدم فوز 

بنما على انكلرتا.

ملدافعيها  ال��ق��ات��ل��ة  االأخ����ط����اء  ث��م��ن  ت��ون�����ض  ودف���ع���ت 
خ�����ش��و���ش��ا ���ش��ي��ام ب���ن ي��و���ش��ف ال�����ذي ت�����ش��ب��ب بركلة 
الت�شجيل،  وافتتح منها  لهازار  احت�شبت  التي  اجل��زاء 
ومدافع االهلي امل�شري علي معلول الذي مرر كرتن 
اأكمل  احلمر” على  “ال�شياطن  ا�شتغلهما  خاطئتن 
يونايتد  ثنائية عرب مهاجم مان�ش�شرت  وجه و�شجلوا 
يف  للوكاكو  الثانية  الثنائية  وهي  لوكاكو.  االنكليزي 
فت�شاوى  بنما،  مرمى  يف  اأوىل  بعد  رو�شيا  مونديال 
ترتيب  �شدارة  رونالدو يف  كري�شتيانو  الربتغايل  مع 
اأه��داف. كما بات املهاجم البالغ 25  الهدافن مع 4 
اأول العب ي�شجل ثنائيتن متتاليتن  عاما، كما بات 
ال��ذي حقق ذلك يف  االأرجنتيني دييغو م��ارادون��ا  منذ 

مرميي انكلرتا وبلجيكا يف مونديال 1986.
القانونية  التغيريات  لناحية  اأي�شا  تون�ض  وت��اأث��رت 

الثالثة كون مدربها نبيل معلول اجرب على تغيريين 
ا�شطرارين يف ال�شوط االول با�شابة برون و�شيام بن 

يو�شف يف الركبتن الي�شرى واليمنى تواليا.
وحاولت تون�ض مطلع ال�شوط الثاين تقلي�ض النتيجة، 
الهدف  بت�شجيله  القا�شية  ال�شربة  وجه  ه��ازار  لكن 
ي�شيف  ان  قبل  الدفاعية،  التغطية  يف  بخطاأ  الرابع 

البديل بات�شواي الهدف اخلام�ض لل�شبب ذاته.
خام�ض  لت�شبح  ك��ب��رية  ف��ر���ش��ة  اأم����ام  بلجيكا  وب��ات��ت 
واالوروغواي  امل�شيفة  رو�شيا  بعد  النهايات  يبلغ  بلد 
الرابعة.  وكرواتيا  الثالثة  وفرن�شا  االوىل  املجموعة 
وينتظر تاأهل بلجيكا ر�شميا، اقامة املباراة الثانية يف 
اجلولة الثانية للمجموعة بن انكلرتا وبنما ال�شاعة 
12،00 ت غ االأحد. و�شت�شمن بلجيكا التاأهل يف حال 
املنتخبان  حينها  ليرتافق  ف��وزه��ا،  اأو  انكلرتا  ت��ع��ادل 

ذلك،  ح�شول  ح��ال  ويف  ال��ن��ه��ائ��ي.  لثمن  االأوروب���ي���ان 
الدور  من  ي��ودع  عربي  منتخب  راب��ع  تون�ض  �شت�شبح 
الثاين بعد ال�شعودية وم�شر االوىل واملغرب )الثانية(، 

وال�شاد�ض يف النهائيات بعد كو�شتاريكا اخلام�شة.
بنتيجة  اخل����روج  البلجيكي  املنتخب  ب��اإم��ك��ان  وك���ان 
مهاجموه  اأه��دره��ا  ال��ت��ي  ال��ف��ر���ض  اىل  بالنظر  اأك���رب 
م��رات قبل   3 املرمى  اأخطاأ  ال��ذي  بات�شواي  خ�شو�شا 
ختمه املهرجان البلجيكي. وهو الفوز ال�شاد�ض تواليا 
لبلجيكا يف مبارياتها ال� 11 االخرية يف النهائيات مل 
عقدتها  بلجيكا  فكت  كما  اخل�����ش��ارة.  طعم  فيها  ت��ذق 
ال�شبع  مبارياتها  االول من  ا�شوط  ال�شباك يف  هز  يف 
االخ���رية يف ك��اأ���ض ال��ع��امل. وك��ان��ت امل��رة االخ���رية التي 
مونديال  يف   2-3 رو���ش��ي��ا  ام�����ام  ذل����ك  ف��ي��ه��ا  ف��ع��ل��ت 

.2002

نهي��ان ب��ن م�ب���ارك يفتت���ح بط���ل���ة »اأ�ص��ات���ذة الك��اب����ادي«

ت�ن�س على طريق اأ�صقائها بامل�نديال بخما�صية بلجيكا

العب� ا�صبانيا 
يف�صل�ن القيل�لة 

عن متابعة املباريات 
 

بدا ان اأحد االمناط الثقافية واملعي�شية اال�شبانية ال�شهرية ال 
تزال حتظى بالتقدير من قبل العبي منتخب البالد عقب ما 
ك�شف عنه كوكي العب و�شط الفريق من انه لي�ض بو�شعه هو 
لكرة  العامل  كاأ�ض  مباريات  بع�ض  متابعة  الفريق  يف  وزم��الوؤه 
فيها  يخلد  ال��ت��ي  القيلولة  ف��رتة  م��ع  تعار�شها  ب�شبب  ال��ق��دم 

اال�شبان للنوم.
اليوم  ن�����ش��رت  ال��ب��اي��ي�����ض  ك��وك��ي يف م��ق��اب��ل��ة م��ع �شحيفة  وق���ال 
“ن�شاهد املباريات يف مقر اقامتنا طاملا تي�شر لنا ذلك.  ال�شبت 
القيلولة والثانية تتزامن مع  املباراة االأوىل تتزامن مع فرتة 

التدريب.
»ن�شاهد املباراة الثالثة عادة اثناء تناولنا الع�شاء«.

يعني  فهذا  كوكي،  الت�شكيلة من��وذج  اأف��راد  بقية  اقتفى  ما  واذا 
فيها  انت�شرت  التي  للمباراة  املثرية  النهاية  ي�شاهدوا  مل  ان��ه 
الربازيل  �شجلت  ان  بعد  -2�شفر  كو�شتاريكا  على  ال��ربازي��ل 
هدفن يف الوقت بدل ال�شائع ا�شافة لعدم متابعتهم للتعادل 

املفاجئ الي�شلندا اأمام االرجنتن 1-1 االأ�شبوع املا�شي.
مباريات  كافة  ف��ان  الفريق،  اأف���راد  وبقية  كوكي  حظ  وحل�شن 
 2100 ال�شاعة  ت��ق��ام  رو�شيا  يف  املقامة  البطولة  يف  ا�شبانيا 
بالتوقيت املحلي )1800 بتوقيت جرينت�ض( وهو ما يعني ان 
يحتاجونه  وق��ت  من  يكفي  ما  على  احل�شول  الالعبن  بو�شع 

للراحة.
و�شتلعب ا�شبانيا اأمام املغرب يف املباراة االأخرية للفريقن �شمن 
لدور  التاأهل  �شمان  عن  بحثا  االثنن  غ��دا  الثانية  املجموعة 

.16



األحد  24   يونيو    2018  م   -   العـدد  12359  
Sunday   24   June   2018  -  Issue No   12359

19191917

الفجر الريا�ضي

مو�شى  اأح����م����د  ال���ن���ي���ج���ريي  ب�����ات 
لدى  مو�شى”  “ليونيل  مب��ث��اب��ة 
و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي يف 
اجلمعة،  االأول  ام�����ض  االأرج��ن��ت��ن 
بعد اأن �شجل هدفن قادا املنتخب 
نحو  امل�����ش��ار  لت�شحيح  االأف��ري��ق��ي 
كاأ�ض  ن��ه��ائ��ي��ات  يف   16 دور  ب��ل��وغ 
ال���ع���امل ل��ك��رة ال���ق���دم واع�����اد بهما 
اأمريكا  ال��ق��ادم من  للفريق  االأم��ل 

اجلنوبية.
ومع ذلك، حذر املهاجم النيجريي 
كبطل  اجل���دي���دة  م��ك��ان��ت��ه  اأن  م���ن 
تزول  اأن  ي��ح��ت��م��ل  االأرج���ن���ت���ن  يف 
ب�شرعة وذلك يوم الثالثاء املقبل، 
لقاء  يف  املنتخبان  يلتقي  ع��ن��دم��ا 
�شان  يف  الرابعة  باملجموعة  حا�شم 

بطر�شربغ.
اأمام  لعبت  “كلما  م��و���ش��ى:  وق���ال 
يلعب  م���رة  ك���ل  او يف  االأرج���ن���ت���ن 
اأقوم  اأم��ام��ي.  مي�شي  ليونيل  فيها 

بالت�شجيل«.
النت�شار  اإ�شارة  يف  مو�شى  واأ�شاف 
نيجرييا يف  3-2 على  االرجنتن 
اليجري  بورتو  يف  املجموعات  دور 
عندما   2014 ن�����ش��خ��ة  ���ش��م��ن 
“قبل  اأي�شاً  هدفن  مي�شي  �شجل 
اأرب���ع ���ش��ن��وات يف ال��ربازي��ل عندما 
�شجلت  اأم��ام��ي.  يلعب  مي�شي  ك��ان 

هدفن«.

وتابع: “عندما انتقلت اىل لي�شرت 
وكان  بر�شلونة  اأم��ام  ولعبنا  �شيتي 
اأي�شاً.  امللعب  يف  م��وج��ودا  مي�شي 
انه  اآخرين، اعتقد  �شجلت هدفن 
ب��االإم��ك��ان ان ي��ح��دث اي ���ش��يء يف 
هدفن  ا�شجل  ان  يحتمل  املباراة. 

اآخرين«.
لي�شرت  مع  هدفيه  مو�شى  و�شجل 
ا�شتعدادية  ودي����ة  م���ب���اراة  خ����الل 
ق�شري  وق��ت  عقب  �شتوكهومل  يف 

لالن�شمام  عقد  على  توقيعه  من 
املمتاز  االإجنليزي  ال���دوري  لبطل 
مو�شكو  ت�ش�شكا  من  قادما  اآن���ذاك 

عام 2016.
وب���ات ال��الع��ب ال��ب��ال��غ م��ن العمر 
اأول نيجريي ي�شجل يف  عاماً   25
عدة ن�شخ من كاأ�ض العامل كما اأنه 
ب���الده على  ه���دايف منتخب  ك��ب��ري 
بر�شيد  النهائيات  يف  الع�شور  مر 

اأربعة اأهداف.

*حتطيم االأرقام القيا�شية
وقال مو�شى: “اأنا مميز يف حتطيم 
االآن  �شعيد  اأن��ا  القيا�شية.  االأرق���ام 
ل��ك��وين ك��ب��ري ه����دايف ن��ي��ج��ريي��ا يف 

كاأ�ض العامل.
»االأمر لي�ض �شهال لكنني يجب اأن 
لو  الأن��ه  دعمه  على  م��درب��ي  اأ�شكر 
مل يكن يوؤمن بقدراتي ملا كان قد 

و�شعني �شمن الت�شكيلة«.
االأ�شا�شية  للت�شكيلة  مو�شى  وع��اد 

عقب خ�شارة نيجرييا اأمام كرواتيا 
للفريقن  االفتتاحية  امل��ب��اراة  يف 
اجلميل  ورد  ال��راب��ع��ة  باملجموعة 
ملدربه بهدفن رائعن من جمهود 

فردي.
ق��درات��ه م��ع بداية  واأظ��ه��ر مو�شى 
اأح�شن  ع��ن��دم��ا  ال���ث���اين  ال�������ش���وط 
ا���ش��ت��ق��ب��ال مت���ري���رة ع��ر���ش��ي��ة من 
الناحية  م����ن  م���وزي�������ض  ف��ي��ك��ت��ور 
الهواء  ال��ك��رة يف  واأوق�����ف  ال��ي��م��ن��ى 
يف  ي�����ش��دد  اأن  ق��ب��ل  واح����دة  بلم�شة 
مرمى اآي�شلندا من مدى قريب يف 

الدقيقة 49.
يف   0-2 النتيجة  م��و���ش��ى  وج��ع��ل 
الدقيقة 75 عندما وجد امل�شاحة 
يف الناحية الي�شرى لرياوغ املدافع 
هاني�ض  واحل��ار���ض  اأرنا�شون  ك��اري 
الكرة  ي�شع  اأن  قبل  ه��ال��دور���ش��ون 

يف ال�شباك.
و�شمن فوز نيجرييا اإتاحة فر�شة 
ال���ت���ي تلقت  ل��الرج��ن��ت��ن  اأخ������رى 
كرواتيا  اأم���ام   0-3 مذلة  هزمية 
يف نيجني نوفجورود يوم اخلمي�ض 
فر�شة  مت���ت���ل���ك  ل��ك��ن��ه��ا  امل���ا����ش���ي 
على  ف��ازت  ما  اإذا  للتاأهل  حقيقية 
الثالثاء  ي���وم  االف��ري��ق��ي  ال��ف��ري��ق 

املقبل.
اأهمية  “نعرف  م���و����ش���ى:  وق������ال 

اللقاء. اإنه مبثابة حياة اأو موت«. 

حرب  اأي  يف  طرفا  تكن  ومل  حيادها  على  �شوي�شرا  حافظت 
منذ العام 1815. انتظرت حتى 2002 لتن�شم اىل االأمم 
لكن  ع���امل���ي...  ك��و���ش��ي��ط  م��ك��ان��ت��ه��ا  ع��ل��ى  للمحافظة  امل��ت��ح��دة 
مباراتها �شد �شربيا يف كاأ�ض العامل يف كرة القدم، اأعادت فتق 
للبلقان،  الدموي  التاريخ  وا�شتعادت  وعرقية  �شيا�شية  جراح 

مع بروز العبن �شوي�شرين تعود اأ�شولهم لكو�شوفو.
موعد  على  الرو�شي  املونديال  ك��ان  كالينينغراد،  يف  اجلمعة 
مع مباراة حا�شمة يف املجموعة اخلام�شة، بن �شوي�شرا التي 
و�شربيا  االأوىل،  اجلولة  يف   1-1 بالتعادل  الربازيل  فاجاأت 
الباحثة عن �شمان التاأهل اىل الدور ثمن النهائي بعد فوزها 

يف اجلولة االأوىل اأي�شا على كو�شتاريكا -1�شفر.
تقدمت �شربيا بهدف منذ الدقيقة اخلام�شة، اال ان �شوي�شرا 
 .1-2 االأخ���رية بنتيجة  ال��ث��واين  ال��ط��اول��ة، وف���ازت يف  قلبت 
ما ان �شجل �شريدان �شاكريي هدف الفوز، حتى توجه نحو 
معاك�ض،  ب�شكل  �شدره  على  يديه  وو�شع  ال�شرب،  امل�شجعن 
األبانيا  رم��ز  ال��ل��ون،  املزدوج” االأ���ش��ود  “الن�شر  ���ش��ارة  را���ش��م��ا 
والذي يتو�شط علمها االأحمر. �شبقه اىل ذلك م�شجل الهدف 
ال�شوي�شري االأول، غرانيت ت�شاكا الذي تعود اأ�شوله اأي�شا اىل 

كو�شوفو.
ذو  االقليم  كو�شوفو،  ال��ت��اري��خ.  ب��اب  عري�شا  الالعبان  فتح 
الغالبية امل�شلمة الواقع �شمال األبانيا، �شرع يف حملة انف�شال 
ع���ن ���ش��رب��ي��ا ع���ام 1998. ق��م��ع ن��ظ��ام ب��ل��غ��راد حم���اوالت 
االأطل�شي  �شمال  حلف  دف��ع  م��ا  ب��ق��وة،  امل�شلحة  االنف�شال 
العا�شمة  على  غ���ارات  و���ش��ن  اآذار/م���ار����ض  يف  التدخل  اىل 

ال�����ش��رب��ي��ة، ف��ا���ش��ط��رت ق��وات��ه��ا اىل االن�����ش��ح��اب من 
كو�شوفو بعد 78 يوما. بعد ع�شرة اأعوام من اإدارة 
نزاع  بعد  ا�شتقالله  االقليم  اأعلن  املتحدة،  االمم 

ح�شد 13 األف قتيل.
اعرتفت  م�شتقلة  دول��ة  باتت  كو�شوفو  ان  رغ��م  وعلى 

بها اأكرث من مئة دولة )ال ت�شمل �شربيا وخم�ض دول من 
االحتاد االأوروبي، ورو�شيا وال�شن(، اال انها ال تزال متعلقة 

عاطفيا ب� “االأمة االألبانية«.
مواجهة  يف  رمزيته  بكامل  امل��ب��اراة  ملعب  يف  الن�شر  ح�شر 

با�شتقالل  االق���رار  يرف�شون  ال��ذي��ن  ال�شرب  امل�شجعن 
�شيتي  �شتوك  و�شط  الع��ب  �شاكريي  تعر�ض  كو�شوفو. 

وبايرن  حاليا  االإنكليزي 

ل�شافرات  �شابقا،  االإي��ط��ايل  ميالن  وان��رت  االأمل���اين  ميونيخ 
اال�شتهجان طوال الدقائق الت�شعن، وفجر فرحته مع الهدف 

بالرك�ض يف اأر�ض امللعب وخلع قمي�شه احتفاال.
هذه امل�شاعر العاطفية مل ترق للمدرب ال�شوي�شري فالدميري 
بتكوفيت�ض الذي �شدد بعد املباراة على انه “ال يجب املزج اأبدا 

بن ال�شيا�شة وكرة القدم«.
اأن  اجليد  “من  بالقول  ال�شربي  اجلمهور  اىل  اأي�شا  توجه 
تكون م�شجعا... من املهم اي�شا اأن تظهر االحرتام”، م�شيفا 
“من الوا�شح اأن امل�شاعر خرجت اىل العلن. اأعتقد اأنه يتوجب 
علينا االبتعاد عن ال�شيا�شة يف كرة القدم اإن كان داخل امللعب 

اأو خارجه، ويجب اأن نركز” على اللعبة.
م�شاعر  ثمة  القدم  كرة  “يف  بالقول  به  قام  ما  �شاكريي  برر 
دائما، ويف امكانكم روؤية ان ما قمت به هو التعبري عن امل�شاعر 

وح�شب. اأنا �شعيد بت�شجيل الهدف، هذا كل ما يف االأمر«.
هدف  م�شجل  ت�شاكا  ل��دى  م�شاعفة  قيمة  تكت�شب  امل�شاعر 
ال�شجون  يف  معتقال  ك��ان  ف��وال��ده   :52 الدقيقة  يف  التعادل 

ال�شربية خالل الثمانينات.
ما  االأرج��ح كال.  و�شاكريي عفوية؟  ت�شاكا  كانت حركة  هل 
نهاية  ���ش��اف��رة  انطلقت  ان 
امل��������ب��������اراة، ح����ت����ى غ����رد 
ها�شم  كو�شوفو  رئي�ض 
الالعبن  مهنئا  تا�شي 
على  و�����ش����وي���������ش����را 
امل�شتحق  “الفوز 
مت����������ام����������ا. 

اأن  امل�شتغرب  م��ن  لي�ض  حت��ب��ك��م!«.  كو�شوفو  ب��ك��م!  ف��خ��ورون 
اأ�شول  م��ن  الع��ب��ن  ال�شوي�شري  املنتخب  �شفوف  يف  ي��ك��ون 
الثالث  الر�شمية  ال��ل��غ��ات  وه��ي  اإي��ط��ال��ي��ة،  فرن�شية،  اأمل��ان��ي��ة، 
جانب  اىل  كانتونا،   26 من  املكونة  الفدرالية  للجمهورية 

اللغة الرومان�شية يف كانتون غراوبوندن اىل جانب االأملانية.
يعك�ض امل��ن��ت��خ��ب ال�����ش��وي�����ش��ري ت��ن��وع��ا اإث��ن��ي��ا غ��ن��ي��ا، ب����دءا من 
وفرن�شوا  العاج،  �شاحل  من  اأ�شله  دج��ورو  يوهان  مع  الدفاع 
ا�شباين-ت�شيلي،  رودريغيز  وري��ك��اردو  كامريوين  موباندجي 
وبلريمي  األباين  بهرامي  وفالون  ت�شاكا  مع  بالو�شط  م��رورا 
املدرب  جعل  وغ��ريه��م.  و�شاكريي  مقدونيا  األ��ب��ان  دزميايلي 
التنوع  ه��ذا  من  البو�شنة  ك��روات  من  اأي�شا  وه��و  بتكوفيت�ض 
يف  واالإندماج  الثقايف  التنوع  غرار  على  “توليفة” من�شجمة 

املجتمع ال�شوي�شري.
1963 واحلامل للجن�شيات  املدرب املولود يف �شاراييفو عام 
امل�شوؤولية  كان على قدر  والبو�شنية،  والكرواتية  ال�شوي�شرية 
همه  ان  العبيه  اح��ت��ف��ال  ب��ان��ت��ق��اده  واأظ��ه��ر  املنتخب،  ب��ق��ي��ادة 
لقيت  التي  “اال�شتفزازات”  ولي�ض  املنتخب  ه��م  االأ�شا�شي 
ان��ت��ق��ادات ح����ادة يف ال�����ش��ح��اف��ة ال�����ش��رب��ي��ة، وب��ي��ن��ه��ا �شحيفة 

االلكرتونية. “بليت�ض” بن�شختها 
بنجاحهما  “احتفال  و���ش��اك��ريي  ت�شاكا  اأن  ال�شحيفة  وراأت 
بالن�شر االأ�شود، عالمة النا�ض الذين يوؤمنون بفكرة ما ي�شمى 
جماهرينا.  ت�شاكا  ا�شتفز  “بعار  م�شيفة  الكربى”،  األبانيا 
اإىل  ب��و���ش��وح  م�شريا  امل�����زدوج+،  +الن�شر  بحركة  قيامه  بعد 
اأ�شوله االألبانية، كان يرك�ض يف امللعب لت�شوره الكامريات«.

ون�شرت �شحيفة فيت�شرينيي نوفوت�شي حتت عنوان “ا�شتفزاز 
ال�شوي�شرين” �شورة كبرية حلذاء �شاكريي “املزين” بعلمي 

�شوي�شرا وكو�شوفو.
االحتاد  م�شوؤويل  عن  اإ�ض” الر�شمي  تي  “اآر  تلفزيون  ونقل 
ال�شربي لكرة القدم نية االأخري بتقدمي �شكوى اىل االحتاد 
الدويل “فيفا” �شد احلكم االأملاين فيليك�ض بريخ الذي اأدار 
قبل  اأي�شا  �شكا  ال�شربي  االحت��اد  ان  القناة  وذك��رت  اللقاء. 

اللقاء من حذاء �شاكريي لكن دون ان يلقى اآذانا �شاغية.
�شورباتوفيت�ض  ي��وف��ان  ال�شربي  االحت���اد  يف  امل�����ش��وؤول  وق��ال 
�شد  نلعب  كنا  ا�شتفزازا،  كان  حذاءه.  يغري  اأن  اىل  “�شعينا 

�شوي�شرا ولي�ض كو�شوفو«.
ع��ا���ش��م��ة كو�شوفو  ال�����ش��ح��ف يف  اأ�����ش����ادت  وم����ن ج��ه��ت��ه��ا، 
تعود  لالعبن  الرائع”  ب�”الظهور  بري�شتينا 
ا���ش��ول��ه��م��ا ال���ع���رق���ي���ة اىل 
وكان  كو�شوفو.  األبان 
العنوان املهيمن يف 
و�شائل االإعالم يف 
“ت�شاكا  ك��و���ش��وف��و 
ي�شقطان  و�شاكريي 

�شربيا«.

االأوىل  للمرة  ناجحة يف بطولة كربى  بداية  بعدما حققت 
منذ 12 عاماً بف�شل قائدها املهاجم هاري كاين الذي �شجل 
�شائع  بدل  املحت�شب  الوقت  يف  الفوز  هدف  بينهما  هدفن 
كاأ�ض  يف  بنما  مل��ب��اراة  انكلرتا  تتطلع  تون�ض،  مع  امل��ب��اراة  من 
ف��رتات طويلة  تعهده منذ  بهدوء مل  القدم،  ك��رة  العامل يف 

رغم بحثها عن م�شجلن اآخرين لالأهداف.
على  ق��درت��ه  ح��ول  ال�شكوك  جانبا  ع��ام��ا(   24( كاين  و�شع 
تقدمي االأف�شل لبالده. هداف الدوري االنكليزي ملو�شمن 

يف  الإنكلرتا  هدفن  ي�شجل  االأول  الالعب  بات  متتالين 
مباراة واحدة يف نهائيات كاأ�ض العامل، منذ املهاجم غاري 

لينيكر يف مونديال 1990.
اال ان ما حققه كاين يف املباراة �شد تون�ض )2-1( يف 
فولغوغراد، فتح باب االأ�شئلة حول عدم قدرة زمالئه 

الفر�ض  رغم  على  التون�شية،  ال�شباك  هز  على 
ال�شوط  يف  ل��ه��م  �شنحت  ال��ت��ي  ال�����ش��ه��ل��ة 

االأول من املباراة.
على  االن�����ت�����ق�����ادات  وت�����رك�����زت 

كل  على  اخل�شو�ض  وج��ه 
�شتريلينغ  رح��ي��م  م���ن 
وجي�شي لينغارد، علما 
ال���ث���اين  ال�����ه�����دف  ان 
لكاين مل ياأت �شوى يف 

الوقت بدل ال�شائع. 
ب�����ات�����ت م�������ش���ارك���ة 

�������ش������رتل������ي������ن������غ 
ك�����اأ������ش�����ا������ش�����ي يف 
امل��ب��اراة م��ع بنما 

مهددة.
ال�������ع�������ا��������ش�������ف�������ة 

االعالمية االوىل 
منتخب  ����ش���رب���ت  ال����ت����ي 

ج���اءت  الثالثة”  “اال�شود 
ت�شوير  مت  ع��ن��دم��ا  اجل��م��ع��ة، 
م�شاعد  ه�����والن�����د  ����ش���ت���ي���ف 
املدرب غاريث �شاوثغيت اثناء 
ح�شة  يف  مالحظات  تدوينه 

تدريب املنتخب اخلمي�ض. 
وب����ح���������ش����ب امل�����الح�����ظ�����ات، 

م�����ه�����اج�����م م���ان�������ش�������ش���رت 
ي�����ون�����اي�����ت�����د م�����ارك�����و������ض 
را�����ش����ف����ورد ال�������ذي دخ���ل 
ب����دي����ال ل�������ش���رتل���ي���ن���غ يف 
�شيكون  االأوىل،  امل��ب��اراة 
على  الثانية  يف  اأ�شا�شيا 
ح�شابه، اىل جانب روبن 
ت�شيك   - ل����وف����ت����و�����ض 

بداًل  �شي�شارك  ال���ذي 
الذي  اآيل  دي��ل��ي  م��ن 

يف  الإ�شابة  تعّر�ض 
املباراة  يف  الفخذ 

مع تون�ض.
وان�����������ت�����������ق�����������د 
�����ش����اوث����غ����ي����ت 
ال���������ش����ح����اف����ة 

االن����ك����ل����ي����زي����ة 
وات��������ه��������م��������ه��������ا 

ب�������ت���������������ش�������ري�������ب 
م��������ع��������ل��������وم��������ات 
ل���ل���م���ن���اف�������ش���ن. 
“�شيكون  وق�����ال 
ع���������ام���������ال غ����ري 
م�شاعد لنا منح 

اخل�شم معلومات عن فريقنا”، م�شيفا “ىل و�شائل اعالمنا 
ان تقرر اذا ما كانت �شتدعم فريقنا او العك�ض«.

ال����دوري  ب��ط��ل  �شيتي  مان�ش�شرت  الع���ب  �شرتلينغ  واأخ���ف���ق 
يف  املنتخب  مع  الت�شجيل  يف  املن�شرم،  املو�شم  يف  االنكليزي 
فريقه  مع  مل�شريته  خالفا  معه،  االخ��رية   21 ال���  مبارياته 

الذي �شجل له 23 هدفا هذا املو�شم.
على  تعتمد  انكلرتا  ان  مقولة  را�شفورد  رف�ض  جهته،  من 

كاين لت�شجيل االهداف. 
واأو�شح “ال اعتقد ان هذا االأمر يح�شل يف 
فريقنا”، مقرا باإعجابه بقدرة كاين على 

التمركز يف املكان والزمان املنا�شبن.
وتابع ان قائد املنتخب “ي�شع نف�شه 
ا�شتطعنا  واذا  املنا�شبة.  االأمكنة  يف 
اي�������ش���ال ال����ك����رة ال����ي����ه، ���ش��ي��ن��ج��ح يف 

الت�شجيل«.
يعترب  ع���ام���ا،  ال��ع�����ش��ري��ن  ع��م��ر  يف 
االنكليزي  امل���واه���ب  م���ن  را����ش���ف���ورد 
التي  ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ة  يف  ال�����ش��اب��ة 
�شاوثغيت  عليها  ي�شرف 
بثالث  ت��ت��م��ت��ع  وال����ت����ي 
اأ����ش���غ���ر م���ع���دل اأع���م���ار 
ل���الع���ب���ن امل�������ش���ارك���ن يف 

النهائيات الرو�شية.
هوالند  امل���درب  م�شاعد  وراأى 
املطلوبة  االأخ������رية  ال��ل��م�����ش��ة  ان 
اكت�شاب  م��ع  �شتاأتي  امل��رم��ى  اأم���ام 
ال���الع���ب���ن م�����زي�����داً م����ن اخل�����ربة. 
واأو�شح “االأمر نف�شي، ويتعلق بدفع 
راغبن  اىل  التحول  اىل  الالعبن 
امل��ب��اري��ات، وه���ذه عملية  ب��ال��ف��وز يف 
للو�شول  ال��ك��ايف  ال��وق��ت  حت��ت��اج اىل 

اىل حتقيق الهدف«.
ه����وؤالء  م�����ش��ه��د  “تخيلوا  ا����ش���اف 
واآمل  الالعبن بعد اعوام قليلة، 
وقتذاك،  الفريق  اأك��ون مع  ان  يف 
متر�شاً  اك��رث  ي�شبحون  وعندما 
مثرياً  االم���ر  �شيكون  وخ���ربة، 
حقاً، وه��ذا ما تبدو مالحمه 

االآن«.
وقد يلعب ت�شجيل االهداف 
يف  حا�شماً  دوراً  بنما  ام��ام 
الرتتيب  انكلرتا  ت�شدر 
للمجموعة  ال����ن����ه����ائ����ي 
اأي�شا  ت�شم  التي  ال�شابعة 

بلجيكا.
“ال�شياطن احلمر”  وا�شتهل 
بفوز  امل��ج��م��وع��ة  م�����ش��واره��م يف 
كبري على بنما بثالثية نظيفة، 
املجموعة  ���ش��دارة  منحهم  م��ا 

بعد اجلولة االوىل.
ف�����وز ان���ك���ل���رتا ع���ل���ى ب��ن��م��ا يف 
ن��ي��ج��ن��ي ن����وف����غ����ورود االأح�����د 
�شي�شمن لها مركزا يف الدور 
ثمن النهائي، علما ان املباراة 
الثانية  اجل��ول��ة  م��ن  االأوىل 
بلجيكا  وجتمع  ال�شبت،  تقام 
�شبارتاك  ملعب  على  وتون�ض 

يف مو�شكو.

اإنكلرتا تبحث عن م�صاعدين 
للقائد كاين

لي�نيل م��صى لالأرجنتينيني: ل�صت بطلكم املنتظر 

ف�ز �ص�ي�صري بنكهة االنت�صار لك��ص�ف� على �صربيا

قال املدرب االأرجنتيني ريكاردو كاروزو لومباردي 
ت�شبب  مي�شي  ليونيل  التانغو  منتخب  قائد  اإن 
“الربغوث”  اأن  مو�شحا  مدربن،  �شبعة  باإقالة 
يتعمد تقدمي اأداء �شيء حتى يتخل�ض من مدرب 

املنتخب احلايل خورخي �شامباويل.
يلعب  ����ش���يء،  ب����اأي  ي��ه��ت��م  ال  “مي�شي  واأ�����ش����اف: 
بطريقة معاك�شة متاما ملا يريده املدرب. كما اأنه 
الذين  بالالعبن  حماطا  يكون  اأن  دائ��م��ا  يريد 

يحبهم، ولي�ض باأف�شل الالعبن«.
العب  بيتي،  اإميانويل  الفرن�شي  قال  جانبه  من 
على  اأن  ال�شابق،  الفرن�شي  واملنتخب  بر�شلونة 

خ�شارة  بعد  وذل���ك  ب��اخل��ج��ل،  ي�شعر  اأن  مي�شي، 
منتخب اأمام نظريه الكرواتي.

�شحيفة  ن��ق��ل��ت��ه��ا  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  ب��ي��ت��ي،  وق�����ال 
باخلجل  مي�شي  ي�شعر  اأن  “يجب  “�شبورت”: 
بدال من ال�شري وراأ�شه اإىل االأ�شفل بدون رد فعل، 
عندما ال ت�شري االأمور ب�شكل جيد فهو ال يعرف 

كيف يت�شرف«.
واأ�شاف: “اأعتقد اأن عليه اأن يتدارك االأمور اأكرث 
قليال، ذلك يحدث مع بر�شلونة و�شاهدنا هذا يف 

دوري االأبطال ونرى ذلك االآن مع املنتخب«.
وي��ت��ع��ر���ض م��ي�����ش��ي الن���ت���ق���ادات ح�����ادة م���ن قبل 

اجل��م��اه��ري وو���ش��ائ��ل االإع�����الم وح��ت��ى م��ن بع�ض 
م�����ش��اه��ري ك���رة ال��ق��دم يف ب���الده االأرج��ن��ت��ن بعد 
 3-0 بنتيجة  ك��روات��ي��ا  منتخب  اأم���ام  خ�شارتهم 
�شمن مناف�شات كاأ�ض العامل 2018 مع تعادلهم 
يف املباراة االأوىل بهدف ملثله يف اللقاء الذي اأهدر 
خالله ليونيل مي�شي ركلة جزاء يف مباراة الفريق 

مع اأي�شلندا.
وي�����ش��ت��ع��د م��ن��ت��خ��ب االأرج���ن���ت���ن مل��واج��ه��ة نظريه 
فر�ض  اآخ���ر  يف  املقبل،  ال��ث��الث��اء  ي��وم  النيجريي 
منتخب التانغو، للتاأهل لدور ال�16 يف مونديال 

رو�شيا.

لكرة  الربتغايل  املنتخب  و�شط  الع��ب  اأث���ار 
القدم جواو موتينيو ال�شكوك حول م�شاركته 
اي��ران غ��دا االثنن  املرتقبة �شد  امل��ب��اراة  يف 
مناف�شات  م��ن  االأخ����رية  الثالثة  اجل��ول��ة  يف 
املجموعة الثانية يف مونديال رو�شيا، وذلك 

بغيابه عن تدريبات ام�ض.
وك�����ان م��وت��ي��ن��ي��و غ����اب اي�����ش��ا ع���ن احل�شة 
اجلمعة   2016 اأوروب���ا  الأب��ط��ال  التدريبية 

ب�شبب املر�ض.
وت��ل��ت��ق��ي ال���ربت���غ���ال م���ع اإي������ران االث���ن���ن يف 
�شاران�شك يف مباراة حتتاج فيها اىل التعادل 

ف��ق��ط ل��ب��ل��وغ ال�����دور ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي، كونها 
 4 بر�شيد  املجموعة  �شدارة  حاليا  تتقا�شم 
نقاط مع ا�شبانيا التي تالقي يف اليوم ذاته 

املغرب اأول مودعي مونيديال 2018.
و�شارك موتينيو اأ�شا�شيا يف املبارتن االأولين 
�شد ا�شبانيا واملغرب وكان �شاحب التمريرة 
هدف  رون��ال��دو  منها  �شجل  ال��ت��ي  احلا�شمة 

االنت�شار يف مرمى اأ�شود االطل�ض.
اىل  غ��ريي��رو  راف��اي��ل  االي�شر  الظهري  وع���اد 
الفريق بعدما غاب عن ح�شة  التدريب مع 

اجلمعة ب�شبب �شكوى من االم يف ال�شاق.

مبارياتهم  “راأينا  ديا�ض  روبن  املدافع  وقال 
هذا  يف  املباريات  من  وغريها  )االيرانيون( 
ت��وج��د مباريات  ان���ه ال  امل��ون��دي��ال، واأدرك���ن���ا 
�شهلة”، م�شيفا “�شتكون املباراة التي يجب 

اأن نكون فيها م�شتعدين الأي �شيء«.
وتابع “كل الفريق طموح ويعرف جيدا اأنها 
ولنا”،  لهم  بالن�شبة  �شعبة  م��ب��اراة  �شتكون 
فاأحيانا  ال��ع��امل،  ك��اأ���ض  ه��ي  “هذه  م�شيفا 
املزيد  بخو�شك  ول��ك��ن  جيد  ب�شكل  ت��ب��داأ  ال 
ت��وؤم��ن بنف�شك وتبداأ  امل��ب��اري��ات  وامل��زي��د م��ن 

بالتح�شن«.

م�تيني� يثري ال�صك�ك ح�ل م�صاركته اأمام ايران انتقادات ملي�صي “ال�صيئ” الذي طرد 7 مدربني

نيجرييا حتقق حلم امل�صجع 
االأرجنتيني »الباكي«

حقق اأحمد مو�شى جنم املنتخب النيجريي اأمنية م�شجع اأرجنتيني كان يبكي بحرقة، وذلك بعد ت�شجيل الالعب 
هدفن يف مرمى منتخب اأي�شلندا، ليجّدد بذلك اآمال منتخب “التانغو” بالتاأهل لدور ال�16 بكاأ�ض العامل من 

جديد.
وكانت �شورة م�شجع اأرجنتيني يبكي بحرقة قد انت�شرت بقوة يف مواقع التوا�شل االجتماعي، وفيها ظهر امل�شجع 
وهو يحمل علم بالده وقد كتب عليه باالإجنليزية: “اأرجوك نيجرييا فوزي اليوم من اأجل مي�شي”، وفق ما نقلت 

�شحيفة “تليغراف«.
وكان رفاق مي�شي قد ت�شببوا ب�شدمة كبرية لدى جماهري منتخب “التانغو” بعد تعادل حمبط مع اأي�شلندا لتعقبها 

خ�شارة قا�شية جدا اأمام كرواتيا بثالثة اأهداف دون مقابل، ما هدد االأرجنتن بخروج مبكر من املونديال.
وباتت اآمال االأرجنتن معلقة بفوز نيجرييا على اأي�شلندا والذي حتقق البارحة، ليعود لهم االأمل باملناف�شة على 

البطاقة الثانية للتاأهل اإىل الدور الثاين بعد اأن تاأهلت كرواتيا اإىل دور ال�16.
ويتوجب على االأرجنتن للتاأهل لدور ال�16 اأن تفوز يف مباراتها االأخرية على نيجرييا، وتنتظر هدية من كرواتيا 

باأن تهزم اأي�شلندا اأو تتعادل معها على اأقل تقدير.
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اإىل  نيجرييا  اأب����رز الع��ب��ي  اح��ت��اج 
باإجراء  ل��الق��ت��ن��اع  ال���وق���ت  ب��ع�����ض 
اأ���ش��ل��وب لعبهم  ت��غ��ي��ري ج����ذري يف 
لكرة  العامل  كاأ�ض  نهائيات  خ��الل 
ال���ق���دم، ح��ق��ق م���ن خ��الل��ه امل���درب 
على  ث��م��ي��ن��ا  ف�����وزا  رور  ج���رين���وت 
اأي�شلندا بنتيجة -2 �شفر، ليناف�ض 
الفريق على التاأهل لدور ال�16 يف 

مونديال رو�شيا.
ووف��������ق اخل����ط����ة اجل������دي������دة ب����ات 
م��ط��ل��وب��ا م���ن ال��ق��ائ��د ج���ون اأوب���ي 
ف��ي��ك��ت��ور موزي�ض  واجل���ن���اح  م��ي��ك��ل 
بعدما  خمتلفن  م��رك��زي��ن  ���ش��غ��ل 
واجه املدرب االأملاين رور ب�شجاعة 
االن�������ت�������ق�������ادات ع����ق����ب اخل���������ش����ارة 
م�شواره  ب��داي��ة  يف  ك��روات��ي��ا  اأم����ام 

باملجموعة الرابعة.
واعتاد اأوبي ميكل اللعب يف مركز 
م�شوار  خ����الل  امل���ه���اج���م  ال���و����ش���ط 
نيجرييا يف ت�شفيات كاأ�ض العامل، 
ل��ك��ن ب��ع��د ع���ر����ض م��ت��وا���ش��ع يوم 
ال�شبت املا�شي، بات مطالبا ب�شغل 

مركز دفاعي اأكرب اأمام اأي�شلندا.
قيادة  اعتاد  ال��ذي  موزي�ض،  و�شغل 
م���رك���ز اجلناح  ن��ي��ج��ريي��ا،  ه���ج���وم 
اأي�شلندا  اأم����ام  االأمي����ن  وال��ظ��ه��ري 
االأول  ال��ه��دف  �شناعة  يف  و���ش��اه��م 

الأحمد مو�شى.
رور يف  ق��ال  التغيريات  ه��ذه  وع��ن 

بتغيري  “قمنا  ���ش��ح��ف��ي:  م��وؤمت��ر 
بطريقة  ولعبنا  وتنظيمنا  خطتنا 
موزي�ض  فيكتور  و�شغل   2-5-3
ت�شيل�شي  يف  ي�شغله  ال���ذي  امل��رك��ز 
ال���ذي  امل���رك���ز  اإىل  ال���ق���ائ���د  وع�����اد 
يف  عليه  واع��ت��اد  ال�شن  يف  ي�شغله 
ذل��ك، وفق ما نقلت  ت�شيل�شي قبل 

وكالة “رويرتز«.
�شارت  االأم���ور  اأن  “اأعتقد  وت��اب��ع: 
من  ذل��ك  فعلنا  لقد  رائ���ع.  ب�شكل 
اأجل البالد والفريق. مل يكن من 
النهاية  يف  لكن  اإقناعهما  ال�شهل 
رائع. منحنا  ب�شكل  الالعبان  اأدى 
هذا املزيد من امل�شاحات وال�شرعة 

وكان االأمر حا�شما بالن�شبة لنا«.
ومل تكن بداية نيجرييا يف املباراة 
واأ�شبحت  ج��ي��دة  اأي�����ش��ل��ن��دا  اأم�����ام 
كرة  اأي  ي�����ش��دد  مل  م��ن��ت��خ��ب  اأول 
كاأ�ض  يف  مل��ب��اراة  االأول  ال�����ش��وط  يف 
ذل����ك لكوريا  م��ن��ذ ح����دث  ال���ع���امل 
اأربع  منذ  اجلزائر  اأم��ام  اجلنوبية 

�شنوات.
وح�����ول ه����ذه ال��ن��ق��ط��ة ب����ّن رور: 
ب�شكل  الثاين  ال�شوط  يف  “ظهرنا 
يف  اأن��ه  اأدرك  الفريق  الأن  خمتلف 
واجهنا  امل��زي��د.  تقدمي  اإىل  حاجة 
اأي�شلندا  م���ن  ج����دا  ج��ي��دا  ف��ري��ق��ا 
التي كانت اأف�شل يف ال�شوط االأول 
اأف�شل  لكنها مل ت�شجل وكنا نحن 

يف ال�شوط الثاين«.
وتقدمت نيجرييا اإىل املركز الثاين 
التي  ك��روات��ي��ا  خلف  املجموعة  يف 
نيجرييا  و�شتكون  التاأهل،  �شمنت 
يف حاجة اإىل جتنب اخل�شارة اأمام 
المتالك  الثالثاء  يوم  االأرجنتن 

فر�شة اجتياز دور املجموعات.

يلتقي منتخبا ال�شنغال واليابان يف قمة 
�شدارة  على  االح��د  اليوم  متوقعة  غري 
املجموعة الثامنة �شمن اجلولة الثانية 
رو�شيا  مل��ون��دي��ال  امل��ج��م��وع��ات  دور  م���ن 
فوزهما  بعد  ال��ق��دم،  ك��رة  يف   2018
تواليا  وكولومبيا  بولندا  على  املفاجئ 

يف اجلولة االوىل.
وكانت كولومبيا مع مهاجمها راداميل 
فالكاو و�شانع األعابها خامي�ض رودريغيز 
مر�شحة للمناف�شة على ال�شدارة، �شاأنها 
ب���ه���داف بايرن  ����ش���اأن ب��ول��ن��دا امل��دع��م��ة 
م���ي���ون���ي���خ وال����������دوري االمل�������اين روب�����رت 

ليفاندوف�شكي.
بيد ان املنتخب االمريكي اجلنوبي دفع 
حتى  البطولة  يف  الوحيد  ال��ط��رد  ثمن 
االن، والذي حلق باكرا بالعبه كارلو�ض 
وبرغم   .)3 )د.  اليابان  �شد  �شان�شي�ض 
خلوان  ذك��ي��ة  ح��رة  �شربة  م��ن  معادلته 
الفوز  هدف  اليابانيون  �شجل  كينتريو، 
�شاعة على  رب��ع  اأو���ش��اك��و قبل  ع��رب يويا 

�شافرة النهاية.
تتوقع  ب���ول���ن���دا  ت���ك���ن  مل  امل����ق����اب����ل،  يف 
ال�شنغال،  مع  ال�شعوبة  بالغة  مواجهة 
اأحد االح�شنة ال�شوداء يف البطولة، لكن 
“ا�شود التريانغا” تقدموا بهدفن قبل 
تقلي�ض غريغور كريكوفياك النتيجة يف 

الدقائق االخرية.
ال�شنغال  م���ب���اراة  يف  ال��ف��ائ��ز  و���ش��ي��ق��ط��ع 
كبريا  �شوطا  يكاترينبورغ  يف  وال��ي��اب��ان 

ح�شابيا  ي��وؤك��ده  وق���د  ال�16،  دور  ن��ح��و 
ب��ح��ال ان��ت��ه��اء م��واج��ه��ة ك��ول��وم��ب��ي��ا مع 

بولندا يف قازان بالتعال.
�شرح مدرب اليابان اأكريا ني�شينو الذي 
���ش��ي��ن��ج��ي كاغاو  ي���ع���ول ه��ج��وم��ي��ا ع��ل��ى 
“ال�شاموراي  ينتظر  م����اذا  واأو����ش���اك���و، 
االأزرق” يف هذه املباراة، قائال “ال�شنغال 
قوية جدا لي�ض بدنيا فقط بل تنظيميا. 
فرديا  اأ�شعف  ال��ي��اب��ان  العبو  يكون  ق��د 
تكمن  قوتنا  لكن  العبيهم،  مع  مقارنة 

يف وحدتنا«.

وتاأمل اليابان، امل�شاركة من دون انقطاع 
منذ ظهورها االول يف 1998، يف بلوغ 
واأ�شبحت  ال��راب��ع��ة،  ل��ل��م��رة  ال�16  دور 
اآ�شيوي  منتخب  اأول  االوىل  اجلولة  يف 
ي��ف��وز ع��ل��ى خ�����ش��م اأم���ريك���ي ج��ن��وب��ي يف 
املونديال. وراأى العب و�شطها املخ�شرم 
ال���ذي  ك��ي�����ش��وك��ي ه���ون���دا )32 ع���ام���ا( 
ال��ث��ال��ث ومل يكن  ي��خ��و���ض م��ون��دي��ال��ه 
اقالة  ل���وال  امل���ون���دي���ال  اىل  ل��ي�����ش��ت��دع��ى 
خليلودزيت�ض  وح��ي��د  البو�شني  امل����درب 
قبل  م��ن��ه  ب���دال  ني�شينو  اأك����ريا  وت��ع��ي��ن 

“اأنا  النهائيات  ان��ط��الق  على  �شهرين 
ال�شنغال.  ���ش��د  ب���ه  ���ش��ن��ق��وم  واث����ق مم���ا 
نتفادى  كيف  اأع���رف  خ�شرنا،  ل��و  حتى 
التالية  ل��ل��م��ب��اراة  ون�����ش��ت��ع��د  ال�����ش��غ��وط 
�شنحاول  الثالثة(.  اجلولة  يف  )بولندا 

اال�شتفادة من نقاط �شعفهم«.
األيو  ال�����ش��ن��غ��ال  م������درب  راأى  ب��������دوره، 
التي   2002 ت�شكيلة  ق��ائ��د  �شي�شيه، 
وبلغت  اللقب  فرن�شا حاملة  على  ف��ازت 
الوحيدة  امل�������ش���ارك���ة  يف  ال��ن��ه��ائ��ي  رب����ع 
“متثل  ان بالده  املونديال،  لل�شنغال يف 

قارة افريقيا، القارة كلها تدعمنا«.
وتابع “الفوز يف املباراة االوىل ي�شاعدك 
على االنطالق، لكن الثانية هامة اي�شا 

والثالثة«.
وتعول ال�شنغال التي تتمتع بقوة بدنية 
على  اليابانية،  ال�شرعة  مقابل  ك��ب��رية 
مانيه  �شاديو  االنكليزي  ليفربول  جنم 
ابطال  دوري  يف  اه����داف   10 ���ش��اح��ب 
النهائية �شد  امل��ب��اراة  اآخ��ره��ا يف  اوروب���ا 

ريال مدريد اال�شباين.
ي����ربز يف دف��اع��ه��ا ع��م��الق نابويل  ك��م��ا 
االيطايل خاليدو كوليبايل، وكان الفتا 
الو�شط  ب��الع��ب  �شي�شيه  امل�����درب  دف���ع 
األفريد ندياي يف املباراة االوىل يف خط 
فقدم  كوياتي،  �شيخو  بدال من  الو�شط 

ثنائيا بارزا مع ادري�شا غانا غاي.
وال��ت��ق��ى امل��ن��ت��خ��ب��ان ودي����ا 3 م����رات بن 
وفازت  مرة  فتعادال  و2003،   1987

ال�شنغال يف اآخر مواجهتن.
اال�شواأ  تفادي  وكولومبيا  بولندا  تاأمل 
فاخلا�شر  ق���ازان،  يف  مواجهتهما  خ��الل 
بينهما �شيودع منطقيا النهائيات باكرا.

وع�������ل�������ى االآم������������������ال امل�������ع�������ق�������ودة ع���ل���ى 
هدفا   41 ���ش��اح��ب  ل��ي��ف��ان��دوف�����ش��ك��ي، 
امل�شابقات، مل  املن�شرم يف جميع  املو�شم 
ينجح العب بايرن ميونيخ ال�شاعي اىل 
تعوي�ض ال�شورة املخيبة التي ظهر بها 
قبل عامن يف كاأ�ض اأوروبا يف و�شع حد 

ملفاجاأة ال�شنغال.

يف  الع�شبي  دوندخت  م�شمار  ي�شهد 
االحد  اليوم  هولندا  مبملكة  هاج  ذا 
اأف�شل  املثرية بن  التحدي  مواجهة 
اال�شيلة  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ي��ول  ون��خ��ب��ة 
ل�شل�شلة  الثالثة  املحطة  يف  امل�شاركة 
�شباقات الن�شخة اخلام�شة والع�شرين 
الدولة  رئي�ض  ال�شمو  �شاحب  لكاأ�ض 
والثانية  اال�شيلة  العربية  للخيول 
املحطة  بعد  االوروب��ي��ة  امل�شامري  يف 
احت�شنها  التي  الناجحة  الفرن�شية 
م�شمار لوجن �شامب العريق يف مايو 

املا�شي.
مرتقب  تناف�ض  ال�شباق  ي�شهد  كما 
العربية  اخل��ي��ول  نخبة  م��ن   7 ب��ن 
واأوروب������������ا  ه����ول����ن����دا  اال�����ش����ي����ل����ة يف 
اأربع  ���ش��ن  م��ن  للخيول  واملخ�ش�ض 
مل�شافة  وذل������ك  ف�����وق  ف���م���ا  ����ش���ن���وات 
 30 جوائز  ومبجموع  مرت   2150
الف يورو �شمن الفئة االأوىل لي�شتد 
حيث من بن املر�شحن خلطف لقب 
ن�شل  م��ن  “عون” امل��ن��ح��در  ال�����ش��ب��اق 
ليا�ض  �شمو�ض  وال��ف��ر���ض  “مهاب” 
العائدة ل�شمو  �شباقات اخليل  الإدارة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
ال�����وزراء وزير  رئ��ي�����ض جمل�ض  ن��ائ��ب 
�شوؤون الرئا�شة وذلك باإ�شراف املدرب 
الفار�ض  وب��ق��ي��ادة  وتريجانت  دو  اي 
مونتنيجرو  ك����ارل����و�����ض  رب����وب����رت����و 

بجانب املر�شح اجلواد اليتينغ بولت 
ل��وات��ر الن���د و ال���ذي ح��ق��ق جناحات 
اخليل  ����ش���ب���اق���ات  ع������امل  يف  ك����ب����رية 
لعام  االوروبية  امل�شامري  يف  العربي 
ميالن  مبحطة  ت��وج  حيث   2017
الدولة  رئي�ض  ال�شمو  �شاحب  لكاأ�ض 
وقبلها يف  اال�شيلة  العربية  للخيول 
وفاز  الربيطاين  دونكا�شرت  م�شمار 
اي�����ش��ا ب�����ش��ب��اق ن��ي��وب��ري ج����روب 1 ، 
وذلك باإ�شراف املدربة فان دين بو�ض 

كارين. 
والثانية  ال��ث��ال��ث��ة  اجل���ول���ة  ومت���ث���ل 
الأجندة  م��ه��م��اً  ا���ش��ت��م��راراً  اأوروب����ي����اً 
الغالية  ل��ل��ك��اأ���ض  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ب��اق��ات 
لعام  ����ش���ب���اق���ات   10 ت�������ش���م  ال����ت����ي 

 ، “م�شر  دول  ���ش��م��ل��ت  اإذ   2018
فرن�شا ،هولندا” وي�شت�شيف م�شمار 
بايطاليا  مب���ي���الن���و  �����ش����ريو  �����ش����ان 
يوليو   1 ب���ت���اري���خ  ال����راب����ع  ال�����ش��ب��اق 
يف  او���ش��ت��ن��د  م�شمار  يحت�شن  فيما 
بتاريخ  اخل��ام�����ض  ال�����ش��ب��اق  ب��ل��ج��ي��ك��ا 
وت�شت�شيف  ح��ن  يف   ، ي��ول��ي��و   30
املحطة  مو�شكو  الرو�شية  العا�شمة 

اجلديدة الأجندة �شباقات 2018 يف 
القادم فيما يحت�شن  اغ�شط�ض   26
املتحدة  اململكة  دونك�شرت يف  م�شمار 
 15 ال�شابعة يف  املحطة  الربيطانية 
�شبتمرب وي�شت�شيف م�شمار ت�شر�شل 
ال��والي��ات املتحدة  ال��ع��ري��ق يف  داون���ز 
يف  الثامنة  املحطة  �شباق  االمريكية 
29 �شبتمرب ويف 18 نوفمرب القادم 

للمنطقة  ال�����ش��ب��اق��ات  �شل�شلة  ت��ع��ود 
م�شمار  ي�شت�شيف  ح��ي��ث  ال��ع��رب��ي��ة 
املغربية  ب��امل��م��ل��ك��ة  ال��ب��ي�����ش��اء  ال�����دار 
التا�شعة  امل��ح��ط��ة  ���ش��ب��اق  ال�����ش��ق��ي��ق��ة 
�شتكون  ح����ن  يف  ن���وف���م���رب   18 يف 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ع��ا���ش��م��ة  ال��ري��ا���ض 
ال�����ش��ق��ي��ق��ة م�����ش��ك ختام  ال�����ش��ع��ودي��ة 
التي  الغالية  الكاأ�ض  �شباقات  �شل�شلة 

م�شريتها  يف  االوىل  ل��ل��م��رة  ���ش��ت��ق��ام 
بتاريخ 6 دي�شمرب.

اليبهوين  �شهيل  مطر  �شعادة  واأك���د 
ع�����ش��و امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي االحت����ادي 
اأبوظبي  جمل�ض  اإدارة  جمل�ض  ع�شو 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض  ال��ري��ا���ش��ي 
رئي�ض  ك����اأ�����ض  ����ش���ب���اق���ات  ل�����ش��ل�����ش��ل��ة 
اال�شيلة  ال��ع��رب��ي��ة  للخيول  ال��دول��ة 

اأه���م���ي���ة امل���ح���ط���ة ال���ه���ول���ن���دي���ة وكل 
التي  ال�شل�شلة  حمطات  من  حمطة 
بهدف  ال���ع���امل  يف  دول   10 ت�����ش��م��ل 
واملنجزات  امل��ك��ت�����ش��ب��ات  ���ش��ق��ف  رف����ع 
نحتفي  التي  الغالية  الكاأ�ض  مل�شرية 
عام  نعا�شر  ونحن  الف�شي  بيوبيلها 
العريق  اإرث���ه  ي�شتعر�ض  ال��ذي  زاي��د 
اإن  م�شيفا  اال���ش��ي��ل��ة..  وم��ف��اه��ي��م��ه 

�شي�شهدها  ال��ت��ي  ال��ق��وي��ة  امل��ن��اف�����ش��ة 
والتي  الهولندي  دون��دخ��ت  م�شمار 
جتمع اأبرز اخليول العربية اال�شيلة 
يف هولندا يف ظل حت�شريات كبرية 
بح�شور  وتوقعات  مميزة  وم�شاركة 
ج��م��اه��ريي غ��ف��ري م��ا ه��و اال دليال 
التي حتتلها  الكبرية  قاطعا للمكانة 

الكاأ�ض الغالية يف اأوروبا والعامل.

ك�ب��ر ال يع���رف م�صي����ره مع املنتخ����ب امل�ص����ري 
ك�شف املدرب االرجنتيني هكتور كوبر انه ال يعرف م�شريه مع املنتخب امل�شري 
بعد انتهاء امل�شاركة يف مونديال رو�شيا 2018 يف كرة القدم، وذلك قبل يومن 

من خو�ض مباراته االخرية �شد ال�شعودية يف دور املجموعات.
وردا على �شوؤال عما اذا كانت مباراة ال�شعودية االخرية له مع م�شر، قال كوبر 
بينهم مرا�شل  ال�شحافين من  غ��روزين ملجموعة من  ال�شبت يف  )62 عاما( 

فران�ض بر�ض “ال اأعرف. ال اأعرف ما هو م�شريي«.
اأ�شاف “يعتمد على عوامل كثرية«.

اأكد اخلمي�ض ان م�شري كوبر  اأبو ريدة قد  وكان رئي�ض االحت��اد امل�شري هاين 
ال�16، بعد  اأمل ببلوغ دور  اأي  �شيتحدد بعد النهائيات التي فقدت فيها م�شر 
خ�شارة مباراتيها يف املجموعة االأوىل اأما االوروغواي �شفر1- ورو�شيا امل�شيفة 
ال�شعودية يف فولغوغراد، يختم  املنتخب مباراة هام�شية �شد  1-3. ويخو�ض 

بها م�شاركته يف املونديال للمرة االأوىل منذ 28 عاما.

افريقيا  اأمم  كاأ�ض  نتيجة جيدة يف  بتحقيق  �شروط عقده  تنفيذ  وتعليقا على 
2017 )بلغ النهائي( والتاأهل لكاأ�ض العامل، اأ�شاف كوبر بعد التمرين االخري 
للفراعنة يف العا�شمة ال�شي�شانية قبل التوجه اىل فولغوغراد “نفذنا �شروط 
العقد وكنا نتمنى تخطي دور املجموعات. بع�ض اال�شخا�ض كانوا يف�شلون رمبا 
طريقة خمتلفة وفل�شفة ثانية، وال ينبغي ان نتفق على فكر واحد«. وتعر�ض 
2015، النتقادات على خلفية  مار�ض  الفراعنة منذ  على  ي�شرف  الذي  كوبر 
اأ�شلوبه الدفاعي، زادت حدة بعد اخلروج املبكر من مونديال رو�شيا. وعلق املدرب 
الذي قاد فالن�شيا اال�شباين اىل نهائي دوري ابطال اوروبا مرتن “النقد جزء 
واجهت حمطات  كمدرب  الطويل  عليه. يف طريقي  معتاد  انا  القدم،  كرة  من 
لكن  وانا متفهم لذلك”،  كانت كبرية  النا�ض  “اآمال  اأ�شاف  �شعبة ومطبات«. 
خمتلفة، عندما نخ�شر ال ن�شعر باأننا  بطريقة  االأمور  نرى  كمدربن  “نحن 
بايجابية«.  االأم��ور  مع  نتعامل  االأف�شل.  باأننا  ن�شعر  ال  نفوز  وعندما  االأ���ش��واأ 

واعترب انه يف حال كان الراأي العام غري �شعيد “وال يتفق %90 من ال�شعب 
اىل  خطوة  احت��رك  ل��ن  رحيلي  وي��ري��دون  طريقتي  م��ع  امل�شوؤولن  او  امل�شري 
بعد  امل��ون��دي��ال  يف  ال�شابعة  مباراتها  ال�شعودية  �شد  م�شر  وتخو�ض  االم���ام«. 
1934 و1990، وهي ال تزال تبحث عن فوزها االول. ونفى  م�شاركتن يف 
من  “جمموعة  ب�  بتمتعه  منوها  خ��ذل��وه،  قد  الالعبن  بع�ض  يكون  ان  كوبر 
الالعبن الرائعن الذين �شحوا وقدموا اف�شل ما عندهم. طبعا النتيجة مل 

تكن على قدر الطموحات لكني ا�شكر الالعبن«.
اأم����ام كرواتيا  ال��ق��ا���ش��ي��ة  االأرج��ن��ت��ن  ب����الده  ك��وب��ر خل�����ش��ارة منتخب  وت��ط��رق 
)�شفر3-( يف املجموعة الرابعة، واكتفاء ليونيل مي�شي وزمالئه بح�شد نقطة 
فقط من مباراتيه االأولين بعد التعادل مع اي�شلندا 1-1 يف اجلولة االأوىل. 
وقال “تفاجاأنا كلنا مب�شتوى املنتخب ونتمنى اأن يوؤدي ب�شكل خمتلف. الفريق 

يعج بالنجوم وقد احبط جماهريه. كنا نتمنى كاأرجنتينين ان يكون اف�شل«.

الي�م.. »حتدي االأف�صل« يف املحطة اله�لندية لكاأ�س رئي�س الدولة للخي�ل العربية االأ�صيلة

املنتخب النيجريي يح�صد ثمار تغيري اأ�صل�ب لعبه

قمة بني ال�صنغال واليابان ومهمة اإنقاذية لك�ل�مبيا وب�لندا 

املنتخب  ت�شكيلة  يف  مكانه  هوندا  كي�شوكي  يحجز  مل   
االأ�شابيع  امل��درب يف  اقالة  اإال بعد  القدم  الياباين لكرة 
االأخرية، و�شيخو�ض يف �شن ال� 32 يف رو�شيا املونديال 
العامل منذ ان عر�ض  باإحراز كاأ�ض  االأخري له، ويحلم 
له والده وهو طفل �شريط فيديو الإجنازات الربازيلي 

بيليه.
ال�شابق اجلمعة يف مع�شكر  قال جنم ميالن االيطايل 
منتخب “ال�شاموراي االأزرق” يف مدينة قازان الرو�شية 
باأن كاأ�ض العامل هذه، هي االخرية يل. ا�شبحت  “ا�شعر 
32، وارب����ع ���ش��ن��وات اخ����رى، ف���رتة طويلة  يف ���ش��ن ال���� 

جدا«.
الالعب  دور  ل��ل��ع��ب  ت���راج���ع  ال�����ذي  ه���ون���دا  وا�����ش����اف 
االحتياطي يف ثالث م�شاركة له، “ال ا�شتطيع ان اقرر 
االن )ماذا �شيح�شل( خالل اربعة اعوام، لذا اكر�ض كل 

طاقاتي لهذا املونديال«.
20 دقيقة من  اآخ��ر  ولعب هوندا 

فوز  يف  و�شاهم  االوىل،  امل��ب��اراة 
على  الثالثاء   )1-2( اليابان 
تاأثر  ال��ذي  الكولومبي  نظريه 

منذ  ال�����ع�����ددي  ب���ال���ن���ق�������ض 
الثالثة  ال���دق���ي���ق���ة 

ب����ط����رد ك���ارل���و����ض 
بعدما  �شان�شيز 

بركلة  ت�شبب 
ج�����������زاء ج�����اء 
الهدف  منها 
وكان  االول. 
ذلك اأول فوز 
اآ�شيوي  لبلد 
منتخب  على 

م��������ن اأم�������ريك�������ا 
اجلنوبية.

ويعتمد العب بات�شوكا 
امل��ت��وا���ش��ع يف ال����دوري 

املك�شيكي، على جتربته 
الكبرية مل�شاعدة اليابان 

يكاترينبورغ  يف  االح����د 
عقبة  ت����خ����ط����ي  ع�����ل�����ى 
ت�شاركها  ال��ت��ي  ال�شنغال 
���������ش��������دارة امل����ج����م����وع����ة 
ثالث  بر�شيد  الثامنة 
بعد  منهما  لكل  نقاط 
فوز ممثل اأفريقيا على 

روبرت  ب��ول��ن��دا وجن��م��ه��ا 
ليفاندوف�شكي )1-2(.

م��ب��اراة دولية   96 36 هدفا يف  واأك��د م�شجل 
خا�شها مع “ال�شاموراي االزرق” منذ 2008 اأنه 

“العب خربة، واأنا واثق واأعرف ما علينا فعله يف املباراة 
“حتى لو خ�شرنا امام  الثانية �شد ال�شنغال«. واأ�شاف 
ال�شغوط  ن�شتطيع جتنب  اعرف جيدا كيف  ال�شنغال، 
ا�شتعدادا ملواجهة بولندا” يف املباراة الثالثة االخرية يف 
الدور االول. ورغم ت�شجيله �شبعة اهداف يف الت�شفيات 
هوندا  كي�شوكي  ك��ان   ،2018 م��ون��دي��ال  اىل  امل��وؤه��ل��ة 
مهددا باأال تطاأ قدماه املالعب الرو�شية ب�شبب عالقته 
الذي  خليلودزيت�ض  وحيد  ال�شابق  امل��درب  مع  املتوترة 

توىل اال�شراف على املنتخب الياباين عام 2015.
ل��ك��ن اإق���ال���ة امل�����درب ال��ف��رن�����ش��ي م���ن ا���ش��ل ب��و���ش��ن��ي يف 
اب���ري���ل- ق��ب��ل ن��ح��و ���ش��ه��ري��ن ع��ل��ى ان��ط��الق املونديال 
الذي ت�شت�شيفه رو�شيا حتى 15يوليو- منحت هوندا 

م�شاركة ثالثة مل يكن ياأمل بها.
وقال الالعب القادر على �شغل مراكز عدة يف وثائقي 
)ب�شاأن  متاأ�شفا  “ل�شت  اليابان،  يف  مايو  منت�شف  بث 

تغيري املدرب(«.
من  املفرو�ض  القدم  كرة  باأ�شلوب  اأكتفي  “اأن  وا�شاف 
الت�شكيلة،  اأك��ون �شمن  ان  اأج��ل  قبل خليلودزيت�ض من 

فذلك �شيكون عارا بالن�شبة ايل«.
ومل تكن نتائج املباريات االوىل التي خا�شها املنتخب 
يف  الفني  امل��دي��ر  اىل  املهمة  ا�شناد  بعد  ال��ي��اب��اين 
مني  اإذ  م�شجعة  ني�شينو،  اأك����ريا  االحت����اد 
و�شوي�شرا  غانا  ام��ام  بخ�شارتن 
�شفر2-.  واح��������دة  ب��ن��ت��ي��ج��ة 
على  الحقا  الفوز  لكن 
الباراغواي بنتيجة 
 ،2-4 ك��ب��رية 
اأع����������������������اد 
ب�����ع�����������ض 
ال�����ث�����ق�����ة 
“ال�شاموراي  الع����ب����ي  اىل 
االزرق” قبل فرتة قليلة من انطالق 

مناف�شات املونديال.
انطالقتهم  بعد  اليابانيون  وي�شتطيع 
اأن ياأملوا  اجليدة والفوز على كولومبيا، 
يف تخطي الدور االول، وان يعي�ض هوندا 
يف  ه��ون��دا  وروى  طفولته.  اح��الم  بالتايل 
مع�شكر املنتخب يف قازان “كان هديف الفوز 
بكاأ�ض العامل عندما كنت طفال الن والدي 
عر�ض اأمامي �شريط فيديو عن بيليه يف 
ك��اأ���ض ال��ع��امل. وم��ن��ذ ذل��ك احل��ن جعلت 
اأركز  )اللقب( هدفا يل،  االأم��ر  ه��ذا  من 
�شعيد  “انا حقا  وتابع  االأم��ر«.  على هذا 
الثانية  ���ش��ن  ال���ق���دم يف  ك���رة  ال��ع��ب  ب����اأن 
والثالثن، وال اأريد اأن يكون هناك اأي 

�شيء اأندم عليه بعد هذا املونديال«.

دع�ة متاأخرة للياباين ه�ندا 
لتحقيق احللم 



األحد  24   يونيو    2018  م   -   العـدد  12359  
Sunday   24   June   2018  -  Issue No   12359

19191919

جمتمع االمارات

�شمن فعاليات عام زايد نظمت جمعية ال�شداقة االإماراتية الكورية يف اأبوظبي 
زيارة الأع�شائها وعدد من اأبناء اجلالية الكورية ملركز زايد للدرا�شات والبحوث 
التابع لنادي تراث االإمارات مبنطقة البطن يف اأبوظبي �شارك بها  املهند�ض 
حميد احلمادي رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية  وعبداهلل الزعابي نائب الرئي�ض 

اإدارة جمعية ال�شداقة االإماراتية الكورية واأكد احلمادي اأن  واأع�شاء جمل�ض 
هذه املبادرة ال�شنوية تهدف اإىل ت�شليط ال�شوء على اإجنازات املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، وما ينعم به جمتمع االإمارات من 

قيادة ر�شيدة حققت لالإمارات معيار »اأ�شعد �شعب«.

»ب�صمة �صعادة التط�عي« يقيم فعالية جمتمعية يف العني م�ل
�شمن احتفاالت دولة االإمارات العربية املتحدة بعيد الفطر املبارك، اأجنز اأقام فريق »ب�شمة �شعادة« التطوعي فعالية 
جمتمعية عامة ثالث اأيام العيد عيد الفطر ال�شعيد يف العن مول بنجاح الفت، القى ا�شتح�شانا رائعا من اجلمهور 

الكرمي .
حيث اأنه و�شمن احتفاالت دولة االإمارات العربية املتحدة بعيد الفطر ال�شعيد ، والتي انت�شرت يف اأرجاء البالد ، قام 
العن مول با�شت�شافة فريق ب�شمة �شعادة التطوعي بالتعاون مع بلدية مدينة العن ، وذلك ثالث اأيام العيد ال�شعيد 
 ، ال�شغار والكبار  التجاري ومت�شوقيه.  املركز  باإقامة فعالية جمتمعية عامة تنا�شبح�شرها جمهور غفري من رواد 

ومقدمة جلمهور مت�شوقي املول.
زاي��د بن  ال�شيخ  االإم��ارات  املوؤ�ش�ض لدولة  ل��الأب  اأق��وااًل مباركة  كتيبات حتمل  بتوزيع  الفعالية  انطلقت  ابتداأت وقد 
، كما �شهدت  ث��راه«، رحمه اهلل وذلك تزامناًاحتفاال مع مبادرة بعام زايد الذي نعي�شه  اآل نهيان »طيب اهلل  �شلطان 
اإقامة جمموعة من امل�شابقات التي �شارك فيها االأطفال من خمتلف االأعمار، والتي اأبرزت روح املناف�شة والتحدي، 
ور�شخت معاين التوا�شل املجتمعي بن فئات املجتمع بكافة �شرائحه. وتخلل الفعاليةم طرح العديد من االأ�شئلة التي 
تتعلق بتاريخ دولة االإم��ارات وجغرافيتها ، كما تناولت موا�شيع خمتلفة تتعلق بالرتاث وامل��وروث الديني وال�شعبي 
دخيلة  اأنها ظاهرة  على  والتاأكيد  وانت�شارها  الت�شول  ال�شوء على ظاهرة  لت�شليط  فقرة خا�شة  وت�شمنت   . للدولة 
وغريبة على جمتمع دولة االإم��ارات، ومتت مناق�شة الطرق ال�شحية للتخل�ض من هذه الظاهرة ومنعها بالو�شائل 

القانونية، و�شرورة التبليغ عن اأي حالة من احلاالت امل�شاهدة .

جناح كبري للملتقى االأ�صري
 االأول ملتالزمة داون يف اأب�ظبي

نظمت جمعية االإم��ارات ملتالزمة داون - فرع اأبوظبي امللتقى  اال�شري االول 
بفندق )فريمونت البحر( و�شط جناح كبري  بح�شور الدكتورة منال جعرور 
داون  متالزمة  وذوي  للفرع  االإداري���ة  الهيئة  واأع�شاء  االإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
الهيئة  رئي�ض  ال�شاعدي  �شعيد  علي  رحب   جانبه  من  واملتطوعن.  واأ�شرهم 
االإدارية للفرع باحل�شور الكرمي، هذا وقد اأثنى اأع�شاء جمل�ض االإدارة واأع�شاء 
جميع  يف  املنت�شرة  الوا�شعة  اخل��ريي��ة  امل��ب��ادرات  على  للفرع  االإداري����ة  الهيئة 
اأرج��اء الدولة يف )عام زاي��د( ويوم زايد للعمل االإن�شاين الذي يحييه جميع 
امللهم  القائد  هذا  لذكرى  اإحياًء  املباركة  اأر�شه  على  واملقيمن  الوطن  اأبناء 
وتر�شيخ نهج العطاء ون�شر ثقافة التطوع واملبادرة الذاتية لفعل اخلري لدى 
اأهمها حوار مفتوح  الفقرات  امللتقى جمموعة  وت�شمن  كافة.  املجتمع  اأف��راد 
اإىل فقرة  باالإ�شافة  امل�شتقبلية للفرع،  اأهم اخلطط  وا�شتعرا�ض  االأه��ايل  مع 
الهمم من ذوي متالزمة  والتي خ�ش�شت الأ�شحاب  �شعادتنا(  )�شعادتهم من 

داون  وتقدمي بع�ض الهدايا التي تدخل البهجة وال�شرور يف قلوبهم.

كلية دبي لل�صياحة تنظم ور�صة عمل
 يف خدمة العمالء ملتط�عي عامل مده�س

التجاري  والت�شويق  ال�شياحة  لدائرة  التابعة  لل�شياحة  دب��ي  كلية  نظمت 
بدبي، ور�شة عمل يف خدمة العمالء ل�متطوعي عامل مده�ض من ال�شباب 

لتوفري اأف�شل اخلدمات لزوار هذه الوجهة الرتفيهية.
ويف هذا ال�شدد قالت مرمي املعيني، مدير اإدارة توطن القطاع ال�شياحي 
الراغبن  ال�شباب  ا�شتقطاب  اإىل  لل�شياحة  دبي  كلية  يف  ن�شعى  الكلية:  يف 
ال�شياحة  دائ��رة  تنظمها  التي  واالأح���داث  الفعاليات  خمتلف  يف  بالتطوع 
املواطنن  م��ن  ال�شباب  وخا�شة  ال��ع��ام،  م���دار  على  املختلفة  وموؤ�ش�شاتها 
الذين توليهم الكلية اأولوية كبرية لتعزيز ح�شورهم يف �شوق العمل �شمن 
القطاع ال�شياحي والذي ي�شمل ال�شيافة والتجزئة والرتفيه يف اإمارة دبي، 
تن�شيق ور�ض عمل متخ�ش�شة  اأوق��ات فراغهم، حيث نعمل على  وا�شتثمار 

تتنا�شب مع طبيعة احلدث املقام.

القن�صلية الهندية وجمل�س دبي
 الريا�صي يحتفالن بالي�م العاملي للي�غا

نظمت القن�شلية الهندية بالتعاون مع جمل�ض دبي الريا�شي يوم اخلمي�ض  
ومدار�ض  البدنية  للياقة  مراكز  وع��دة  زعبيل  حديقة  يف  فعاليات  املا�شي 
اليوغا مبنا�شبة االحتفاالت العاملية ال�شنوية الرابعة باليوم العاملي لليوغا.

من  واالأع��م��ار  اجلن�شيات  خمتلف  من  االآالف  م�شاركة  الفعاليات  و�شهدت 
�شتقام يف عدة  واأن��ه��ا  �شيما  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  داخ��ل وخ��ارج 
مناطق خمتلفة بدبي، و�شيتم توفري كافة و�شائل الراحة للم�شاركن يف كل 
الرابع  للعام  دبي  مبدينة  لليوغا  العاملي  باليوم  االحتفاالت  وتنظم  مكان، 

على التوايل بعد النجاح الكبري الذي حتقق للفعالية يف االأعوام املا�شية.
وقال �شعادة �شعيد حارب اأمن عام جمل�ض دبي الريا�شي: اإنه لفخر لنا اأن 
تكون دولة االإمارات العربية املتحدة ب�شكل عام واإمارة دبي ب�شكل خا�ض لها 
العاملية، لت�شبح  الريا�شية  ا�شت�شافة وتنظيم االأحداث  الريادة وال�شبق يف 
املحطات  اأهم  اأحد  وتكون  والريا�شين  للريا�شة  اإ�شعاع  ومركز  منارة  دبي 
الريا�شي  دبي  الدولية، ويحر�ض جمل�ض  الريا�شية  الفعاليات  ال�شت�شافة 
على ا�شت�شافة الفعاليات الريا�شية ذات ال�شدى العايل التي ت�شهد م�شاركة 
وا�شعة من خمتلف اجلن�شيات،  وباالأخ�ض فعاليات اليوغا التي و�شل عدد 
امل�شاركن فيها اأكرث من 20 األف م�شارك من خمتلف االأعمار وامل�شتويات 
العامل يف  االأك��رب م�شاركة على م�شتوى  املدينة  اأ�شبحت دبي  املهارية حتى 

فعاليات اليوغا.

فندق كراون بالزا دبي 
يرّحب مبديره العام اجلديد

ي�����ش��ر ف���ن���دق ك�������راون ب������الزا دبي 
مراد  ال�شيد  تعين  ع��ن  االإع����الن 
العام  امل��دي��ر  من�شب  يف  اخل����وري 
اجلديد ملن�شاأته الواقعة على �شارع 

ال�شيخ زايد بدبي.
اإىل  معه  اخل���وري  ال�شيد  ويحمل 
ال��ف��ن��دق ث����روة غ��ن��ي��ة م��ن اخلربة 
منطقة  يف  ال�����ش��ي��اف��ة  ق���ط���اع  يف 
ال�شرق االأو�شط، حيث �شغل �شابقاً 
والت�شويق  املبيعات  مدير  من�شب 
من�شب  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
املدير العام للعديد من املجموعات 
ال���ف���ن���دق���ي���ة ال�����ب�����ارزة ع���ل���ى مدى 
ال�����ش��ن��وات ال��ع�����ش��ري��ن امل��ا���ش��ي��ة مبا 
فنادق  اأ���ش��ي��ك��و،  جمموعة  ذل��ك  يف 
وجمموعة  روت����ان����ا،  وم��ن��ت��ج��ع��ات 

فنادق �شتاروود. 

»يا�س ووتروورلد« تنظم 
اأكرب در�س لل�صباحة يف العامل 

ت�����ش��ت�����ش��ي��ف م��دي��ن��ة االأل����ع����اب امل���ائ���ي���ة االإم����ارات����ي����ة يا�ض 
ووتروورلد اأكرب در�ض لل�شباحة يف العامل لل�شنة اخلام�شة 
على التوايل.  وتهدف الفعالية التي قامت يوم اخلمي�ض 
درو�ض  اأهمية  ال�شوء على  ت�شليط  اإىل  يونيو   21 املوافق 
ال�شباحة يف اإنقاذ احلياة.  وت�شارك العائالت  من خمتلف 
اأنحاء دولة االإم��ارات يف هذه الفعالية ال�شنوية التي تقام 

الذي  العامل،  اأك��رب در���ض لل�شباحة يف  ال��ي��وم.  ويهدف  العامل يف نف�ض  اأنحاء  االأم��اك��ن يف خمتلف  يف مئات 
اأكرث من مليار �شخ�ض حاماًل  2010، اإىل الو�شول اإىل  اأطلقته اجلمعية العاملية للحدائق املائية يف عام 
ر�شالة بعنوان »در�ض �شباحة الإنقاذ احلياة«.  وانطالقاً من التزامها بتعزيز اأهمية تعليم االأطفال ال�شباحة 
لتجنب الغرق، �شهد اأكرب در�شة لل�شباحة يف العامل م�شاركة اأكرث من236،000  من االأطفال والبالغن 

جمعية ال�صداقة االإماراتية الك�رية تنظم زيارة ملركز زايد للدرا�صات والبح�ث

دي�ك�س دبي يختتم مبادراته اخلريية يف �صهر رم�صان بنجاح 

فندق باب الق�صر ين�صم مل�ؤ�ص�صة اجلليلة لزيادة ال�عي ح�ل اأهمية ال�صحة النف�صية
النف�شية، البتكار  بال�شحة  املتعلقة  االأبحاث  للم�شاهمة يف تطوير  التربعات  اجلليلة على جمع  موؤ�ش�شة  الق�شر مع  باب  فندق  يتعاون 
الع�شبية  النف�شية واالجتماعية، واالأمرا�ض  االإعاقات  �شاأنها احلد من  التي من  االأدل��ة والرباهن  و�شائل عالجية جديدة مبنية على 

واال�شطرابات العقلية.
وقد �شاهمت هذه املوؤ�ش�شة التي اأ�ش�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
دبي، عام 2013، بتغيري حياة عدد كبري من االأ�شخا�ض من خالل تطوير الدرا�شات واالأبحاث الطبية، عن طريق اال�شتثمار يف الكفاءات 
العالجية الطبية يف دولة االإمارات. وقد كانت م�شاهمات هذه املوؤ�ش�شة غري الربحية منارة لالبتكارات الطبية العاملية يف جماالت ال�شحة 

النف�شية وال�شرطان واأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية وال�شمنة وال�شكري. 
وقد عمل فندق باب الق�شر مع ال�شيوف امل�شتعدين للتربع مببالغ تبداأ من 5 دراهم للم�شاهمة يف دعم هذه الق�شية امللهمة، اإذ �شتعود 
قيمة التربعات كاملًة اإىل برنامج االأبحاث املتعلقة بال�شحة النف�شية اخلا�ض باملوؤ�ش�شة.  وتهدف هذه املبادرة اإىل تثقيف املجتمع وزيادة 
وعيه حول االنت�شار املتزايد لال�شطرابات النف�شية والعقلية، حيث ت�شري اأبحاث منظمة ال�شحة العاملية WHO اإىل اأن عدد االأ�شخا�ض 

الذي عانوا من اال�شطرابات �شلوكية ونف�شية خالل فرتة حياتهم يفوق ال� 450 مليون �شخ�ض. 

ا  اأي�شً امل�شاركن  االأطفال  االأن�شطة 
ع��ل��ى اك��ت�����ش��اب وت���ط���وي���ر امل���ه���ارات 
االج��ت��م��اع��ي��ة واحل��ي��ات��ي��ة امل��ه��م��ة يف 
العمل اجلماعي، ومعرفة املزيد عن 
اإعادة التدوير، اإىل جانب االأن�شطة 

املتعلقة باالإ�شعافات االأولية.
كاملة  ال���ن���ادي جم��م��وع��ة  وي�����ش��م 
والرتفيهية  الريا�شية  املرافق  من 

لالأطفال  مي��ك��ن  ال���ت���ي  ال���ف���ري���دة 
ال�شيفي،  ا�شتك�شافها خالل املخيم 
مب�����ا يف ذل������ك امل�������ش���ب���ح ال���داخ���ل���ي 
مبقايي�ض اأوملبية، ومركز البولينغ، 
ومالعب  القتالية،  الفنون  وملعب 
ا  اأي�شً ال���ق���دم، وي��وج��د ه��ن��اك  ك���رة 
الريا�شية.  ال�������ش���االت  م���ن  ع����دد 
ال�����ش��ي��ف��ي �شمن  امل���خ���ي���م  وي����اأت����ي 

للعمال الو�شول اإليها واال�شتفادة منها طوال اليوم وعلى مدار اأ�شبوع، حيث 
بالطعام  الت�شاركية  الثالجات  امل�شاعدة مبلء هذه  الفندق يف  �شاهم موظفو 
لتنفيذ  دبي«  »ديوك�ض  فندق  كما تطوع فريق عمل  يومية.  ب�شورة  وال�شراب 
مبادرة توزيع �شناديق االإفطار على اأكرث من 100 عامل و�شائق �شيارة اأجرة 
متواجدين بجوار الفندق، ليوفروا لهم بذلك وجبة اإفطار �شحية تناولونها 
يف وق��ت االف��ط��ار. وك��ج��زء م��ن امل��ب��ادرة، وّزع ف��ري��ق عمل ف��ن��دق ديوك�ض دبي 
�شناديق تربعات �شمن الفندق ملدة اأ�شبوع، ت�شجيعاً ملوظفي الفندق و�شيوفه 
وترتيبها �شمن  القطع  فرز  واالألعاب. وجرى  والكتب  باملالب�ض  التربع  على 
اليوم  يف  الفقرية  العائالت  على  وتوزيعها  جيم�ض  �شانت  جناح  يف  �شناديق 

يرحب فندق ونادي �شباط القوات 
امل�شلحة يف اأبوظبي، وجهة الرتفيه 
اأبوظبي،  يف  ال���رائ���دة  وال�����ش��ي��اف��ة 
اأعمارهم  ت���رتاوح  ال��ت��ي  ب��االأط��ف��ال 
لال�شتمتاع  ���ش��ن��ة   13 و   5 ب����ن 
باملرح يف املخيم ال�شيفي املخ�ش�ض 
لهم، الذي حقق جناحا كبريا على 
انطالقته  م��ن��ذ  ع���ام���اً   13 م����دى 
للمرة االأوىل يف عام 2005. حيث 
مينكهم ممار�شة الريا�شة، واكت�شاب 

املهارات العلمية احلياتية. 
�شتتاح  ال�����ش��ي��ف��ي،  امل��خ��ي��م  وخ����الل 
ملمار�شة  ل�����الأط�����ف�����ال  ال����ف����ر�����ش����ة 
يف  مبا  لديهم،  املف�شلة  الريا�شات 
وكرة  والبولينج  ال�شلة  ك��رة  ذل��ك 
وفنون  والرماية  وال�شباحة  القدم 
اإىل  باالإ�شافة  النف�ض،  عن  الدفاع 
تطوير قدراتهم االإبداعية يف ور�ض 

الفنون واحلرف اليدوية. 
وا�شعة  جم��م��وع��ة  ا�شتك�شاف  وم���ع 
�شت�شاعد  امل����ث����رية،  ال���ف���ر����ض  م���ن 

اختتم فندق ديوك�ض دبي، الفندق الفاخر من فئة اخلم�ض جنوم ذو الطابع 
عددا  ا�شتهدفت  التي  االإن�شانية  الرم�شانية  حمالته  العريق،  الربيطاين 
الواقع  املرموق،  الفندق  اأطلق  حيث  واملحرومن،  املحتاجن  فئة  من  كبريا 
على اجلذع الغربي من نخلة جمريا، عدة ن�شاطات للتنمية االجتماعية تهدف 
اإىل �شد حاجة العمال والفقراء و �شائقي �شيارات االأجرة من الطعام وال�شراب 
واللبا�ض  يف دولة االمارات العربية ، وذلك متا�شياً مع روح قيم اخلري والعطاء 
تتزامن  ك��ي  ك��ام��ل،  اأ�شبوع  م��دار  على  احلملة  ا�شتمرت  ق��د  و  زايد‘.  ’عام  يف 
19 رم�شان. وانطالقاً من  ال��ذي ي�شادف يف  االإن�شاين  زاي��د للعمل  مع يوم 
ميكن  ت�شاركية  ث��الج��ات  دبي‘  ’ديوك�ض  فندق  وف��ر  وال��ع��ط��اء،  امل�شاركة  روح 

املخيم ال�صيفي يف فندق  ونادي �صباط الق�ات امل�صلحة يف اأب�ظبي يرحب باالأطفال لال�صتمتاع ب�صيف مرح 
�شل�شلة من املبادرات امل�شتمرة التي 
اأطلقها فندق ونادي �شباط القوات 
امل�شلحة لتوفري الفر�شة لالأطفال 
م���ع بع�شهم  ال��ت��وا���ش��ل  اأج����ل  م���ن 
��ا، واال���ش��ت��م��ت��اع ب��ن��م��ط حياة  ب��ع�����شً
العطالت  خ����الل  ون�����ش��ط  ���ش��ح��ي 

ال�شيفية.
و�شيكون هذا املخيم مفتوًحا جلميع 
االأطفال وي�شتمر يوميا من 8 يوليو 
التا�شعة  م��ن  اأغ�شط�ض،   9 وح��ت��ى 
�شباًحا وحتى الواحدة بعد الظهر، 
ت�شجيل  اختيار  للعائالت  ومي��ك��ن 
اأط��ف��ال��ه��م، اإم���ا يف ح��زم م��ن اأ�شبوع 
اأ�شابيع،  ���ش��ت��ة  اأو  ث��الث��ة  اأو  واح����د 
و2،500   1100 ر�ش����ومها  تبلغ 
ال���ت���وايل.  ع��ل��ى  دره�����م  و3،750 
الق�شوى،  الراحة  توفري  ول�شمان 
ي��ق��دم ال���ن���ادي ه���ذه ال��ع��رو���ض مع 
 1،350 مقابل  املوا�شالت  خدمة 
على  دره�����م  و4،750  و2،950 

التوايل. 



الل�س �صاحب احلظ االأ�ص�اأ
اأن  بعد  اأعماله،  �شر  يف  االأمريكية  اأركن�شا�ض  والي��ة  يف  ل�ض  وق��ع 
وجبة  �شراء  عند  م�شيفة،  من  �شرقها  ائتمانية  بطاقة  ا�شتخدم 

طعام من نف�ض املطعم الذي تعمل فيه.
الل�ض  اقتحم  عندما  وق���ود،  حمطة  يف  لون�شفورد  ف��ل��ورا  وك��ان��ت 
�شيارتها، و�شرق حقيبتها من داخلها قبل اأن ينطلق مع رجل اآخر 
�شرق بع�ض عبوات ال�شراب من املتجر، ح�شب �شحيفة اأي بي �شي 

وا�شنطن.
وبعد يومن فقط من ال�شرقة، كانت فلورا توؤدي عملها، م�شيفة 
يف مطعم، على بعد مبنين فقط من مكان ال�شرقة، عندما دخل 
الل�ض املدعو �شيمون وي�شت اإىل املطعم، و�شلمها بطاقة ائتمانية 

ليدفع ثمن الوجبة التي تناول يف املطعم.
التي  ال�شرطة،  لتطلب  البطاقة،  على  با�شمها  امل�شيفة  وفوجئت 

ح�شرت على الفور واعتقلت الل�ض البالغ من العمر 21 عاماً.

تذاكر جمانية للبدينات مبدينة مالهي 
اأثار عر�ض ترويجي ملدينة مالهي �شينية باإعفاء الن�شاء البدينات 
من ر�شوم دخولها ملدة ثالثة اأيام، ردود فعل غا�شبة على من�شات 

التوا�شل االجتماعي، حيث و�شف العر�ض املُهن. 
و�شط  �شيان  مدينة  يف  ب��اراداي�����ض  تانغ  مالهي  مدينة  اأن  ويذكر 
ال�شن، تطلب من الن�شاء ال�شعود اإىل ميزان خا�ض وتعفيهن من 

ر�شوم الدخول اإذا جتاوز وزنهن 68 كيلوغراماً.
تذكرة   600 م��ن  اأك��رث  اإن��ه��ا قدمت  امل��اله��ي  اإدارة مدينة  وق��ال��ت 
جمانية يومياً، يف نطاق حملة ترويجية تهدف اإىل ت�شجيع الن�شاء 
اأن منتقدي هذه  اإال  وزنهن.  كان  االعتزاز مبظهرهن مهما  على 
وو�شفوها  االجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  على  هاجموها  اخلطوة 
االحتفال  م��ع  الرتويجية  احلملة  وت��زام��ن��ت  وامل��ه��ي��ن��ة.   ب��امل��ق��ززة 
االرتباط  يف�شلون  اأف��راده��ا  ك��ان  التي  امللكية،  تانغ  �شاللة  بعيد 

بالبدينات، وفق ما اأوردت �شحيفة مريور الربيطانية. 

اكت�صاف تاأجري اأرحام ل�33 كمب�دية حامال 
كمبودية  ام����راأة   33 اكت�شاف  مت  اإن���ه  الكمبودية  ال�شرطة  ق��ال��ت 
حوامل يف اأطفال باالإنابة عن زبائن �شينين وذلك اأثناء مداهمة 

لعملية جتارية غري قانونية لالأمهات البديلة.
�شيني  مدير  بينهم  من  اأ�شخا�ض  خم�شة  اأن  ال�شرطة  واأ�شافت 
الكمبودية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ���ش��ق��ت��ن  م��داه��م��ة  اأع���ق���اب  يف  اع��ت��ق��ل��وا 

فنومبينه.
وتعد كمبوديا مكانا يحظى ب�شعبية دولية لالأزواج الذين يعانون 
االأمهات  خ��الل  من  اأطفال  لهم  يكون  الأن  ويتطلعون  العقم  من 
يف  العملية  ه��ذه  حظر  م��ن  ال��رغ��م  على  حتى  التجارية  البديلة 

.2016
وقال كيو ثيا مدير مكتب مكافحة التهريب يف فنومبينه لرويرتز 
اأربع ن�شاء كمبوديات  اأ�شخا�ض من بينهم  اإن خم�شة  اليوم ال�شبت 

ورجل �شيني اعتقلوا خالل مداهمة ال�شرطة يوم اخلمي�ض.
بالب�شر  االإجت��ار  تهمة  لهم  وجهت  "�شلطاتنا  اإن  ثيا  كيو  واأ�شاف 

والعمل كو�شطاء يف تاأجري االأرحام".
وق����ال اإن ال��ن�����ش��اء احل���وام���ل ل��ن ت��وج��ه ل��ه��م ات��ه��ام��ات يف الوقت 

احلايل.
واأ�شاف "اإنهن حوامل يف اأطفال ملواطنن �شينين". وقال اإن مت 

التعهد بدفع ع�شرة اآالف دوالر لكل امراأة مقابل هذه العملية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

م�صجع� اليابان االأكرث لطفًا يف امل�نديال
لطاملا ُعرف عن ال�شعب الياباين اأنه �شعب منظم ويعتني باأدق التفا�شيل، وقدم امل�شجعون اليابانيون بعد اأول مباراة 

لفريقهم يف مونديال رو�شيا 2018، مثااًل ُيحتذى، بعد اأن �شوهدوا وهم ينظفون املدرجات.
وكانت اليابان، قد حققت اأول فوق لها يف كاأ�ض العامل، حيث فازت على كولومبيا، لكن االحتفاالت بالفوز، مل متنع 
امل�شجعن، من اإزالة القمامة من املدرجات، وهو ما فعلوه اأي�شاً بعد خ�شارة فريقهم يف كاأ�ض العامل املا�شية اأمام 

�شاحل العاج.
ويبدو اأن م�شجعي اليابان حفّزوا جماهري فرق اأخرى م�شاركة يف املونديال، فبعد مباراة ال�شنغال وبولندا، التي 
كامل،  ب�شكل  نظافتها  من  يتاأكدوا  اأن  قبل  املدرجات،  ال�شنغال  م�شجعو  يغادر  مل  االأفريقي،  الفريق  بفوز  انتهت 

بح�شب موقع ذا وي�شت االأ�شرتايل.
اإىل وزارة  الكولومبين، وت�شاءلت يف ر�شالة وجهتها  امل�شجعن  �شلوك  اإل تيمبو  انتقدت �شحيفة  النقي�ض،  وعلى 

اخلارجية: ملاذا نذهب اإىل رو�شيا الإظهار همجيتنا؟
وحظيت مقاطع الفيديو التي اأظهرت م�شجعي اليابان، وهم يجمعون االأو�شاخ بعد مباراة فريقهم باإعجاب عدد 
كبري من م�شتخدمي مواقع التوا�شل االجتماعي، واأثنى الكثري منهم على هذا ال�شلوك احل�شاري، الذي يجب اأن 

ي�شود بن جميع م�شجعي الفرق، مهما كانت نتائج املباريات يف امللعب.
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تدخل غيني�س يف كتابة الر�صائل الن�صية
فرن�شا،  يف  م��وؤخ��راً  اأقيم  للمبدعن  مهرجان  يف  امل�شاركات  اإح��دى  حققت 
رقماً قيا�شياً عاملياً بتمكنها من كتابة اأ�شرع ر�شالة ن�شية با�شتخدام جميع 

االأحرف االأبجدية خالل 7.44 ثانية فقط. 
حطمت روزي بالدوين رقمها القيا�شي ال�شابق الأ�شرع وقت لكتابة احلروف 
16 ثانية،  االأبجدية على �شا�شة هاتف حممول يعمل باللم�ض والذي بلغ 

اأثناء مهرجان كان ليون لالإبداع. 
هذا  حققت  بعدما  القيا�شية  لالأرقام  غيني�ض  �شجل  بالدوين  دخلت  وقد 

الرقم اجلديد، حيث منحت جلنة تابعة ملو�شوعة غيني�ض اللقب لها. 
وق��ال��ت ب��ال��دوي��ن معلقة على اإجن���ازه���ا: " كنت اأع���رف ب��اأن��ن��ي ���ش��اأجن��ح يف 
م�شعاي، واأحقق رقماً قيا�شياً جديداً. اأنا �شعيدة للغاية واأتطلع للمزيد من 
االإجنازات امل�شتقبلية" من جهتهم �شّرح م�شوؤولون من مو�شوعة غيني�ض 
للم�شاركن  املجال  الإتاحة  اجلمعة،  يوم  حتى  املهرجان  �شيح�شرون  باأنه 
االآخرين الذين يرغبون بتحطيم رقم بالدوين القيا�شي، بح�شب ما ورد 

يف موقع "يو بي اآي" االإلكرتوين. 

القرية اخلالية من ال�صرقة يف العامل
الهادئة  القرية  الفا�شلة �شرباً من اخليال، لكن هذه  املدينة  لطاملا كانت 
بن اأح�شان الطبيعة يف رومانيا، قد تكون االأقرب اإىل حتقيق هذا املفهوم 

املثايل.
ويعي�ض يف قرية اآيبنثال بجبال باناتولوي غربي رومانيا، جمموعة عرقية 
ت�شيكية االأ�شل، وتتيميز عن اأي مكان اآخر يف البالد بل ويف العامل، ب�شمعتها 

جمتمعاً اآمناً خالياً من ال�شرقة.
وال يوجد مركز لل�شرطة يف اآيبنثال، ف�شكان هذه القرية م�شاملون، ويحرتم 
بع�شهم بع�شاً، ومعدل اجلرمية فيها منخف�ض للغاية، باملقارنة مع املعدل 

املحلي يف البالد، ح�شب موقع اأوديتي �شنرتال.
اأموالهم، فال�شرقة  املبالغة يف احلفاظ على  اإىل  القرية  ال�شكان  ُيبالغ  وال 
معدومة فيها، ومن ال�شائع ترك املال لعامل تو�شيل اخلبز اأمام باب املنزل، 
فيمر العامل وياأخذ املال، ويرتك االأرغفة املطلوبة، وعلى مدى 20 عاماً، 

مل يبلغ اأحد عن �شرقة مال للخبز.
ال��ث��ورة، وك��ان على  اإغ��الق املتجر املحلي بعد  1989، بعد  وب��داأت ق�شة يف 
20 كيلومرتاً،  اأخرى تبعد  انتظار و�شول �شاحنة اخلبز من قرية  النا�ض 
قبل التو�شل اإىل فكرة ترك املال لعامل التو�شيل اأمام املنازل، واأدركوا اأنهم 
لن ي�شرقوا بع�شهم البع�ض، ومن ياأتي من اخلارج لل�شرقة، �شينفق على 

ال اآثار ملخدر يف جثمان 
الطاهي ب�ردين 

قال ممثل ادعاء حملي اإنه مل تكن 
اآث��ار ملادة خمدرة يف جثمان  هناك 
الطاهي االأمريكي ال�شهري اأنتوين 
ب����وردي����ن ال������ذي ان���ت���ح���ر يف اأح����د 

الفنادق الفرن�شية هذا ال�شهر.
يقدم  ع���ام���ا(   61( ب���وردي���ن  ك����ان 
حمطة  على  تلفزيونيا  برناجما 
�شي.اإن.اإن يحمل ا�شم بارت�ض اأنون 
وك���ان يركز  اأو ج��وان��ب جم��ه��ول��ة 

فيه على الطعام وال�شفر.
علنا  ي���ت���ح���دث  ب������وردي������ن  وك��������ان 
ع���ن ت��ع��اط��ي��ه امل���خ���درات واإدم���ان���ه 
من  مبكرة  مرحلة  يف  ال��ه��ريوي��ن 

حياته.
وق��ال ممثل االدع���اء اأث��ن��اء عر�ض 
"ال  اجلمعة  اأم�ض  التحقيق  نتائج 
توجد اآث��ار خم��درات. ال اآث��ار الأي 
اأدوية  اآث��ار  واإمن��ا  �شامة،  منتجات 
واآث����ار م�شروب  ب��ج��رع��ة ع��الج��ي��ة 

كحويل".
املهنية  حياته  يف  ب��وردي��ن  وت���درج 
ال�����ش��ح��ون يف مطاعم  غ�����ش��ل  م���ن 
�شهري  ���ش��خ�����ض  اإىل  ن����ي����وي����ورك 
الرئي�ض  م��ع  ي��وم��ا  الع�شاء  ت��ن��اول 
االأمريكي ال�شابق باراك اأوباما يف 

فيتنام.
اإنه  )�����ش����ي.اإن.اإن(  وق��ال��ت حمطة 
�شنق نف�شه يف غرفة بفندق قريب 
حيث  فرن�شا  يف  �شرتا�شبورج  م��ن 
برناجمه  م����ن  ح��ل��ق��ة  ي���ع���د  ك�����ان 

التلفزيوين.

دب غا�صب يهاجم مدربيه 
يوتيوب  م��وق��ع  على  ن�شر  م�شور  ت�شجيل  اأظ��ه��ر 
مدربيه  مبهاجمة  دب  ق��ي��ام  حلظة  االإل���ك���رتوين 
ذرعاً  بعدما �شاق  رو���ش��ي،  اأث��ن��اء عر�ض يف �شريك 

بتلقي ال�شربات املوجعة منهم.
التزلج،  لوح  على  ال��دب وهو يقدم عر�شاً  ويظهر 
�شربة  تلقيه  ب�شبب  غ�����ش��ب��اً  ي�شت�شيط  اأن  ق��ب��ل 
موجعة من اأحد املدربن، ويبداأ هجومه ال�شر�ض 
امل���ت���واج���دي���ن ع���ل���ى احل���ل���ب���ة و����ش���ط �شراخ  ع���ل���ى 

اجلمهور. 
وح������اول امل����درب����ون ت��ه��دئ��ة امل��خ��ل��وق ع���رب �شربه 
اأن ذلك �شاعف من غ�شبه، وزاد من  اإال  بالع�شا، 
املدربون  متكن  املطاف  نهاية  ويف  هجومه.  ح��دة 
اأحد  ي�����ش��اب  اأن  ال����دب، دون  ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى  م��ن 
اأفعال غا�شبة  واأث��ار املقطع ردود  اأذى.  باأي  منهم 
من قبل م�شتخدمي مواقع التوا�شل االجتماعي، 
على الطريقة التي عومل بها هذا احليوان، ودعا 
يف  الربية  احليوانات  ا�شتخدام  منع  اإىل  البع�ض 
ت�شكل  ق��د  ح���وادث  الأي  ال�����ش��ريك جتنباً  ع��رو���ض 
واجلمهور،  ال�����ش��ريك  يف  ال��ع��ام��ل��ن  ع��ل��ى  خ���ط���راً 

بح�شب ما ورد يف �شحيفة مريور الربيطانية.

تهرب من زوجها بعد 16 عامًا من التعذيب 
16 عاماً، اعتاد فيها  احتجز بريطاين زوجته يف منزله 
يلحقها  ك��ان  التي  االإ���ش��اب��ات  ع��الج  م��ن  ومنعها  �شربها 

بها. 
مبغادرة  بيبي  زينيت  لزوجته  رح��م��ان  ع��زي��ز  ي�شمح  مل 
واعتاد  الطبية،  للرعاية  ذل��ك  ك��ان  لو  اأب���داً، حتى  املنزل 
باأثقال  اأو  معدين  بكر�شي  م�شتمر  ب�شكل  �شربها  على 

مترين الع�شالت. 
واحتجز عزيز زوجته زينيت داخل منزلهما يف برمنغهام 
روؤية  م��ن  ومنعها   ،2016 اإىل   2000 م��ن  الربيطانية 
من  فقط  دق��ائ��ق  خم�ض  بعد  على  تقطن  ال��ت��ي  عائلتها 
زوجها  �شفر  اأثناء  الفرار،  من  زينيت  ومتكنت  منزلها.  
اإىل اخلارج يف يوليو 2016، ونقلتها ال�شرطة اإىل  مكان 

اآمن حيث التقت بعائلتها بعد فراق دام 16 عاماً. 
وقب�شت ال�شرطة على رحمان واأدانته حمكمة باالعتداء 
اأعوام   3 بال�شجن  عليه  وُحكم  اأخ��رى،  فتاة  على  املتعمد 

وت�شعة اأ�شهر، وفق �شحيفة مريور الربيطانية. 

عر�س زواج فريد اأثناء مباراة ال�صنغال وب�لندا 
�شاب فر�شة وجوده برفقة حبيبته على مدرجات  انتهز 
الثالثاء،  يوم  وال�شنغال  بولندا  مباراة  اأثناء  املتفرجن 
ليتقدم بطلب يدها اأمام االآالف من م�شجعي الفريقن.

وتظهر لقطات م�شورة التقطها اأحد املتفرجن، ال�شاب 
وهو يركع على قدميه ويطلب الزواج من فتاة اأحالمه، 
جمتذباً انتباه اجلماهري الذين ا�شتداروا ملعرفة جوابها 
بهواتفهم  املميزة  اللحظة  بع�شهم  و���ش��ور  طلبه،  على 
ال��ن��ق��ال��ة. وب����داأ امل�����ش��ج��ع��ون امل��ح��ي��ط��ون ب��ال�����ش��اب والفتاة 
على  الفتاة  ليحثوا  موافقة!"  "قويل  ع��ب��ارة:  ي���رددون 
قبول العر�ض. و�شعرت الفتاة التي مل يك�شف عن ا�شمها 
اأثناء تقدمي  بال�شدمة حيث و�شعت يديها على وجهها 
ال�شاب عر�شه لها، قبل اأن توافق على طلبه و�شط ابتهاج 
احل�شود من حولهما.  وقد مت ت�شوير الفيديو بوا�شطة 
الكيني والرت رويجو، اأثناء مباراة املجموعة الثامنة التي 
جرت يوم الثالثاء يف مو�شكو وانتهت بفوز ال�شنغال على 
�شحيفة  يف  ورد  ما  وف��ق  لهدف،  هدفن  بنتيجة  بولندا 

مريور الربيطانية. 

ينج� من امل�ت بف�صل املارة
جنا �شائق �شيني من املوت املحقق بعدما انقلبت �شاحنة 
مليئة باحل�شى على �شيارته ال�شغرية، بف�شل جمموعة 
من املارة الذين انت�شلوه من حتت اأكوام احل�شى يف الوقت 
املنا�شب.  وكان الرجل حو�شر حتت ركام احلجارة، بعدما 
املا�شي  الثالثاء  يوم  �شيارته  على  ثقيلة  �شاحنة  انقلبت 

على طريق رونغ�شن يف مدينة يوييانغ ال�شينية. 
اإىل  ه��رع��وا  امل���ارة  م��ن  جمموعة  ف��اإن  التقارير  وبح�شب 
مكان احلادث، وبداأوا باإزالة الركام عن ال�شيارة املنكوبة 
الذي  ال�شائق  اإخ���راج  يف  جنحوا  حتى  العارية،  باأيديهم 
اأ�شيب بجروح متو�شطة جراء احلادث.  ومت نقل الرجل 
العالج  لتلقي  امل�شت�شفى  اإىل  ه��وي��ت��ه  ت��ع��رف  مل  ال���ذي 
التحقيق يف احلادث،  املرور  �شرطة  بداأت  بينما  املنا�شب، 

وفقاً ملا ورد يف �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.  كاري �أندروود خالل ح�ضورها جو�ئز ديزين �ملو�ضيقية لعام 2018 يف فندق لويوز هوليوود. )� ف ب(

املقاهي الباري�صية 
عر�صة لالإندثار

مقهى  ه���ن���اك  اأن  ت��ت�����ش��ور  رمب�����ا 
الباري�شي  ال��ط��راز  ع��ل��ى  ح��ان��ة  اأو 
بالعا�شمة  م��ن��ع��ط��ف  ك����ل  ع���ن���د 
املقاهي  ه����ذه  ل��ك��ن  ال��ف��رن�����ش��ي��ة.. 
لدرجة  تندثر  ال�شهرية  واحلانات 
اأن حركة تاأ�ش�شت ملحاولة احلفاظ 

عليها.
ويقول اآالن فونتان، �شاحب مقهى 
م�����ش��ت��وري��ه وم���وؤ����ش�������ض حركة  ل���و 
حانات و�شرفات باري�ض، اإن ملمحا 
مهما من مالمح احلياة يف باري�ض 
�شي�شيع ما مل تكن هناك طريقة 
واحلانات  امل��ق��اه��ي  ع��ل��ى  للحفاظ 

الكال�شيكية.
تن�شد  ح��م��ل��ة  احل���رك���ة  واأط���ل���ق���ت 
املتحدة  االأمم  م��ن��ظ��م��ة  اع�����رتاف 
يون�شكو  والثقافة  والعلم  للرتبية 
لها  مقرا  باري�ض  م��ن  تتخذ  التي 
ب��ه��ذه امل��ق��اه��ي واحل���ان���ات. وتقول 
االإلكرتوين  موقعها  على  احلركة 
باحليوية  تنب�ض  امل��ق��اه��ي  "اإنها 
واملدينة  احل���ي���اة  ع��ل��ى  وم��ن��ف��ت��ح��ة 

وهي مهددة وبحاجة للحماية".
باري�ض  ح��ان��ات  اأن  ف��ون��ت��ان  وذك����ر 
ومقاهيها كانت قبل 30 عاما متثل 
ن�شف املطاعم يف املدينة، لكن هذه 
 14 ن��ح��و  اإىل  ت���راج���ع���ت  ال��ن�����ش��ب��ة 
باملئة مع انت�شار �شال�شل الوجبات 
امل�شروبات  واأك�������ش���اك  ال�����ش��ري��ع��ة 
وامل������اأك������والت. وي�����رى ف���ون���ت���ان اأن 
اع�����رتاف ال��ي��ون�����ش��ك��و ���ش��ي��ع��ي��د اإىل 
اإح�شا�شهم  احل����ان����ات  اأ�����ش����ح����اب 
التقليدي  امل�شهد  بالفخر و�شيعيد 
لرويرتز  واأ���ش��اف  اخلريطة.  اإىل 
اإىل  حينئذ  ال�شائحون  "�شيعرف 

اأين يذهبون يف باري�ض".

اعرتاف خطري من في�صب�ك ب�صاأن املحت�ى الكاذب
عمليات  تو�شيع  ب�شدد  اأنها  "في�شبوك"  اأعلنت 
التوا�شل  م��وق��ع  ع��ل��ى  امل��ن�����ش��ورات  م��ن  التحقق 
بكافة  امل��ف��ربك  امل��ح��ت��وى  ملكافحة  االج��ت��م��اع��ي، 
تنتهي  "لن  ج��ه��وده��ا  اإن  ق��ال��ت  لكنها  اأ���ش��ك��ال��ه، 
اأبدا"، يف اعرتاف على ما يبدو باأن منع انت�شار 

االأخبار الكاذبة اأمر م�شتحيل.
وقالت ال�شركة يف بيان، اإنها على دراية بانت�شار 
ك��اذب��ة وحم��ت��وى مفربك على  اإخ��ب��اري��ة  تقارير 
اأن  اإىل  م�شرية  ال���دول،  بع�ض  يف  "في�شبوك" 
عمليات التحقق �شت�شمل اأي�شا ال�شور ومقاطع 

الفيديو املن�شورة.
"التحقق  يف  ب���خ���رباء  �شت�شتعن  اأن���ه���ا  وب��ّي��ن��ت 
مقاطع  اأو  ال�شور  متييز  باإمكانهم  الب�شري"، 
تلك  �شيما  ال  امل��زي��ف��ة،  م��ن  احلقيقية  الفيديو 
اإطالق  ح��وادث  اأو  الطبيعية  بالكوارث  املت�شلة 

النار.
من  اأك���رث  اأن  اإىل  قيا�شا  املهمة،  �شعوبة  ورغ���م 
ن�شرها  يتم  ورابط  مليار �شورة ومقطع فيديو 
يوميا على "في�شبوك"، فقد اأكدت ال�شركة اأنها 

ملالحقة  اإل��ك��رتون��ي��ة،  اأدوات  اأي�����ش��ا  �شت�شتخدم 
املحتوى الكاذب.

اأب���دا،  ل��ن تنتهي  ه���ذه اجل��ه��ود  "اإن  واأ���ش��اف��ت: 
التالعب  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  لنفعله"،  الكثري  لدينا 
م�شكلة  يعد  ال��ذي  الفيديو،  ومقاطع  بال�شور 
التي  االجتماعي  التوا�شل  �شبكة  على  متنامية 

ي�شتخدمها اأكرث من ملياري �شخ�ض.
وي��واج��ه امل��وق��ع منذ اأ���ش��ه��ر ان��ت��ق��ادات ح���ادة من 
من  ب���دءا  اأم���ور،  ع��دة  م��ن  ا�شتكوا  م�شتخدمن 
ال�شبكة  با�شتخدام  م���رورا  ك��اذب��ة  اأخ��ب��ار  انت�شار 
للتاأثري على التوجهات ال�شيا�شية، و�شوال جلمع 
لال�شت�شارات  اأناليتيكا"  "كامربيدج  ���ش��رك��ة 
بيانات 87 مليون م�شتخدم ل�شالح حملة دونالد 

ترامب يف االنتخابات الرئا�شية عام 2016.
التنفيذي مارك  املا�شي قال الرئي�ض  ويف يناير 
االأولوية  �شيعطي  "في�شبوك"  اإن  زوك���رب���رغ، 
م�شوح  ب��ا���ش��ت��خ��دام  بها"،  "املوثوق  ل���الأخ���ب���ار 
ذات م�شتوى  تنتج نوعية  التي  امل�شادر  لتحديد 

عال من املعلومات.

ق�صر ماريا كاري االأغلى يف العامل
كرث من النجوم وامل�شاهري العاملين ممن ميتلكون منازل وق�شور فخمة تبلغ قيمتها 

مالين الدوالرات.
من  واح���داً  يعّد  ق�شر  متتلك  التي  كاري   العاملية  ماريا  املغنية  النجوم  ه��وؤالء  وم��ن 
اأثمن العقارات على م�شتوى العامل حيث بلغ �شعره 125 مليون دوالر، وهو ق�شر مّت 

ت�شييده من وحي الع�شر الفيكتوري.
وك�شف موقع Home Design Ideas املعني بت�شاميم البيوت �شوراً للق�شر من 
الداخل واخلارج اأظهرت فخامته وروعته والذي ميتد على اأر�ٍض م�شاحتها 41 األف 
قدم مرّبعة، ويجمع بن الت�شاميم الع�شرية والكال�شيكية فُي�شيطر اللون االأبي�ض 
ا�شتثنائياً  بريقاً  اأ�شافت  التي  الذهبي  ال��ل��ون  م��ن  مل�شاٍت  م��ع  جلو�شها،  ُغ��رف��ة  على 

لديكورات ال�شالة الوا�شعة.


