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جنوب اأفريقيا تعفي مواطني 
الإمارات من تاأ�شرية الدخول 

•• اأبوظبي-وام:

الإمارات  دولة  مواطني  اإعفاء  عن  اأفريقيا  جنوب  جمهورية  اأعلنت 
واخلا�صة  الدبلوما�صية  ال�صفر  ج��وازات  حملة  من  املتحدة  العربية 
 - الإعفاء  قرار  ان يدخل  امل�صبقة على  ال�صفر  تاأ�صرية  والعادية من 
الذي جاء بقرار من حكومة جمهورية جنوب اأفريقيا - حيز النفاذ 
الدولة  مواطني  ب��اإم��ك��ان  اأ�صبح  حيث  اخلمي�س  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا 
ال�صفر اإىل جمهورية جنوب اأفريقيا بدون تاأ�صريات م�صبقة، والبقاء 
فيها ملدة ت�صل اإىل 90 يوما. وقد اأ�صدرت وزارة ال�صوؤون الداخلية 
جلنوب اإفريقيا تعليمات باأن يتم ن�صر التوجيه عرب وكالت الهجرة 
يف جميع اأنحاء البالد و�صفاراتها يف العامل. واأ�صاد �صعادة اأحمد �صاري 
جنوب  ب��اإع��الن  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  وكيل  امل��زروع��ي، 
تاأ�صرية  املتحدة من  العربية  الإم��ارات  اإعفاء مواطني دولة  اأفريقيا 
اإليها، موؤكداً عالقات ال�صداقة والتعاون امل�صرتك املتميزة  الدخول 

التي جتمع بني البلدين ال�صديقني.               )التفا�صيل �س3(

حتذير لرئي�س الوزراء الربيطاين من خيانة يف الربيك�شت
•• لندن-وكاالت:

حذر وزير املالية الربيطاين ال�صابق فيليب هاموند، ام�س الأربعاء، 
اتفاق  اأن بريك�صت بال  ال��وزراء اجلديد بوري�س جون�صون من  رئي�س 
مل�صلحة   2016 ا�صتفتاء  يف  ج��رى  ال��ذي  للت�صويت  خيانة  �صي�صكل 
النف�صال عن الحتاد الأوروبي. ويف مقال ن�صر يف �صحيفة ذي تاميز، 
كتب هاموند اأن “بريك�صت بال اتفاق �صيكون خيانة لنتيجة ا�صتفتاء 
اأجل خروج  باأن الناخبني �صوتوا من  اأن الدعاء  واأ�صاف   .”2016
من الحتاد الأوروبي بدون اتفاق هو متويه للحقيقة. وخالل حملة 
ال�صتفتاء الذي �صوت فيه 52 يف املئة من الربيطانيني مع اخلروج 

من الحتاد، مل تكن �صروط هذا النف�صال مطروحة يف النقا�صات.
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 رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س باك�شتان بيوم ا�شتقال بالده 

 •• اأبوظبي-وام:
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث 
حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س الدكتور عارف علوي رئي�س 

جمهورية باك�صتان الإ�صالمية مبنا�صبة ذكرى يوم ال�صتقالل لبالده.
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني لرئي�س جمهورية باك�صتان الإ�صالمية. 
وبعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم و�صاحب ال�صمو 
دولة  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 

عمران خان رئي�س وزراء جمهورية باك�صتان الإ�صالمية.
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قوات النظام ال�صوري املدرعة على تخوم خان �صيخون

ال�صاهد على خط النطالق

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يبحثان الق�شايا الوطنية 
ذات ال�شلة بتوفري �شبل احلياة الكرمية للمواطنني

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  التقى �صاحب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اأم�س اأخاه �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�صلحة حيث تبادل �صموهما احلديث حول عدد من 
الق�صايا الوطنية ذات ال�صلة بتوفري �صبل احلياة الكرمية للمواطنني 

فى جميع مناطق الدولة.
ح�صر اللقاء �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة.                            )التفا�صيل �س2(

حممد بن را�صد وحممد بن زايد خالل لقائهما اأم�س )وام(

حملة اأمنية يف عدن.. وحمل ال�سالح ممنوع

م�شرع 36 حوثيًا يف معارك �شنعاء بينهم قيادات ميدانية
ميكن للذين رف�ست مطالب تر�سحهم اللجوء اإىل الق�ساء:
تون�س: بالأ�شماء القائمة الأولية للمرت�شحني للرئا�شية

قتلى بهجوم على قاعدة ع�شكرية جنوب ال�شومال
•• مقدي�شو-وكاالت:

ع�صكرية  ق��اع��دة  اإن  ال�����ص��وم��ال  يف  ع�صكريون  وم�����ص��وؤول��ون  �صكان  ق��ال 
حكومية يف جنوب البالد تعر�صت لهجوم ب�صيارتني ملغومتني واإطالق 
القاعدة  بتنظيم  املرتبطة  ال�صباب  حركة  واأعلنت  الأرب��ع��اء  اأم�����س  ن��ار 

م�صوؤوليتها عنه وقالت اإن ع�صرات اجلنود قتلوا.
وقال �صابط باجلي�س اإن التفجريين وقعا خارج القاعدة بعدما اأطلقت 
الذي  الهجوم  خ��الل  ال�صيارتني  نحو  ال�صواتر  خلف  من  النار  القوات 
نهر  على  الواقعة  الزراعية  اأوديغلي  بلدة  يف  النهار  منت�صف  يف  ح��دث 

�صبيلي على بعد 70 كيلومرتا جنوب غربي العا�صمة مقدي�صو.
اأخرى باملنطقة نف�صها  وقال ح�صني علي وهو �صابط باجلي�س يف بلدة 
هناك قتلى وجرحى من حركة ال�صباب والقوات احلكومية لكن لي�صت 
الت�صال  و�صائل  بع�س  ال�صباب  حركة  قطعت  حم���ددة.  اأرق��ام��ا  لدينا 
اخلا�صة. واأكد �صابط يف اجلي�س رف�س ن�صر ا�صمه وقوع الهجوم لكنه 

مل ي�صتطع اأي�صا اإعطاء تفا�صيل ب�صاأن القتلى.
اأجزاء  معظم  على  احلكومية  ال��ق��وات  �صيطرت  امل��ا���ص��ي  الأ���ص��ب��وع  ويف 
لرويرتز  اأودي��غ��ل��ي  اأع��ي��ان  اأح���د  اهلل  ادن عبد  وق���ال  اأودي��غ��ل��ي.  منطقة 
الع�صكرية  القاعدة  اجت��اه  من  ن��ار  واإط���الق  كبريين  انفجارين  �صمعنا 
ال�صومالية. راأيت عدة جنود يفرون من القاعدة لكن ل ميكننا معرفة 

عدد القتلى.

ق��������اع��������دة ت����رك����ي����ة 
ال����دوح����ة يف  ج����دي����دة 

•• عوا�شم-وكاالت:

اخلبيثة  امل�صالح  تتقاطع  بينما 
ل���ك���ل م����ن ق���ط���ر وت����رك����ي����ا، التي 
الإرهاب  دعم  اإىل  البلدين  تدفع 
وال��ت�����ص��دد يف امل��ن��ط��ق��ة، ب����دا من 
التعاون  ت��ع��زي��ز  عليهما  ال����الزم 
الع�صكري فيما بينهما، مبا يخدم 

الأجندات التخريبية امل�صرتكة.
العالقات  اك��ت�����ص��ب��ت  وم�����وؤخ�����را 
اللتني  الدولتني  بني  الع�صكرية 
الإرهابية،  التنظيمات  تدعمان 
م��ث��ل الإخ������وان وال���ق���اع���دة، بعدا 
ا���ص��ت��ع��داد الطرفني  ج��دي��دا، م��ع 
كبري  افتتاح  ع��ن حفل  ل��الإع��الن 
لقاعدة ع�صكرية تركية جديدة يف 
عا�صمة قطر خالل اأ�صهر قليلة، 
الرتكي  ال����وج����ود  اإىل  ت�������ص���اف 

احلايل يف قاعدة طارق بن زياد.

•• عدن-�شنعاء-وكاالت:

اليمني،  ال��وط��ن��ي  اجلي�س  اأع��ل��ن 
اأم�����س الأرب����ع����اء، ع��ن م��ق��ت��ل 36 
احلوثي،  ميلي�صيات  من  عن�صراً 
ميدانية،  ق����ي����ادات   10 ب��ي��ن��ه��م 
خالل  اآخ�����ري�����ن،   69 واإ�����ص����اب����ة 
جبهة  يف  امل����ع����ارك  م����ن  ي���وم���ني 
ن��ه��م ����ص���رق ال��ع��ا���ص��م��ة ���ص��ن��ع��اء.
ق����وات اجل��ي�����س هجمات  ون���ف���ذت 
اإثرها  �صقط على  ع��دة  ارت��دادي��ة 
ع�������ص���رات ال��ق��ت��ل��ى واجل����رح����ى يف 
املركز  النقالبيني، وفق  �صفوف 

الإعالمي ملقاومة �صنعاء.
ع�صكرية  م�������ص���ادر  واأو�����ص����ح����ت 
امليدانية  ال��ق��ي��ادات  ب��ني  م��ن  اأن 
ل��ل��م��ي��ل��ي�����ص��ي��ات ال���ذي���ن ق��ت��ل��وا يف 
املواجهات، ينتمون ملديرية اأرحب 

�صمال العا�صمة �صنعاء.
ي��ح��ي��ى مقبل  وال���ق���ي���ادي���ون ه���م 
املايل  )امل�����ص��رف  امل��ك��روب  ح�صني 
و�صادق  املديرية(،  يف  للحوثيني 
)م�صرف  ج��ح��ام  ���ص��ال��ح  حم��م��د 
اأرحب(،  �صعب  يف  الق�صبة  قرية 
وع�����������ب�����������داهلل حم������م������د حم���م���د 
احل���ي���ا����ص���ي )ق����ي����ادي م����ي����داين(، 
العومري  اأحمد  واحلكم عبداهلل 

•• الفجر – تون�ص خا�ص

امل�صتقلة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
الأربعاء، خالل  اأم�س  لالنتخابات 
القائمة  ندوة �صحفية ر�صميا عن 
املقبولني  للمرت�صحني  الول���ي���ة 
خلو�س �صباق ال�صتحقاق الرئا�صي 
 15 ل��ي��وم  امل��ق��ررة  ال�صابق لأوان����ه 
مواعيد  ح�����ص��ب  ال���ق���ادم  �صبتمرب 
من  املحددة  النتخابية  الرزنامة 

قبل الهيئة املذكورة.
“عدد  ان  ب�����ّف�����ون  ن���ب���ي���ل  وق��������ال 
املرت�صحني  م��ن  اأول���ي���ا  امل��ق��ب��ول��ني 
ال�صابقة  ال��رئ��ا���ص��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 

لأوانها عددهم 26 مرت�صحا«.
ول��الإ���ص��ارة مي��ك��ن ل��ل��ذي��ن رف�صت 
م��ط��ال��ب ت��ر���ص��ح��ه��م ال��ل��ج��وء اإىل 
ال���ق�������ص���اء ب����ط����وري����ه الب����ت����دائ����ي 
ل��ل��ط��ع��ن يف ق����رار  وال����ص���ت���ئ���ن���ايف 
الع�����الن  ي���ت���م  اأن  ع���ل���ى  ال���ه���ي���ئ���ة 

النهائي عن اأ�صماء املرت�صحني يوم 
لتنطلق  اجل���اري،  اأغ�صط�س   31
من  النتخابية  احلملة  ذل��ك  بعد 
فيما  املقبل،  �صبتمرب   13 اإىل   2
�صيكون 14 �صبتمرب، يوم ال�صمت 

النتخابي.
ُي�صار اإىل اأن رئي�س خلية الت�صال 

الغابري،  عماد  الداري��ة  باملحكمة 
بعد  ���ص��ت��ن��ط��ل��ق  امل��ح��ك��م��ة  اأن  اأك�����د 
القائمة  ع����ن  ر����ص���م���ي���ا  الع��������الن 
املقبولة يف قبول الطعون  الأولية 
اأن  ال��ه��ي��ئ��ة م��و���ص��ح��ا  يف ق������رارات 
 48 يتجاوز  ل  اأج��ال  للمتقا�صني 

�صاعة فقط للطعن.

والقادة  )م�صوؤول قرية عومره(، 
ع��ل��ي علوي  ع���ل���وي  امل���ي���دان���ي���ون 
قا�صم  حممد  وع��ب��داهلل  اجلنيد، 
داح�س ح�صني  الربيهي، وحممد 
ع��ل��ي ال��ق�����ص��ري، وحم���م���د ه���ادي 
اأح��م��د امل��ه��ر���س، و���ص��ال��ح حممد 
����ص���ال���ح اأب�������و م�������رمي، وم�����اأم�����ون 
جعيل.هذا  اأب����و  حم�����ص��ن  اأح���م���د 
ال�صرطة يف عدن،  واأطلقت قوات 
اأمنية  ح��م��ل��ة  الأرب�����ع�����اء،  اأم�������س 
مل���الح���ق���ة ع��ن��ا���ص��ر خ����ارج����ة عن 
ال��ق��ان��ون وم��ن��ع حمل ال�����ص��الح يف 
اليمن.وت�صمل  جنوبي  امل��دي��ن��ة، 
مديريات  م����ن  ع�������ددا  احل���م���ل���ة 
ال�صيخ  مديريتا  واأب��رزه��ا؛  ع��دن 

كانت  ال��ت��ي  ���ص��ع��د،  ودار  ع��ث��م��ان 
املا�صية  الأ���ص��اب��ي��ع  خ��الل  ت�صهد 
عنا�صر  ب��ني  م�صلحة  ا�صتباكات 
م�صلحة.وكان الأهايل ونا�صطون 
قد اأطلقوا دعوة لإدارة اأمن عدن 
الأمني  الو�صع  ل�صبط  بالتدخل 
بعد  خا�صة  ال�صالح  حمل  ومنع 

الأحداث التي �صهدتها، موؤخرا.
اإ�صالح  الكهرباء  ف��رق  وت��وا���ص��ل 
مبولدات  حلقت  ال��ت��ي  الأ����ص���رار 
ال�صتباكات،  ج�����راء  ال���ك���ه���رب���اء 
التابعة  ال��ق��وات  ب��ني  وقعت  التي 
ل��ل��م��ج��ل�����س الن����ت����ق����ايل وق������وات 
توا�صل  فيما  الرئا�صية،  احلماية 
ف�����رق ال���ن���ظ���اف���ة ان���ت�������ص���ال ورف����ع 

خم��ل��ف��ات ال���ص��ت��ب��اك��ات واخل���راب 
الذي طال بع�س املباين واملن�صاآت.
مواطنون  �صكا  اخ��رى،  جهة  من 
انت�صار غري م�صبوق  مينيون من 
ل�����الأدوي�����ة امل���ه���رب���ة وامل���ق���ل���دة يف 
ال�صنوات  خ��الل  املحلية  ال�����ص��وق 
املر�صى  اآلف  وتعر�س  الأخ��رية، 
الكلوي  الف�صل  منها  مل�صاعفات 

جراء ا�صتخدام اأدوية غري اآمنة.
ال��ع��ام��ل��ني يف جتارة  اأح����د  وق����ال 
يتبعون  ع��ن��ا���ص��ر  اإن  الأدوي���������ة 
يف  ين�صطون  احلوثي  ميلي�صيات 
الأدوية  ع��الم��ة  وت��زوي��ر  تهريب 
املحلية  ال�������ص���وق  يف  وي��ب��ي��ع��ون��ه��ا 
تواطوؤ  ظل  يف  م�صاعفة  باأ�صعار 
املخت�صة  ال���رق���اب���ي���ة  اجل����ه����ات 
اأن  للميلي�صيات.واأ�صاف  التابعة 
ميلي�صيات احلوثي تبتز اأ�صحاب 
�صيدليات وخمازن الأدوية لدفع 
الإت������اوات م��ق��اب��ل غ�����س الطرف 
عن الأدوية املهربة واملزورة، التي 
اأ�صعار  ت��ف��وق  ب��اأ���ص��ع��ار  يبيعونها 
اأ�صعار  الآم��ن��ة.و���ص��ه��دت  الأدوي����ة 
الأدوي������ة ارت��ف��اع��اً غ��ري م���ربر يف 
اأدوية  خ�صو�صاً  املحلية،  ال�صوق 
الأم����را�����س امل��زم��ن��ة م��ث��ل اأدوي����ة 

القلب وال�صكر.

قرقا�س: احلوثيون اأثبتوا اأنهم وكالء اإيران يف املنطقة
•• اأبوظبي- الفجر:

اأكد معايل وزير الدولة لل�صوؤون اخلارجية اأنور قرقا�س، اأم�س الأربعاء، اإن اللقاء الذي 
اأن  جمع قيادات من جماعة احلوثي باملر�صد الإي��راين علي خامنئي يف طهران، يثبت 
على  الر�صمي  ح�صابه  عرب  تغريدة  قرقا�س  ون�صر  لإي��ران.  كوكالء  يعملون  احلوثيني 
تويرت، قال فيها اإنه لطاملا بحثت العالقات بني احلوثيني واإيران على ت�صمية منا�صبة، 
اأظهرت بو�صوح  اأكرث و�صوحا بعد لقاء قيادتهم مع خامنئي، بياناتهم  اأ�صبح  وهو ما 
وتاأتي تغريدة قرقا�س  ال�صحيح لعالقاتهم.  ال�صم  ولء احلوثيني كوكالء، وهذا هو 
اليمن  ب��الده لوكيله يف  دع��م  الإي���راين مبوا�صلة  النظام  ه��رم  راأ���س  تعليقا على تعهد 
خامنئي  علي  الإي���راين  املر�صد  ا�صتقبال  خ��الل  التعهد  احل��وث��ي(.وج��اء  )ميلي�صيات 
عبد  حممد  احلوثي  القيادي  حيث  طهران،  العا�صمة  يف  احلوثية  للميلي�صيات  وف��دا 
اإىل طهران،  و�صل  ال��ذي  احلوثيني  وفد  و�صلم  املر�صد.  مع  ال�صالم حمادثات مطولة 
قبل ب�صعة اأيام، خامنئي ر�صالة من زعيم اجلماعة عبد امللك احلوثي. وتناولت اأجندة 
اللقاء العالقات بني الطرفني، وا�صتمرار الدعم الإيراين املادي والع�صكري مليلي�صيات 
احلوثي. وكان التخريب احلوثي حمط ثناء واإعجاب املر�صد الإيراين، اإذ جمد خامنئي 
�صقيق  احلوثي  اإبراهيم  مبقتل  التعازي  قدم  كما  بالن�صر،  ووعدهم  احلوثيني  اأعمال 

عبد امللك.                                                         

اجلبهة الثورية: نريد اأن نكون جزءا 
بال�شودان ال�شيا�شية  العملية  من 

•• اخلرطوم-وكاالت:

الثورية  اجلبهة  يف  القيادي  اأك��د 
اأن  ي���ا����ص���ر ع�����رم�����ان  ال�������ص���ودان���ي���ة 
للجبهة  امل��ط��ل��وب��ة  ال���ص��ت��ح��ق��اق��ات 
القادمة  النتقالية  املرحلة  خ��الل 
ووجود  الندماج  عملية  على  تقوم 
ت��ك��ون م�صمنة يف  ط��ري��ق  خ��ارط��ة 
اإىل  الإعالن الد�صتوري، بالإ�صافة 
ت�صكيل برملان يكون قادراً على عك�س 
التنوع وحل ق�صايا ال�صودان. واأ�صار 
اأن  ت��ري��د  اأن اجل��ب��ه��ة  اإىل  ع��رم��ان، 
ال�صيا�صية  العملية  من  جزءا  تكون 
يف ال�صودان واأن تنهي احلرب متاماً. 
واأك��د ق��درة اجلبهة يف امل�صاهمة يف 
م�صرياً  الأمنية،  الرتتيبات  عملية 
اإىل دمج احلركات امل�صلحة يف جي�س 
القيادي  ���ص��دد  جهته،  م��ن  م��وح��د. 
ورئي�س  والتغيري  احلرية  ق��وى  يف 
ال���������ص����وداين عمر  امل�����وؤمت�����ر  ح�����زب 
الدقري على اللتزام مبوعد ت�صكيل 
ال��ت��اأج��ي��ل ل�صهر  احل��ك��وم��ة وع����دم 
حتى يتم اإحلاق اجلبهة الثورية يف 
التفاق املربم مع املجل�س الع�صكري 

النتقايل.
الوثيقة  تعديل  اأن  الدقري  واأو�صح 
يزال  ل  عليها  امل��ت��ف��ق  ال��د���ص��ت��وري��ة 
ممكناً ومل يفت اأوانه، نافيا يف ذات 
ال��وق��ت اأن ي��ك��ون ه��ذا الأم���ر حمل 

خالف مع اجلبهة الثورية.

ع�سرات القتلى مبعارك للنظام واملعار�سة
اجلي�س ال�شوري يحقق تقدمًا ا�شرتاتيجيًا يف اإدلب

•• دم�شق-وكاالت:

ال�������ص���وري، ام�س  ت���ق���دم اجل��ي�����س 
الأرب�����ع�����اء، ب���اجت���اه م��دي��ن��ة خان 
�صيخون، كربى بلدات ريف اإدلب 
�صوريا،  غ��رب  �صمال  يف  اجلنوبي 
حيث تخو�س معارك عنيفة �صد 
امل�����ص��ل��ح��ة،ح��ي��ث �صقط  ال��ف�����ص��ائ��ل 
اجلانبني  م���ن  ال��ق��ت��ل��ى  ع�����ص��رات 
ال�صوري  امل��ر���ص��د  اأف�����اد  م���ا  وف����ق 

اجلي�س  الإن�صان.ويكثف  حلقوق 
منذ  رو�صي  ج��وي  بدعم  ال�صوري 
يف  القتالية  عملياته  اأ�صبوع  نحو 
ري���ف اإدل����ب اجل��ن��وب��ي.وم��ن جهة 
بني  عنيفة  معارك  ت��دور  ال�صرق، 
ومقاتلي  ال�صوري  اجلي�س  ق��وات 
والف�صائل،  ال�����ص��ام  حت��ري��ر  هيئة 
ال�صيطرة  اجلي�س  ي��ح��اول  حيث 
على  تقع  ا�صرتاتيجية  تلة  على 
ب��ع��د ن��ح��و ���ص��ت��ة ك��ي��ل��وم��رتات من 

خان �صيخون..
ومير يف املدينة طريق ا�صرتاتيجي 
با�صتكمال  دم�صق  ترغب  �صريع، 
���ص��ي��ط��رت��ه��ا ع��ل��ى ج����زء م��ن��ه مير 
�صريانا حيويا  وي�صكل  اإدل��ب  عرب 
ي����رب����ط ب�����ني اأب���������رز امل��������دن حتت 
مناطق  و�صهدت  قواتها.  �صيطرة 
منها  القريبة  وتلك  ال�صتباكات 
حركة نزوح وا�صعة.واأوردت وكالة 
�صانا  الر�صمية  ال�صورية  الأن��ب��اء 

توا�صل  اجلي�س  م��ن  وح���دات  اأن 
ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ���ص��د اإره���اب���ي���ي جبهة 
لها  التابعة  واملجموعات  الن�صرة 

واإدلب  ال�صمايل  ح��م��اة  ري��ف��ي  يف 
على  اجلي�س  �صيطرة  اجل��ن��وب��ي. 

عدد من القرى يف املنطقة.
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اأخبـار الإمـارات

بدء مرحلة التقييم يف برنامج عجمان لإعداد القادة يف دورته الثالثة
•• عجمان-وام:

بداأ برنامج عجمان لإعداد القادة الذي ت�صرف عليه دائرة املوارد الب�صرية 
مبرحلة التقييم والختبارات للمر�صحني املتقدمني من الفئات القيادية 
والإ�صرافية مبختلف اجلهات احلكومية يف الإمارة للم�صاركة يف الدورة 
الثالثة من الربنامج. واأكد را�صد عبدالرحمن بن جربان ال�صويدي مدير 
عام دائرة املوارد الب�صرية، اأن اإطالق الدورة الثالثة من برنامج عجمان 
لإعداد القادة ياأتي يف ظل التوجهات اجلديدة التي ت�صهدها القطاعات 
احلكومية يف الدولة ب�صكل عام واإمارة عجمان ب�صكل خا�س، وان�صجاماً 
2021” وخطتها ال�صرتاتيجية، م�صريا اىل �صعي  “عجمان  مع روؤية 

بالإمارة  احلكومية  اجل��ه��ات  يف  الوطنية  ال��ك��وادر  تاأهيل  نحو  ال��دائ��رة 
والعمل على �صقل مهاراتهم وتدريبهم على اأهمية اأدوات القيادة والإدارة 
برنامج  خالل  من  م�صتمرة  بفاعلية  التحديات  مواجهة  من  لتمكينهم 
عجمان لإعداد القادة والذي �صي�صاهم يف الو�صول اإىل حكومة متميزة، 
تت�صم بعمل ذي كفاءة وفعالية وتقود موؤ�ص�صاته كفاءات مواطنة مت�صلحة 
باملعرفة والطموح. و اأ�صاف اأن ت�صميم حماور الربنامج يف دورته الثالثة 
ومواكباً  احلكومية،  ل���الإدارة  را�صد  بن  حممد  كلية  مع  بالتعاون  ياأتي 
الحتادية  احلكومة  اأطلقته  ال��ذي  احلكومية  للقيادة  الإم��ارات  لنموذج 
وك��وادر وطنية ميكنها  قيادات  اإع��داد  الدولة عرب  تعزيز م�صرية  بهدف 
قيادتنا  ح��ر���س  اإط���ار  ج��دي��دة يف  اآف���اق  اإىل  بالعمل احلكومي  الن��ت��ق��ال 

الر�صيدة على ا�صت�صراف امل�صتقبل.
والتطوير،  التدريب  اإدارة  مدير  املحرزي  �صفية  اأو�صحت  جهتها،  من 
توافرها  الواجب  ال�صروط  من  ع��دداً  و�صعت  الب�صرية  امل��وارد  دائ��رة  اإن 
يف  ال��ق��ادة  لإع����داد  عجمان  ب��ربن��ام��ج  لاللتحاق  املر�صحة  اأو  امل��ر���ص��ح  يف 
�صهادة  على  احلا�صلني  ال��دول��ة  مواطني  من  يكون  ب��اأن  الثالثة،  دورت��ه 
اأو الإ�صرافية يف  اأدنى، واأن يكون من الفئة القيادية  البكالوريو�س كحد 
حكومة عجمان، واأن يكون من احلا�صلني على �صهادة بكالوريو�س كحد 
عجمان،  حكومة  يف  الإ�صرافية  اأو  القيادية  الفئة  من  يكون  واأن  اأدن���ى، 
الربنامج?.?  اإدارة  ت��ق��رره��ا  ال��ت��ي  وامل��ق��اب��الت  الخ��ت��ب��ارات  يجتاز  واأن 
واأ�صارت اإىل اأن عملية الختيار �صتتم بناء على اجتياز املر�صحني مرحلة 

التقييم والختبارات من قبل جلنة خمت�صة وا�صتيفاء ال�صروط املطلوبة 
املعرفة  تطوير  اإىل  ي�صعى  الربنامج  اأن  وذك��رت  بالربنامج.  لاللتحاق 
وزيادة  الإ�صرافية يف حكومة عجمان،  و  القيادية  الفئة  لدى  املهارات  و 
فر�س امل�صاركة والتدريب والتاأهيل، ومتكني املوارد الب�صرية يف اجلهات 
احلكومية يف اإمارة عجمان، وتطوير التناف�صية امل�صتدامة لإمارة عجمان 
عجمان،  حلكومة  م�صتقبليني  ق��ادة  بتاأهيل  وذل��ك  امل���دى،  بعيد  ب�صكل 
بقدراتهم  ل��الرت��ق��اء  امل��واط��ن��ة،  الب�صرية  امل���وراد  تطوير  اإىل  بالإ�صافة 
القيادية، بناًء على اأف�صل املمار�صات يف خمتلف املجالت، واإطالعهم على 
اأف�صل املمار�صات العاملية ب�صكل عام، واملمار�صات يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة ب�صكل خا�س.

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يبحثان الق�شايا الوطنية ذات ال�شلة بتوفري �شبل احلياة الكرمية للمواطنني
•• دبي-وام:

نائب  اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  التقى �صاحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اأم�س 
اأخاه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
امل�صلحة ح��ي��ث تبادل  ل��ل��ق��وات  ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
�صموهما احلديث حول عدد من الق�صايا الوطنية ذات ال�صلة 
مناطق  جميع  ف��ى  للمواطنني  الكرمية  احل��ي��اة  �صبل  بتوفري 

الدولة.
ح�صر اللقاء �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة.
ويل  دي��وان  وكيل  امل��زروع��ي  مبارك  حممد  �صعادة  ح�صره  كما 
دائرة  ع��ام  مدير  �صليمان  �صعيد  خليفة  و�صعادة  اأبوظبي  عهد 

الت�صريفات وال�صيافة فى دبي.

اإمارات« »متطوعني.  ل�  �شاعة عمل تطوعي  طرق دبي تفوز بجائزة التنقل الذكي 3.3 ماليني 
لتقنية املرقاب •• اأبوظبي-وام:

الوطنية  امل��ن�����ص��ة  منت�صبو  اأجن����ز 
اإمارات” 3  “متطوعني.  للتطوع 
ماليني و265 األفا و240 �صاعة 
عمل تطوعي، وذلك بح�صب اأحدث 
اإح���������ص����اءات امل���وق���ع الإل����ك����رتوين 

الر�صمي للمن�صة.
املن�صة  يف  امل�صجلني  ع��دد  وارت��ف��ع 
متطوعا  و585  اآلف   408 اإىل 
ومتطوعة، فيما بلغ عدد الفر�س 
لالأع�صاء  امل���ت���وف���رة  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
فر�صة   7442 ن��ح��و  امل��ن��ت�����ص��ب��ني 
موؤ�ص�صة   454 وفرتها  تطوعية 

على م�صتوى الدولة.

ولعب  وخ���ربات���ه���م،  وم���ه���ارات���ه���م 
ال���راغ���ب���ني  ب����ني  ال���و����ص���ي���ط  دور 
التطوعّية  وال���ف���ر����س  ب��ال��ت��ط��وع 
موؤ�ص�صات  ق����ب����ل  م�����ن  امل����ت����اح����ة 
واخل��ا���س، حيث  ال��ع��ام  القطاعني 
اأ�صمائهم  ب�����اإدراج  امل��ع��ن��ي��ون  ي��ق��وم 
املوقع،  على  ح�صاباتهم  وت�صجيل 
بالإعالن  املوؤ�ص�صات  تقوم  يف حني 
ال��ت��ط��وع��ي��ة ح�صب  ال��ف��ر���س  ع���ن 

احتياجاتها.
اهتماما  التطوع  مفهوم  ويكت�صب 
م�صتوى  ع���ل���ى  ك����ب����ريا  ر����ص���م���ي���ا 
امل�صتويات  خمتلف  وعلى  القيادة 
الدولة،  يف  والأه��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
الإم����ارات على ثقافة  ت��وؤك��د  حيث 

املتزايد  الإق��ب��ال  الأرق����ام  وتعك�س 
من املواطنني واملقيمني يف الدولة 
التطوعي  بالعمل  اللتحاق  على 
الذي ت�صعى الإمارات اإىل حتويله 
ملمار�صة م�صتدامة ترتقي مبفاهيم 

الت�صامح وامل�صاهمة املجتمعية.
للتطوع  الوطنية  املن�صة  وتعترب 
نوعها  م����ن  ذك����ي����ة  م��ن�����ص��ة  اأول 
الدولة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  والأك�������رب 
ت���ط���وي���ر  اإىل  ت�����ه�����دف  وال������ت������ي 
التطوعية  اجل�����ه�����ود  وت���ن���ظ���ي���م 
من  ال��دول��ة  يف  نطاقها  وت��و���ص��ي��ع 
البحث  ع��م��ل��ي��ة  ت�����ص��ه��ي��ل  خ�����الل 
تطوعية  ب���ف���ر����س  والن�����خ�����راط 
واهتماماتهم  م��ي��ول��ه��م  ح�����ص��ب 

العمل التطوعي يف تعزيز التنمية 
اأف�صل  م�صتقبل  وبناء  امل�صتدامة، 

لالأجيال اجلديدة.
العمل  وب��رام��ج  موؤ�ص�صات  وتتنوع 
بتنوع  الم���������ارات  يف  ال���ت���ط���وع���ي 
والتنموية  املجتمعية  احل���اج���ات 
ومنها الربنامج الوطني التطوعي 
حل��������الت ال������ط������وارئ والأزم����������ات 
“تكاتف”  وم��ب��ادرت��ي  وال���ك���وارث 
الأحمر  الهالل  و”�صاند”، وهيئة 
�صرطة  كلنا  وم���ب���ادرة  الإم���ارات���ي 
يف  للتطوع  الإم�����ارات  واأك��ادمي��ي��ة 
للتطوع  دب���ي  وب��رن��ام��ج  اأب��وظ��ب��ي 
ومبادرة “�صندوق الوطن” اإ�صافة 

اإىل نظام حا�صنات التطوع.

•• دبي-وام:

واملوا�صالت  ال��ط��رق  هيئة  ف���ازت 
نظام  ع��ن  ال��ذك��ي  التنقل  بجائزة 
�صركة  وال���ت���ي مت��ن��ح��ه��ا  امل����رق����اب 
املعنية   IDC الدولية  البيانات 
بتقدير امل�صاريع واخلدمات الأكرث 
التكنولوجي  امل���ج���ال  يف  اب���ت���ك���اراً 
اإقليميا  م��ق��را  دب���ي  م���ن  وت��ت��خ��ذ 

لها.
اإلكرتونيا  نظاما  املرقاب  ويعترب 

املعلومات  لهذه  املبا�صر  والتحليل 
والتحقق من موؤ�صرات الإداء لهذا 

القطاع .
اإىل  ت��ه��دف  التقنية  اأن  واأ����ص���اف 
���ص��م��ان ���ص��الم��ة م��رك��ب��ات احلجز 
النقل  و�����ص����ي����ارات  الإل������ك������رتوين 
ومراقبة  ال���ل���ي���م���وزي���ن  ال���ف���اخ���ر 
وت��ن��ظ��ي��م ه���ذا ال��ق��ط��اع ك��م��ا اأنها 
حلول  اإن�����ص��اء  اإىل  �صعينا  جت�����ّص��د 
النقل  ل��ق��ط��اع  م��ب��ت��ك��رة  ج���دي���دة 

با�صتخدام الذكاء ال�صطناعي.

النقل  ن�������ص���اط  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ُي���ع���ن���ى 
الفاخرة  ال��ل��ي��م��وزي��ن  مب��رك��ب��ات 
 E- الإل��ك��رتوين  احلجز  وخدمة 
وقال  وك��رمي.  اأوب��ر  عرب   Hail
خالد العو�صي مدير اإدارة اأنظمة 
املوا�صالت  مبوؤ�ص�صة  امل��وا���ص��الت 
الأجهزة  اإن  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  ال��ع��ام��ة 
امل��ت�����ص��ل��ة ب��ال��ن��ظ��ام الإل����ك����رتوين 
معلومات  ي���وف���ر  ال�����ذي  امل���رق���اب 
دقيقة ت�صاعد على اتخاذ القرارات 
اخلدمة  ج���ودة  ل�صمان  املنا�صبة 

ك�شوة العيد ومعونات غذائية من الإمارات ل�شكان ال�شاحل الغربي اليمني 
•• ال�شاحل الغربي-وام:

اإعادة تطبيع الأو�صاع الإن�صانية وحت�صني الظروف  توا�صل دولة الإم��ارات 
املعي�صية للمواطنني اليمنيني يف كافة املحافظات املحررة و�صاركتهم فرحة 
توزيع” ك�صوة  الأحمر حيث مت  الهالل  هيئة  الإن�صاين  ذراعها  العيد عرب 

العيد” وم�صاعدات غذائية على الأ�صر املعوزة بال�صاحل الغربي لليمن.
يف  اأ���ص��رة   700 ي�صمل  العيد  ك�صوة  توزيع  م�صروع  اأن  الهالل  ممثل  وذك��ر 
�صلة   2000 ت��وزي��ع  اأي�����ص��ا  وي�صمل  والتحيتا  وحي�س  اخل��وخ��ة  م��دي��ري��ات 

األف مواطن �صمن م�صاريع ومبادرات   14 ي�صتفيد منها  غذائية متكاملة 
عام الت�صامح.

ونوه م�صوؤولون حمليون ومواطنون م�صتفيدون مببادرة الإمارات العربية 
املتحدة الإن�صانية ومن �صمنها توزيع ك�صوة العيد واإغاثة مت�صرري ال�صيول 

وتوزيع املواد الغذائية امل�صتمر واعادة تاأهيل البنية التحتية بال�صاحل .
املتحدة  العربية  الم����ارات  ل��دول��ة   ، وامتنانهم  �صكرهم  ع��ن  اأع��رب��وا  كما 
التنموية  قيادة وحكومة و�صعبا على مبادراتها الإن�صانية يف كافة املجالت 

واخلدمية والإغاثية.

•• دبي-الفجر:

بتوجيهات من �صعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�صرطة دبي يف العمل 
مع  بالتعاون  دبي  �صرطة  والإيجابية يف  ال�صعادة  نظم جمل�س  املجتمع،  اإ�صعاد  على 
اإ�صعاد  اإىل  الهادفة  ال�صعادة”  “ات�صال  م��ب��ادرة  “دو”،  املتكاملة  الت�صالت  �صركة 
الفئات امل�صاعدة العاملة يف �صرطة دبي، والعمال، اإىل جانب نزلء املوؤ�ص�صات العقابية 
الأ�صحى  عيد  مبنا�صبة  جماناً  بذويهم  الت�صال  من  متكينها  عرب  والإ�صالحية، 
والإيجابية  ال�صعادة  ملجل�س  التنفيذي  الرئي�س  ال�صويدي،  عواطف  واأك��دت  املبارك. 
يف �صرطة دبي، اأن املبادرة التي مت تنظميها حتت �صعار “ن�صلكم مع اأحبائكم .. حتى 
دبي على  ل�صرطة  العامة  القيادة  اإط��ار حر�س  تاأتي يف  الت�صامح”،  ن�صعدكم يف عام 
املتنوعة  املبادرات  خالل  من  املجتمع  يف  ال�صعادة  لتحقيق  املمار�صات  اأف�صل  تطبيق 
جانب  اإىل  ال�صرتاتيجيني،  �صركائها  مع  بالتعاون  املجتمع  خلدمة  تنفذها  التي 
 “ م��ب��ادرة  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت  املجتمع.   الت�صامح يف  قيم  تعزز  نوعية  م��ب��ادرات  تنفيذ 
ات�صال ال�صعادة” هدفت اإىل اإدخال ال�صعادة للفئات امل�صاعدة العاملة بالقوة والعمال، 
والنزلء يف املوؤ�ص�صات العقابية، عرب متكينهم من التوا�صل مع اأ�صرهم باملجان، حيث 
توىل جمل�س ال�صعادة والإيجابية يف �صرطة دبي، بالتعاون مع �صركة “دو” مهمة ن�صر 
الفرح والبهجة عرب توفري كبائن ات�صال مرئية متنقلة وجمانية لهذه الفئات من 
اأجل التحدث مع ذويهم والحتفاء بفرحة العيد.  واأ�صارت ال�صويدي اإىل اأن مبادرة 
“ات�صال ال�صعادة” اأتاحت الفر�صة لكثري من النزلء الذين مل يتوا�صلوا منذ مدة 
املبادرة عن  امل�صتفيدون من  اإج��راء مكاملات مرئية معهم، فيما عرب  مع ذويهم من 

�صعادتهم البالغة باإجراء مكاملات مرئية مع ذويهم مبنا�صبة عيد الأ�صحى املبارك.

مبادرة ل�سرطة دبي مع  »دو« مبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك 

»ات�شال ال�شعادة« جتمع الفئات امل�شاعدة والعمال ونزلء املوؤ�ش�شات العقابية بذويهم 

خليفة �شات يلتقط 
�شورة من الف�شاء 

للحرم املكي
•• دبي-وام:

خليفة  ال�صطناعي  القمر  التقط 
���ص��ات - اأح���د م�����ص��اري��ع حم��م��د بن 
اأيام  اأول  ظهرية   - للف�صاء  را�صد 
الف�صاء  من  �صورة  الأ�صحى  عيد 
للحرم  ال���دق���ة  وع��ال��ي��ة  وا���ص��ح��ة 
املكي ال�صريف وذلك خالل مو�صم 
احلج لعام 1440 هجري املوافق 

ميالدي.  2019
ال�صطناعي  ال���ق���م���ر  ومي���ت���ل���ك 
خليفة �صات خم�س براءات اخرتاع 
ومت ت�صنيعه بالكامل يف خمتربات 
حممد  م��رك��ز  يف  الف�صاء  تقنيات 
ب���ن را����ص���د ل��ل��ف�����ص��اء ع��ل��ى اأي����دي 
بن�صبة  اإم����ارات����ي����ني  م��ه��ن��د���ص��ني 
اأكرث الأقمار  100 يف املائة ويعد 
على  فئته  يف  تطورا  ال�صطناعية 
وه����و خم�ص�س  ال���ع���امل  م�����ص��ت��وى 
الأر�س  ور���ص��د  مراقبة  لأغ��را���س 
قطاع  يف  تناف�صية  خدمات  ويوفر 
م�صتوى  ع��ل��ى  الف�صائية  ال�����ص��ور 

العامل.
يلتقطها  التي  ال�صور  وت�صتخدم 
جمموعة  يف  �صات”  “خليفة 
التخطيط  متطلبات  من  متنوعة 
امل��������دين وال���ت���ن���ظ���ي���م احل�������ص���ري 
القمر  ي�����ص��اه��م  ك��م��ا  وال���ع���م���راين 
التغريات  ر���ص��د  يف  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
يف  العاملية  اجل��ه��ود  ودع��م  البيئية 

احلفاظ على البيئة.
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اأخبـار الإمـارات
جنوب اأفريقيا تعفي مواطني الإمارات من تاأ�شرية الدخول  

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت جمهورية جنوب اأفريقيا عن اإعفاء مواطني دولة الإمارات العربية 
الدبلوما�صية واخلا�صة والعادية من  ال�صفر  املتحدة من حملة ج��وازات 
تاأ�صرية ال�صفر امل�صبقة على ان يدخل قرار الإعفاء - الذي جاء بقرار من 
حكومة جمهورية جنوب اأفريقيا - حيز النفاذ اعتبارا من اليوم اخلمي�س 
حيث اأ�صبح باإمكان مواطني الدولة ال�صفر اإىل جمهورية جنوب اأفريقيا 

بدون تاأ�صريات م�صبقة، والبقاء فيها ملدة ت�صل اإىل 90 يوما.
باأن يتم  اإفريقيا تعليمات  الداخلية جلنوب  ال�صوؤون  اأ�صدرت وزارة  وقد 
ن�صر التوجيه عرب وكالت الهجرة يف جميع اأنحاء البالد و�صفاراتها يف 

العامل.
والتعاون  اخلارجية  وزارة  وكيل  امل��زروع��ي،  ���ص��اري  اأح��م��د  �صعادة  واأ���ص��اد 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإعفاء مواطني  اأفريقيا  باإعالن جنوب  ال��دويل 
والتعاون  ال�صداقة  عالقات  موؤكداً  اإليها،  الدخول  تاأ�صرية  من  املتحدة 

امل�صرتك املتميزة التي جتمع بني البلدين ال�صديقني.
مبادرة حكومة  اأن  ال��دويل  والتعاون  وزارة اخلارجية  وكيل  �صعادة  واكد 
جنوب اأفريقيا باإعفاء مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة من حملة 
ال�صفر  تاأ�صريات  من  والعادية  واخلا�صة  الدبلوما�صية  ال�صفر  ج��وازات 
التي حققتها  الإجن��ازات  اإىل قائمة  ي�صاف  اإجن��ازا مهماً  امل�صبقة تعترب 
نهيان  اآل  زايد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  بقيادة  الإماراتية  الدبلوما�صية 

وزير اخلارجية والتعاون الدويل.
اإعفاء مواطني دولة الإم��ارات العربية املتحدة  اأن قرار  واأ�صاف �صعادته 
من تاأ�صرية الدخول امل�صبقة يعك�س متانة العالقات بني البلدين، عالوة 
اإىل تعزيز الفر�س اجلديدة لإقامة الأعمال والتجارة  اأنه �صيوؤدي  على 

وال�صتثمار.
الدبلوما�صية  اجلهود  �صياق  يف  يندرج  الإعفاء  هذا  اأن  املزروعي  واأو�صح 
مكانة  لتعزيز  الرامية  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  ل��وزارة  والقن�صلية 
دولة الإمارات على امل�صتوى العاملي، موؤكداً اأن هذه اجلهود تاأتي يف اإطار 
الإمارات  دول��ة  ملواطني  متميزة  قن�صلية  خدمات  تقدمي  على  حر�صها 
لت�صهيل �صفرهم اإىل دول العامل من جهة وتوطيد للعالقات الثنائية مع 

تلك الدول من خالل تعزيز التعاون يف املجالت ال�صياحية والقت�صادية 
وال�صتثمارية من جهة اأخرى.

يف  الرئي�صية  الأولوية  ميثل  الإم��ارات��ي  املواطن  اأن  اإىل  املزروعي  واأ�صار 
اهتمامات القيادة الر�صيدة التي تعمل على حتقيق ال�صعادة للمواطنني. 
دولة  مواطني  اإعفاء  اأن  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  وكيل  ولفت 
جنوب  جمهورية  اإىل  ال��دخ��ول  تاأ�صرية  م��ن  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
اأفريقيا يعك�س مكانة الإمارات العربية املتحدة على ال�صاحة الدولية وما 
اأفريقيا  يعك�س حر�س حكومة جنوب  كما  وثقة،  اح��رتام  به من  تتمتع 
امل�صالح  وت��ع��زي��ز  الإم�����ارات  دول���ة  م��ع  ال��ع��الق��ات  توثيق  على  ال�صديقة 

امل�صرتكة يف خمتلف املجالت.

•• اأوكالند - نيوزيالندا-وام:

والثقافة  للرتاث  نيوزيلندا معر�صا وجمل�صا  الإم��ارات لدى  �صفارة  نظمت 
الإماراتية العربية الأ�صيلة خا�صة تلك املرتبطة باحتفالت عيد الأ�صحى 
والتي تعك�س الكرم الماراتي الأ�صيل، وقيم الرتاحم والتزاور وامل�صاركة يف 
م�صاركتها  خالل  وذل��ك  الأعياد  فى  والإ�صالمية  العربية  املجتمعات  فرحة 
اأوكالند  امل�صلمة فى مدينة  التي نظمتها اجلالية  الأ�صحى  يف فعالية عيد 

بالتن�صيق مع حكومة نيوزيلندا وبلدية اأوكالند.
لدى  الدولة  �صفري  ال�صويدي  ال��زرمي  �صامل  اأحمد  �صالح  �صعادة  وا�صتقبل 
موقع  يف  البعثة  اأق��ام��ت��ه  ال���ذي  والتعاي�س  الت�صامح  جمل�س  يف  نيوزيلندا 
وامل�صوؤولني  الربملانيني  من  املهنئني  نيوزيلندا  يف  امل�صلمة  اجلالية  احتفال 
الأقليات  �صوؤون  وزارة  وكيل  الربملان  وود ع�صو  مايكل  �صعادة  را�صهم  وعلى 
نيوزيلندا  يف  امل�صلمة  واجلالية  النيوزيلندي  املجتمع  ممثلي  اىل  ا�صافة 

والطلبة الدار�صني يف مدينة اأوكالند.

واأ�صاد �صعادة �صالح ال�صويدي بح�صن التنظيم للفعالية التي �صارك فيها اغلب 
اأطياف املجتمع النيوزيلندي، والتي تكر�س مفاهيم وقيم التعاي�س والت�صامح 
احلب  مفاهيم  ن�صر  �صرورة  على  موؤكدا  الإ�صالمي،  والعامل  نيوزيلندا  يف 
والت�صامح والأخوة الإن�صانية و�صرورة اأن تكون املجتمعات على اختالفاتها 

الثقافية واللغوية مرتابطة وم�صاركة ومتقبلة لالآخر والختالف.
الأ�صحى  عيد  حفل  خ��الل  والتعاي�س  الت�صامح  جمل�س  اإق��ام��ة  ان  واأ���ص��اف 
النيوزيلندي  املجتمع  يف  ال�صنوية  البعثة  اأن�صطة  اط��ار  يف  يدخل  امل��ب��ارك 

والبا�صيفيك للرتويج للثقافة الإماراتية م�صريا اإىل اأن البعثة ت�صرف على 
العديد من الأن�صطة الإن�صانية واخلريية والجتماعية والأكادميية لتكري�س 

معاين الإخاء مع �صعب نيوزيلندا و�صعوب والبا�صيفيك.
البعثة  زيارتهم جناح  واملهنئون خالل  وود  مايكل  �صعادة  ا�صاد  من جانبهم 
النيوزيلنديني  احتفالت  وم�صاركتها  الثقافية  الم���ارات  �صفارة  مب��ب��ادرة 
الثقافية  امل�صاركات  هذه  ا�صتمرار  اأهمية  موؤكدين  املبارك،  الأ�صحى  بعيد 

واملجتمعية للتاأكيد على مفاهيم التعاي�س والرتاحم والت�صامح.

�شفارة الإمارات بنيوزيلندا ت�شارك فى فعاليات العيد مبعر�س وجمل�س للرتاث الإماراتي

موعد  اق������رتاب  “مع  واأ������ص�����اف: 
يف  للطرق  ال��دويل  املوؤمتر  انعقاد 
اأك��ت��وب��ر امل��ق��ب��ل، اأدعو  اأب��وظ��ب��ي يف 
جميع الوفود امل�صاركني يف املوؤمتر 
امليدانية،  اجل���ولت  يف  للت�صجيل 
م��ن التجربة  ي��ك��ون��وا ج����زءاً  ل��ك��ي 
الواقع ومعرفة ماهية  اأر�س  على 
الإجن������ازات ال��ت��ي ح��ق��ق��ن��اه��ا حتى 
اأهدافنا  ع��ن  ف��ك��رة  وت��ك��وي��ن  الآن 
جانبه  وم��ن  امل�صتقبل.”  مل�صاريع 
عام  اأم��ني  مالجاك،  باتريك  قال 
اجلمعية العاملية للطرق يف باري�س 
اأ�صبحت  امل��ي��دان��ي��ة  اجل�����ولت  اإن 
املوؤمتر  برنامج  من  اأ�صا�صياً  جزءاً 
الدويل للطرق، لأنها تربز نوعية 
الأعمال املنجزة يف البنية التحتية 

للدولة امل�صيفة للحدث.

اجل���ولت  يف  الت�صجيل  ب���اب  ف��ت��ح 
امل�صاركة  للوفود  امليدانية  التقنية 
اأم��ث��ل��ة عملية  ل��ت��وف��ر  امل���وؤمت���ر،  يف 
وم��ع��ل��وم��ات وب��ي��ان��ات واق��ع��ي��ة عن 
النقل  �صبكة  واإدارة  تنفيذ  طريقة 
اأبوظبي،  يف  ال��ي��وم��ي��ة  واحل���رك���ة 
ف��ر���ص��ة الط���الع  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
ال�صرتاتيجية  اخل����ط����ط  ع���ل���ى 
لتحقيق النمو ونبذة عن امل�صاريع 

امل�صتقبلية.
وجتري اجلولت التقنية امليدانية 
 10 اإىل   7 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����الل 
مواقع  وت��غ��ط��ي  امل��ق��ب��ل  اأك���ت���وب���ر 
والبنى  للم�صاريع  عمليات  وغرف 
مثل  اأبوظبي  يف  ال��ب��ارزة  التحتية 
يف  امل�������رور  اأن���ظ���م���ة  اإدارة  م���رك���ز 
وحلبة  خليفة،  وم��ي��ن��اء  اأب��وظ��ب��ي، 

•• اأبوظبي-وام:

الدورة  خالل  اأبوظبي  ت�صتعر�س 
للموؤمتر  وال��ع�����ص��ري��ن  ال�����ص��اد���ص��ة 
ال���ذي   2019 ل��ل��ط��رق  ال������دويل 
ينطلق يف العا�صمة خالل الفرتة 
املقبل  اأكتوبر   10 اإىل   6 ب��ني  م��ا 
بنيتها التحتية املتطورة التي تتبع 
بالإ�صافة  العاملية،  املعايري  اأعلى 
التكنولوجية  الإجن����������ازات  اإىل 
يف ق���ط���اع ال���ن���ق���ل ب���ه���دف اط����الع 
اخل�����رباء م���ن ح����ول ال���ع���امل على 
اأبوظبي من منو  اإليه  ما تو�صلت 
ال�صرتاتيجيات  تنفيذ  يف  وجن��اح 
و�صائل  عمليات  واإدارة  امل�صتدامة 

النقل و�صبكة الطرق.
وت�صت�صيف دائرة النقل يف اأبوظبي 
والع�صرين  ال�������ص���اد����ص���ة  ال��������دورة 
 2019 للطرق  الدويل  للموؤمتر 
على مدار 5 اأيام حتت �صعار “ربط 
القت�صادات”  مت��ك��ني  ال��ث��ق��اف��ات 
وذلك خالل الفرتة ما بني 6 اإىل 
10 اأكتوبر بالتعاون مع اجلمعية 

العاملية للطرق يف باري�س.
و����ص���م���ن ���ص��ل�����ص��ل��ة م����ن اجل�����ولت 
للموؤمتر  امل����راف����ق����ة  امل����ي����دان����ي����ة 
اأعلنت   2019- للطرق  ال���دويل 
اأب����وظ����ب����ي عن  ال���ن���ق���ل يف  دائ��������رة 

للوفود  �صتتاح  كما  ي��ا���س.  مر�صى 
امليدانية  ال����زي����ارات  يف  املُ�����ص��ارك��ة 
امل�صاريع  ع��ل��ى  الط������الع  ف��ر���ص��ة 
اأبوظبي  وروؤي��������ة  ال��ت��ح�����ص��ريي��ة 
مثل  امل�صتدامة  للمدن  امل�صتقبلية 
م��دي��ن��ة م�����ص��در، وم�����ص��روع مبنى 
اأب��وظ��ب��ي ال���دويل اجلديد،  م��ط��ار 
لفينة  اأم  وط��رق  ج�صور  وم�صروع 

التي يتم تنفيذها حالياً.
على  امليدانية  اجل���ولت  و�صرتكز 
ال�����ذي حققته  ال���ت���ق���دم  م�����ص��ت��وى 
ال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة امل����ت����ط����ورة يف 
العا�صمة  ح���ازت  ح��ي��ث  اأب��وظ��ب��ي، 
من  ب�صفتها  الأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى 
الطرق  اأف�صل  متلك  التي  ال��دول 
 2015 ال����ع����ام  م���ن���ذ  ال����ع����امل  يف 
2018، ح�صب تقرير  حتى العام 
ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة ال��ع��امل��ي ال�����ص��ادر عن 

املنتدى القت�صادي العاملي.
وقال اأحمد �صامل احلمادي، رئي�س 
اللجنة املنظمة للموؤمتر اإن فريق 
امل��ه��ن��د���ص��ني وال��ع��ام��ل��ني يف دائ���رة 
وتنفيذ  تخطيط  يف  جن��ح  ال��ن��ق��ل 
التحتية  البنى  اأف�صل  واح��دة من 
وفقاً  ال��ع��امل  يف  ال��ط��رق  و�صبكات 
امل��ع��اي��ري احل��دي��ث��ة والتي  لأع���ل���ى 
ونفخر  ب��ه  ي��ح��ت��ذى  م��ث��اًل  ت�صكل 

بتحقيقه.

“حازت �صبكة الطرق يف  واأ�صاف: 
اأبوظبي على اعرتاف دويل بكونها 
اإحدى اأف�صل دول العامل يف جمال 
النقل و�صبكة الطرق مما �صي�صكل 
م�صاريع  ع��ل��ى  ل���الط���الع  ف��ر���ص��ة 
و�صتوفر  املنجزة  التحتية  البنية 
للوفود  وع��م��ل��ي��ة  رائ���ع���ة  جت���رب���ة 
املوؤمتر مما تتيح لهم  امل�صاركة يف 
الكبري الذي حققته  النجاح  روؤية 

العا�صمة يف بنيتها التحتية«.
املوؤمتر  ي��ج��ذب  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
امل�صاركني،  اآلف  للطرق  ال���دويل 
م������ن ب���ي���ن���ه���م مم����ث����ل����و اجل����ه����ات 

واملوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة.
ا�صت�صافة  امل�����وؤمت�����ر  وي��ت�����ص��م��ن 
اأف�صل  مل��ن��اق�����ص��ة  ح�����وار  ج��ل�����ص��ات 
ال���ع���امل���ي���ة يف جم���ال  امل����م����ار�����ص����ات 
التخطيط وتنفيذ �صبكات الطرق 

والبنية التحتية والنقل.
اأن���������ه ميكن  ب�����ال�����ذك�����ر  اجل������دي������ر 
الت�صجيل �صمن اجلولت التقنية 
امل�صجلني  امليدانية جلميع الوفود 
م�����ص��ب��ق��اً ف��ق��ط وي���ت���اح امل���زي���د من 
املعلومات حول متطلبات ت�صجيل 
ال�صركاء  اأو  ال��رع��اة  اأو  العار�صني 
املوقع  خ����الل  م���ن  الإع���الم���ي���ني 
الإل�����ك�����رتوين ل��ل��م��وؤمت��ر ال����دويل 

للطرق يف اأبوظبي 2019.

بلدية ال�شارقة تنجز 3 اآلف
 اأ�شحية خالل العيد

•• ال�شارقة-وام :

خالل  ال�����ص��ارق��ة  مدينة  لبلدية  امل��رك��زي  امل�صلخ  اجن��ز 
اأ�صحية من  اآلف   3 املبارك حوايل  اأيام عيد الأ�صحى 
العمل  خالل  البلدية  ووفرت  والأبقار.  واملاعز  الأغنام 
م�صاًء  ال�صابعة  وح��ت��ى  �صباحاً  ال�صاد�صة  ال�صاعة  م��ن 
العدد  م��ع  للتعامل  امل��وؤه��ل��ة  ال��ك��وادر  العيد  اأي���ام  ط���وال 
الكبري من الأ�صاحي وتوفري الأجواء ال�صحية املالئمة 
باعتبار امل�صلخ املركزي املكان الأمثل للذبح لتوافر جميع 
ا�صرتاطات النظافة والتعقيم والإ�صراف البيطري على 

جميع الذبائح.
وقال عادل عمر مدير اإدارة الرقابة والتفتي�س البلدي 
ورئي�س جلنة ال�صتعداد لعيد الأ�صحى اإن اإدارة اخلدمات 

العامة عملت على تهيئة وحتديث مرافق ال�صوق وامل�صلخ 
جميع  جاهزية  م��ن  وال��ت��اأك��د  املتنقل  وامل�صلخ  امل��رك��زي 
املرافق بالإ�صافة اإىل توفري خيمة ل�صتقبال امل�صحني 
مع اأ�صاحيهم واأخ��رى مكيفة لنتظار ال��زوار يف امل�صلخ 
املركزي. واأ�صاف اأن البلدية من خالل تكثيف حمالتها 
ق�صاباً   36 ب�صبط  ق��ام��ت  ال��ع��ي��د  خ���الل  التفتي�صية 
والذي  للفح�س  الأ�صحية  لعدم خ�صوع  نظراً  متجوًل 
بدوره يعّر�س امل�صتهلك لالإ�صابة بالأمرا�س املختلفة، 
الق�صاب  ل��دى  الطبية  اخل��ربة  توفر  ع��دم  ع��ن  ف�صاًل 
لال�صتهالك  ال��ذب��ائ��ح  �صالحية  على  للحكم  امل��ت��ج��ول 
�صمان  وعدم  للذبح،  ال�صرعية  بال�صروط  درايته  وعدم 
اأن ينقلها  املمكن  التي من  املُعدية  خلّوه من الأمرا�س 

من خالل الذبيحة.

دائرة النقل باأبوظبي ت�شتعر�س تطورات البنى التحتية 
يف املوؤمتر الدويل للطرق 2019 

الفريق الطبي يف م�شت�شفى العني التابع ل�شركة »�شحة« ينقذ حياة طفلة ابتلعت دبو�شًا ا�شتقر يف الرئة الي�شرى بالقرب من القلب

اهلل من مغادرة امل�صت�صفى يف اليوم 
نف�صه  بعد تاأكد الفريق الطبي من 

�صحتها و�صالمتها.
امل�صابة  الطفلة  اأه���ل  اأع����رب  وق���د 
وامتنانهم  ���ص��ك��ره��م  ج���زي���ل  ع���ن 
بذلها  ال��ت��ي  الكبرية  اجل��ه��ود  على 

ال��ق��ل��ب، مما  ب��ج��ان��ب ع�صلة  ج����داً 
ال�صدرية،  اأط���ب���اء  ت��دخ��ل  ت��ط��ل��ب 
امل�صرتكة  اجل�����ه�����ود  وب���ت�������ص���اف���ر 
للفريق الطبي يف م�صت�صفى العني 
بالدخول  ال�صدرية  اأط��ب��اء  متكن 
الدبو�س  واإخ���راج  الدقيق  باملنظار 

الدكتور  ن��ب��ه  اآخ�����ر  ج���ان���ب  وم����ن 
�صابر امل�صعل مدير الق�صم اجلهاز 
العني،  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  يف  ال��ت��ن��ف�����ص��ي  
اأخ���ذ احليطة  ���ص��رورة  اإىل  الأه���ل 
اأط��ف��ال��ه��م لعدم  واحل�����ذر وت��ن��ب��ي��ه 
و�صع الدبو�س يف الفم اأثناء ارتداء 

الختبارات  م��ن  متكاملة  �صل�صله 
تبني  والتحاليل  وال�صور  الطبية، 
الع�صيبات  اأ���ص��ف��ل  ال��دب��و���س  ارت��ك��از 
�صعوبة  الأم��ر  زاد  ومم��ا  الدقيقة، 
ه���و وج����ود ال���دب���و����س داخ����ل جدار 
�صيق  مكان  يف  الهوائية  الع�صيبات 

امل���ع���ال���ج، وعلى  ال���ط���ب���ي  ال���ف���ري���ق 
ال���ت���ي قدمها  وال��ع��ن��اي��ة  ال���رع���اي���ة 
والإداري  والفني  الطبي  الطاقم 
ال���ن���اب���ع  ال�����ع�����ني  م�������ص���ت�������ص���ف���ى  يف 
خرجت  ح���ت���ى  ل�صركة”�صحة” 

الطفلة �صاملة بحمد اهلل.

حدوث  متجنبا  ال��رئ��ة  ج���دار  م��ن 
اأي نزيف مب�صاعدة اأدويه مو�صعيه 
الرئتني، ومن ثم مت �صحب  داخ��ل 

الدبو�س من الرئتني بنجاح.
اإىل  امل�صعل  �صابر  الدكتور  واأ���ص��ار 
بحمد  متكنت  امل�صابة  الطفلة  اأن 

•• اأبوظبي-الفجر:

يف  التنف�صي  اجل��ه��از  اأط���ب���اء  جن��ح 
ل�صركة  ال��ت��اب��ع  ال��ع��ني  م�صت�صفى 
ال�صحية  ل���ل���خ���دم���ات  اأب����وظ����ب����ي 
طفلة  ح���ي���اة  اإن����ق����اذ  يف  “�صحة” 
منطقة  يف  وا�صتقر  دبو�صاً  ابتلعت 

خطرية يف حماذاة القلب.
امل�صعل مدير  �صابر  الدكتور  وقال 
ق�صم اجلهاز التنف�صي يف م�صت�صفى 
العني اأن الفريق الطبي يف الق�صم 
ا�صتخراج  م���ن  اهلل  ب��ح��م��د  مت��ك��ن 
ال��دب��و���س ال����ذي ي��ب��ل��غ ط��ول��ه نحو 
طفلة   رئ��ة  م��ن  �صنتيمرتاً،   2.5
ع����رب����ي����ة  ت���ب���ل���غ م�����ن ال���ع���م���ر 13 
عاماً، ا�صتقر  اأ�صفل الرئة الي�صرى 
اأن  ال���ق���ل���ب. واأ������ص�����اف  مب�����ح�����اذاة 
ال��ط��ف��ل��ة اب��ت��ل��ع��ت ال��دب��و���س عندما 
و�صعته يف فمها بينما كانت ترتدي 
بالكالم  ب����داأت  ح��ج��اب��ه��ا، وع��ن��دم��ا 
الرئة  اإىل  ليدخل  الدبو�س  انزلق 
بعد  اجراء  اأن��ه  واأو���ص��ح  الي�صرى. 

احلجاب، حيث تكررت هذه احلالة 
مع طفلة اأخرى يف فرتة ق�صرية.

التنف�صي  اجل���ه���از  ق�����ص��م  وي���ق���دم 
ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات مثل عالج 
والربو  ال�صدرية  امل�صكالت  ك��اف��ة 
التنف�س  وان�������ص���داد  واحل�����ص��ا���ص��ي��ة، 
الق�صبات  وال��ت��ه��اب  ال���ن���وم  اأث���ن���اء 
الهوائية  الق�صبات  ومت��دد  املزمن 
وا�صت�صقاء  والتهاب  ال��رئ��ة  وتليف 
الغ�صاء البلوري وتنظري الق�صبات 
للت�صخي�س  عينات  واأخ��ذ  الهوائية 
الهوائية  ال�������ص���ع���ب  وال����ت����ه����اب����ات 

واللتهابات احلادة يف الرئتني.
التنف�صي  اجل��ه��از  ق�صم  يف  وي��وج��د 
ل��ف��ح�����س اجلهاز  م��ت��ط��ور  خم��ت��رب 
حالت  ع���الج  يف  ي�صهم  التنف�صي 
التنف�صي،  الربو وح�صا�صية اجلهاز 
واملر�صى الذين يعانون من اأمرا�س 
م�صرتكة بني الرئة والقلب، ويوفر 
خدمات فح�س امل�صابني بح�صا�صية 
عينة  طريق  عن  التنف�صي  اجلهاز 

الدم اأو اجللد.
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اأخبـار الإمـارات

�شفراء الدبلوما�شية يحاكون منوذج عمل الأمم املتحدة بجامعة هارفرد
•• دبي-وام:

هارفرد  جامعة  اإىل  الدبلوما�صية  �صفراء  م��ن  وطالبة  طالبا   80 ت��وج��ه 
برنامج  �صمن  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  بو�صطن  مدينة  يف  العريقة 
الإجازة  اأث��ن��اء  والتعليم  الرتبية  وزارة  تنفذه  ال��ذي  الدبلوما�صية  �صفراء 

الدرا�صية ل�صيف العام احلايل.
م�صاركتهم  خالل  من  والقيادة  الدبلوما�صي  العمل  اأ�صول  الطلبة  ويتعلم 
يف برنامج حماكاة منوذج عمل الأمم املتحدة، والذي يتيح الفر�صة ل�صقل 
قدراتهم ومهاراتهم و�صخ�صياتهم يف جمال التمثيل الدبلوما�صي والقيادة 
ببحث وط���رح ومناق�صة  ال��ق��ي��ام  ج��ان��ب  اإىل  ال��ق��رار  ال��ت��وا���ص��ل و�صنع  وف��ن 
الق�صايا العاملية ذات الأولوية بثقة ومهارة واإبداع وتقدمي احللول الناجعة 

لها.
لقطاع  امل�صاعد  الوكيل  ال�صام�صي،  ال�صحاك  اآمنة  الدكتورة  �صعادة  وقالت 
الرعاية والأن�صطة بوزارة الرتبية والتعليم اإن برنامج �صفراء الدبلوما�صية 

واإعدادهم  اأبنائها  يف  الأمثل  ال�صتثمار  على  ال��وزارة  حر�س  اإط��ار  يف  ياأتي 
مبا  والدبلوما�صية،  الأك��ادمي��ي��ة  امليادين  خمتلف  يف  ودعمهم  للم�صتقبل، 
يف  بهم  املنوطة  اخلدمية  الأدوار  يف  للتميز  القريب  امل�صتقبل  يف  يوؤهلهم 

�صبيل رفعة الوطن ورفع �صاأنه بني الأمم.
منوذج  حماكاة  جل�صات  يف  الربنامج  اأث��ن��اء  الدبلوما�صية  �صفراء  وي�صارك 
الأمم املتحدة، ويتدربون على كيفية اتخاذ القرارات و�صوابط وقوانني اإدارة 
هذه اجلل�صات اإىل جانب م�صاركتهم يف حما�صرات يومية ت�صقل مهاراتهم 
معارفهم  وتنمي  العلمي  والبحث  واخلطابة  والنقا�س  القيادة  جم��الت  يف 

حول الق�صايا العاملية.
ويعزز برنامج �صفراء الدبلوما�صية املنفذ يف جامعة هارفاد قدرات ومهارات 
الطلبة امل�صاركني بالربنامج يف جوانب متعددة اأهمها اجلانب الدبلوما�صي 
حيث يحفز الربنامج اهتمام الطلبة بفهم دور احلكومات واملنظمات الدولية 
يف اإيجاد حلول ناجعة للق�صايا املهمة يف الدول وفهم دور العالقات الدولية 

وال�صيا�صات العامة يف حل هذه الق�صايا.

معهد تدريب �سرطة راأ�س اخليمة

 1300 منت�شب يكملون 45 دورة و 12 فعالية ت�شامح يف الن�شف الأول من العام اجلاري
•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

تدريب  معهد  اإح�����ص��ائ��ي��ة  ك�صفت 
ال�����ص��رط��ة ب���راأ����س اخل��ي��م��ة خالل 
احلايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�صف 
تدريبية  دورة   54 اإق����ام����ة  ع���ن 
 1300 م��ن��ه��ا  ت��خ��رج  تخ�ص�صية 
 12 تنظيم  ع��ن  ف�صاًل   ، منت�صب 
فعالية خا�صة بعام الت�صامح و15 

م�صاركة جمتمعية.
الطري  اأحمد  جمال  العميد  واأك��د 
م���دي���ر ع�����ام امل���������وارد واخل����دم����ات 
ل�صرطة  العامة  بالقيادة  امل�صاندة 
ال���������دورات  اأن   ، اخل���ي���م���ة  راأ����������س 

لوزارة الداخلية.
الدكتور  العقيد  ذك���ر   وتف�صياًل 
معهد  م��دي��ر  البكر  حممد  نا�صر 
ت���دري���ب ال�����ص��رط��ة ب�����اأن ال������دورات 
خالل  عددها  بلغ  التي  التدريبية 
 54 ال����ع����ام   م���ن  الأول  ال��ن�����ص��ف 
وتخرج  تخ�ص�صية  تدريبية  دورة 
منها 1300 منت�صب ، �صملت فئة 
ال�صباط مب�صاركة 132 �صابطاً ، 
“ 561 منت�صبا  و�صف ال�صباط  
 48 “ فئة العن�صر الن�صائي  و   “
 “ م�صرتكة  ودورات   ،  “ منت�صبة 
500 منت�صب “ ، اإىل جانب دورة 
امل�صتجدين لالأفراد ، و تخرج منها 

معهد  يف  امل��ع��ت��م��دة  التخ�ص�صية 
تدريب ال�صرطة تقام وفق معايري 
ت��دري��ب��ي��ة م��ت��ق��دم��ة وم��ت��ط��ورة يف 
وذلك   ، وال�صرطي  الأم��ن��ي  املجال 
العاملني  م���ه���ارات  ���ص��ق��ل  ب��ه��دف 
اجلانبني  يف  ال���داخ���ل���ي���ة  ب�������وزارة 
يف  ي�صاهم  م��ا  وامل��ي��داين،  النظري 
ل�صرطة  املن�صودة  الأهداف  حتقيق 
جميع  داع�����ي�����اً   ، اخل���ي���م���ة  راأ���������س 
ال�صتفادة  ���ص��رورة  اإىل  املنت�صبني 
التدريبية  وال��دورات  الربامج  من 
يف  املعهد وترجمتها اإىل تطبيقات 
مع  ي��ت��واك��ب  مب��ا  ملمو�صة  عملية 
ال�صاملة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ال���روؤي���ة 

م�صاركاً.  59
واأ����ص���اف ال��ب��ك��ر ب����اأن امل��ع��ه��د نظم 
 12 ذاتها  الزمنية  الفرتة  خ��الل 
الت�صامح  ب���ع���ام  خ���ا����ص���ة  ف��ع��ال��ي��ة 
ت����ن����وع����ت م�����ا ب�����ني امل����ح����ا�����ص����رات 
التثقيفية  واحل���م���الت  وال����ور�����س 
القيم  ت��ر���ص��خ  ال���ت���ي  وامل�������ص���ارك���ات 
 ، الت�صامح  لعام  ال�صامية  واملعاين 
جمتمعية  م�صاركة  اإىل جانب 15 
مبنا�صبات  الح��ت��ف��الت  ت�صمنت 
الر�صالة  ن�����ص��ر  ه��دف��ه��ا  م��ت��ن��وع��ة 
وتوطيد   ، ال�����ص��رط��ي��ة  املجتمعية 
ال��ع��الق��ات امل�����ص��رتك��ة م��ع خمتلف 

اجلهات املتعاونة.

اخليمة  راأ�س  مقا�شب  جتهزها  اأ�شحية   4512
•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

ا�صتقبلت مقا�صب راأ�س اخليمة يف منا�صبىة عيد 
 4434 منها  اأ�صحية   4512 امل��ب��ارك  الأ�صحى 

ماعز و70 اأبقار و8 جمال .
وت��ف�����ص��ي��ال ك���ان م��ق�����ص��ب ال��ف��ل��ي��ة امل���ج���اور ل�صوق 
املوا�صي الأكرث ذبائح لأ�صناف الأ�صاحي التي بلغ 
نوع  م��ن   3134 منها   اأ�صحية   3203 ع��دده��ا 
اأبقار و3 جمال ويلي ذلك مق�صب  الأغنام و66 
اأغنام   853 ت�صمل   854 راأ���س اخليمة مبجموع 
 321 الغيل  ا�صتقبل مق�صب  وبقرة واحدة بينما 
اأم��ا مق�صب  اأبقار   اأغنام و3   318 ا�صحية منها 

�صوكة فقد مت ذبج 129 اأغنام و5 جمال .
املقا�صب  التعامل مع  اأن  اأ�صحاب الأ�صاحي  وقال 
ايجابيا  ت��ط��ورا  �صهد  الأ���ص��ح��ى   عيد  منا�صبة  يف 
���ص��اه��م يف ت��خ��ف��ي��ف الزدح��������ام ال�����ذي ك����ان يثري 
النزعاج  يف ال�صنوات املا�صية ويت�صبب يف تعطيل 

تقدمي خدمات الذبح للجمهور  . 

اإ�شالمية دبي تدعم اللجنة العمالية باأكرث من مليون درهم خالل الن�شف الأول
•• دبي-وام :

 دعمت دائرة ال�صوؤون الإ�صالمية والعمل اخلريي اللجنة الدائمة ل�صوؤون العمال يف دبي من خالل 
توفري وجبات غذائية بقيمة بلغت اأكرث من مليون درهم يف الن�صف الأول من العام 2019 �صملت 

حوايل 1500 حالة اإن�صانية م�صتفيدة.
وقال اأحمد دروي�س املهريي املدير التنفيذي لقطاع العمل اخلريي بالدائرة اإن التعاون القائم مع 
تعنى  التي  وامل�صوؤولة  الر�صمية  اجلهة  باعتبارها  دعمها  اإىل  يهدف  العمال  ل�صوؤون  الدائمة  اللجنة 
باملن�صاآت املختلفة العاملة يف القطاع اخلا�س على م�صتوى اإمارة دبي بناء على قرار املجل�س التنفيذي 

رقم 3 ل�صنة 2011 لأجل حت�صني العالقات الإن�صانية.
واأ�صاف اأن التعاون مع اللجنة ياأتي كخطوة جمتمعية مهمة ترتجم �صيا�صة القيادة يف العمل اخلريي 
اأنه بناء على  اإىل  املبادرات ..م�صريا  اإطار حر�س الدائرة على تنويع جهودها يف  الإن�صاين وذلك يف 

ال�صوابط وال�صروط املعتمدة من قبل اللجنة يتم �صرف امل�صاعدات املادية والعينية للم�صتفيدين.

اأكادميية اأبوظبي الق�شائية تختتم دورتني للكاتب العدل
•• اأبوظبي-وام:

 اختتمت اأكادميية اأبوظبي الق�صائية بالتعاون مع اإدارة الكاتب 
الأ�صا�صي  التكوين  برنامج  باأبوظبي،  الق�صاء  دائ��رة  العدل يف 
ع�صرة،  واحلادية  العا�صرة  دورتية  يف  احلكومي  العدل  لكاتب 
ودائرة  الرئا�صة  ���ص��وؤون  وزارة  من  منت�صبني  مب�صاركة  وذل��ك 
الثقافة وال�صياحة. وكانت دائرة الق�صاء يف اأبوظبي قد اأطلقت 
برنامج الكاتب العدل احلكومي يف اإطار خطتها ال�صرتاتيجية 
لتلبية متطلبات التنمية املت�صارعة يف اإمارة اأبوظبي، وامل�صاهمة 
يف تر�صيخ مكانتها التناف�صية من حيث ت�صهيل ممار�صة الأعمال 

مبا يتوافق مع الروؤية القت�صادية لالإمارة 2030.
واأو�����ص����ح ي��و���ص��ف احل��و���ص��ن��ي م���دي���ر ق���ط���اع امل��ح��اك��م وخدمة 

متكاملة  خطة  �صمن  ي��اأت��ي  ال��ربن��ام��ج  تنفيذ  اأن  املتعاملني، 
للجنة الكاتب العدل، لتاأهيل الراغبني للعمل يف مهنة الكاتب 
ال��ع��دل والإ����ص���راف ع��ل��ى اأدائ���ه���م، وذل���ك ب��ه��دف ح��ف��ظ حقوق 
املتعاملني، وتي�صري الإجراءات العدلية من حيث زيادة م�صاحة 
املتخ�ص�صة  العدل وتوفري اخلدمات  للكاتب  التوزع اجلغرايف 
وجتويد  الأداء  موؤ�صر  رف��ع  يف  ي�صاهم  مب��ا  متكامل،  اإط���ار  يف 

اخلدمات العدلية وفق اأرقى املمار�صات العاملية.
برنامج  اأن  الق�صائية  اأبوظبي  اأكادميية  اأو�صحت  جهتها  من 
ثالثة  يت�صمن  احلكومي  ال��ع��دل  للكاتب  الأ�صا�صي  التكوين 
العامة  القانونية  الأ�صا�صيات  على  يركز  اأولها  رئي�صة،  حماور 
واأنواعها  للعقود  العامة  النظرية  بينها  ومن  العدل،  للكاتب 
الوكالة،  لعقد  العامة  والنظرية  وال��وك��الت  الأهلية،  واأحكام 

ال��ع��ام��ة يف القانون  ال��ع��ام��ة يف الإث���ب���ات، الأح���ك���ام  والأح���ك���ام 
ال��ت��ج��ارة اللكرتونية،  ل��ع��ق��ود  ال��ق��ان��وين  وال��ن��ظ��ام  ال��ت��ج��اري 
الإلكرتونية  والتجارة  املعامالت  قانون  يف  العامة  والأح��ك��ام 

واأ�صول حتليل وتف�صري الن�صو�س القانونية.
ومن  ال��ع��دل،  الكاتب  مهنة  تنظيم  ال��ث��اين،  امل��ح��ور  ويت�صمن 
فقه  ال��ع��دل،  ك��ات��ب  ملهنة  املنظمة  وال��ن��ظ��م  الت�صريعات  بينها 
املناطق  يف  امل���ح���ررات  ت�����ص��دي��ق  ال��ت��وث��ي��ق،  ع��ل��م  وم�صطلحات 
واأخالقيات مهنة  العدل،  الكاتب  اأم��ام  قبولها  احل��رة وحجية 
الكاتب بالعدل وقواعد امل�صوؤولية ..بينما تناول املحور الثالث، 
جميع  وت�����ص��م  احل��ك��وم��ي��ة  للجهة  التخ�ص�صية  ال��ت�����ص��ري��ع��ات 
القانونية  والطبيعة  احلكومية  للجهة  املنظمة  الت�صريعات 

واأحكام الوثائق مو�صوع التوثيق.

ف��ق��د امل���دع���و/ ���ص��ه��ي��ب حممد 
بورايل حممد  �صرييا  بوني�صى 
�صفره  ج��واز  اجلن�صية  الهند   ،
  )N7031441( رق���������م 
يرجى ممن يعرث عليه ت�صليمه 
اقرب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����ص��ف��ارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
امل�����دع�����و/ خ����ال����د عمر  ف���ق���د 
اليمن   ، ال��ع��م��ريي  ع���ب���داهلل 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
05426212(يرجى  (
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  اليمنية  ب��ال�����ص��ف��ارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف���ق���د امل�����دع�����و/ ع���م���ر اجن�����وم 
اجنوم بريفيز مالك ، باك�صتان 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����واز ���ص��ف��ره رقم 
)1783111( - يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق����رب  او  الباك�صتانية 

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
وايل   املدعو/ وحيد اهلل  فقد 
افغان�صتان   ، حم���م���د  لل 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)1364200(  يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
الفغان�صتانية او اقرب مركز 

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر

العدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم  2019/81  تنفيذ �شرعي موؤقت 
اىل املنفذ �صده/1- �صلطان عبدالواحد را�صتي جمهول حمل القامة مبا 
مو�صى  ابراهيم   / وميثله  الفا�صل  عبدالرحمن  التنفيذ/عبري  طالب  ان 
ل�صنة   619 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   - البلو�صي  م��راد  علي 
درهم(   3500( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  م�صلمني  نف�س  اح��وال   2019
وعليه  الإ�صتحقاق.  تاريخ  من  وامل�صاريف  للر�صوم  �صامال  موؤقتة  نفقة 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات 

بالقرار املذكور خالل 7 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2019/1/5940( 
املنذر : بنك دبي الإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : النريب لتاأجري ال�صيارات - �س ذ م م  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر 
وثمامنائة  الف  اربعة وخم�صون  دره��م )مائة  وق��دره 154880  باإجمايل مبلغ  الن��ذار  هذا 
وثمانون درهم( - بخ�صو�س مركبة كيا بيكانتو ، موديل 2016 ، ابي�س اللون - رقم اللوحة 
O ، وذلك خالل �صبعة ايام من  )10564( جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز اللوحة 
تاريخ ن�صر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2019/1/5936( 
املنذر : بنك دبي الإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : علي عبداهلل حممد هالل  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر هذا 
وت�صعون  ثمانية  ت�صعمائة  الف  واربعون  )اثنان  دره��م   42998 وق��دره  مبلغ  باإجمايل  الن��ذار 
درهم( - بخ�صو�س مركبة تويوتا ياري�س ، موديل 2015 ، رمادي اللون - رقم اللوحة )94045( 
جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز اللوحة H ، وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ ن�صر هذا 
املبلغ  بالزامكم برد هذا  القانونية  اتخاذ الج��راءات  ال�صداد �صيتم  ، ويف حالة رف�س  الإن��ذار 

والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2019/1/5939( 
املنذر : بنك دبي الإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : تو�صكانا لتجميل ال�صاحات والحوا�س - �س ذ م م  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر هذا 
الن��ذار باإجمايل مبلغ وق��دره 110903 درهم )مائة وع�صرة الف وت�صعمائة وثالثة دره��م( - 
بخ�صو�س مركبة ميت�صوبي�صي L200 - موديل 2014 ، ابي�س اللون - رقم اللوحة )43150( 
جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز اللوحة M ، وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ ن�صر هذا 
املبلغ  بالزامكم برد هذا  القانونية  اتخاذ الج��راءات  ال�صداد �صيتم  ، ويف حالة رف�س  الإن��ذار 

والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات
وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 

يت�شلم اأوراق اعتماد �شفري الأرجنتني 
•• ابوظبي-وام:

الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  وكيل  امل��زروع��ي،  �صاري  اأحمد  �صعادة  ت�صّلم 
بديوان عام الوزارة باأبوظبي ن�صخة من اأوراق اعتماد �صعادة خورخيه اأوغ�صتني 
وزارة  وكيل  ومتنى  ال��دول��ة.  ل��دى  املعني  الأرجنتني  جمهورية  �صفري  مولينا، 
عمله  مهام  اأداء  يف  والنجاح  التوفيق  الأرجنتني  جمهورية  ل�صفري  اخلارجية 
مبا يعزز عالقات التعاون بني دولة الإم��ارات وبالده. من جانبه اأعرب �صفري 
الإمارات  دولة  لدى  بالده  بتمثيل  �صعادته  عن  اجلديد  الأرجنتني  جمهورية 
احلكيمة  ال�صيا�صة  بف�صل  مرموقة  ودول��ي��ة  اإقليمية  مكانة  من  به  حتظى  ملا 

ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل«.

عجمان  يف  را�شد  بن  حميد  مبركز  للقراآن  حافظ   100
•• عجمان-وام:

اأعلن مركز حميد بن را�صد النعيمي خلدمة القراآن الكرمي التابع ملوؤ�ص�صة حميد بن را�صد النعيمي 
اخلريية يف عجمان و�صول عدد اخلامتني حلفظ كتاب اهلل لدى املركز اإىل 100 من الذكور والإناث. 
وذكرت ال�صيخة عزة بنت عبداهلل النعيمي مدير عام موؤ�ص�صة حميد بن را�صد النعيمي اخلريية اأن 
املركز اأكمل هذا العدد يف م�صروعني من امل�صاريع الأ�صا�صية والفاعلة هما احللقات الدائمة للقراآن 
الكرمي وال��دورة املكثفة حلفظ القراآن الكرمي التي تتخلل الإج��ازات الدرا�صية، وذلك حتت رعاية 
ومتابعة من �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم عجمان، ويف 

ظل توجيهات �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان.
واأ�صارت اىل اأن املركز تعدى املائة حالياً ويعمل �صمن خطة اإىل حتطيم اأرقام قيا�صية يف الدولة وذلك 
من خالل خطط وبرامج يعدها تهدف اإىل اأن تكون اإمارة عجمان اإحدى املن�صات العاملية للراغبني يف 

الو�صول اىل اأعال امل�صتويات يف القراآن الكرمي وعلومه املت�صلة بالقراءات وفنون التالوة.

م�شالخ بلدية مدينة اأب�وظبي جتهز اأكرث من 26 األف ذبيحة خالل عيد الأ�شحى   
وتعدم 110 ذبائح غري �شاحلة لال�شتهالك

�شرطة عجمان تناق�س �شبل تعزيز العمل ال�شرطي والأمني 

•• اأبوظبي– الفجر:

عيد  خ��الل  ا�صتقطبت  اأب��وظ��ب��ي  م�صالخ  اأن  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ك�صفت 
اأع��دادا كبرية من امل�صحني، �صمن بيئة �صحية وخدمات  املبارك  الأ�صحى 
تلبية  وا�صتطاعت  اجل��م��ه��ور،  ا�صتح�صان  ن��ال��ت  متطورة  ورق��اب��ي��ة  بيطرية 
ال�صحية  ال�صروط  لكافة  مطابق  منتج  وتقدمي  ومتطلباتهم  احتياجاتهم 

املعمول بها يف اأبوظبي.
يف  الذبح  باأهمية  اجلمهور  ل��دى  الوعي  م�صتوى  بارتفاع  البلدية  واأ���ص��ادت 
م�صالخ اأبوظبي لال�صتفادة من اخلدمات التي تقدمها امل�صالخ اإىل اجلمهور، 
عليها  حتر�س  التي  البيطرية  والإج���راءات  ال�صحية  ال�صرتاطات  وتوافر 
وال�صتهالكية  ال�صحية  للموا�صفات  مطابق  غذائي  منتج  لتقدمي  امل�صالخ 

املطلوبة واملعايري الوقائية على �صعيد الأغذية. واأكدت بلدية مدينة اأبوظبي 
اأكرث من    2019 املبارك  الأ�صحى  اأبوظبي جهزت خالل عيد  اأن م�صالخ 
110 ذبائح غري مطابقة  اأعدمت  اأنها  البلدية  26181 ذبيحة. وك�صفت 
لل�صروط ال�صحية وغري �صاحلة لال�صتهالك الآدمي، حيث مت ا�صتبعاد هذه 
الذبائح عن امل�صتهلكني بعد اإجراء الفحو�س الطبية الالزمة عليها، ل�صيما 
اأن الكوادر الطبية املوجودة يف م�صالخ اأبوظبي حتر�س على فح�س املوا�صي 
اأنواع الطفيليات والأمرا�س  قبل الذبح وبعده للتاأكد من خلوها من كافة 

التي ميكن اأن تت�صبب باأي م�صكالت �صحية للم�صتهلكني.
على ال�صعيد ذاته جهز امل�صلخ الآيل يف منطقة امليناء باأبوظبي خالل العيد 
خالل  جهز  فقد  للجمهور  اأبوظبي  م�صلخ  اأما  الأغنام،  من  راأ�صاً   3231
ال��ف��رتة ذات��ه��ا 3952 راأ���ص��اً م��ن الأغ��ن��ام، و2631 م��ن امل��اع��ز، و35 من 

الأبقار، مبجموع 6618 راأ�صاً من املا�صية.
ويف م�صلخ بني يا�س مت جتهيز 6236 راأ�س من الأغنام، 3618 راأ�صاً من 

املاعز، و11 راأ�س من الأبقار، مبجموع 9865 راأ�صاً.
كما جهز م�صلخ ال�صهامة 2337 راأ�صا من الأغنام، 1266 من املاعز، و37 

من الأبقار، و5 روؤو�س من الإبل مبجموع 3645 راأ�صا .
ويف م�صلخ الوثبة مت جتهيز 1143 راأ�صا من الأغنام، و1569 من املاعز، 
من  راأ�صاً   2822 بلغ  راأ�صا من اجلمال، مبجموع  و68  الأبقار،  و42 من 

املا�صية. 
وب�صاأن عمليات اإعدام الذبائح الغري ال�صاحلة لال�صتهالك الآدمي فقد مت 
اإعدام 82 راأ�صاً من الأغنام، و26 راأ�صا من املاعز، وراأ�صني اثنني من الأبقار 

يف جميع م�صالخ اأبوظبي.

•• عجمان-وام:

والأمني  ال�صرطي  العمل  منظومة  تعزيز  �صبل  عجمان  �صرطة  ناق�صت 
الإداري���ة  اجل��وان��ب  م��ن  ال�صرطية  للعمليات  العامة  الإدارة  يف  وتوحيدها 
املطلوبة  واخلربة  املهارات  واإك�صابهم  العاملني،  وتوحيد جهود  والجرائية 

ونقل املعرفة.
ج���اء ذل���ك خ���الل الج��ت��م��اع ال���ذي ت��راأ���ص��ه ���ص��ع��ادة ال��ع��م��ي��د ع��ب��د اهلل �صيف 

املطرو�صي مديرعام العمليات ال�صرطية يف القيادة العامة ل�صرطة عجمان 
يف معهد تدريب ال�صرطة، بح�صور مدراء الإدارات ونوابهم وروؤ�صاء الأق�صام 

ومدراء الأفرع وجميع ال�صباط ومكاتب الوحدات ال�صرتاتيجية.
�صرطة  منت�صبي  كافة  جهود  ال�صرطية  العمليات  ع��ام  مدير  �صعادة  وثمن 
عجمان يف �صبيل تعزيز الأم��ن والأم��ان وحثهم على بذل املزيد من اجلهد 
والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لالرتقاء باخلدمات ال�صرطية املقدمة 
للجمهور، موجهاً ب�صرورة نقل املعرفة الأمنية امليدانية والإدارية وحتقيق 

املوؤ�صرات ال�صرتاتيجية.
رئي�س  ال�صام�صي  علي  اإبراهيم  عبدالرحمن  النقيب  ا�صتعر�س  جانبه  من 
ال�صرطية  للعمليات  العامة  الإدارة  يف  الأداء  وتطوير  الإ�صرتاجتية  ق�صم 
الأول  الربعني  يف  ال�صرتاتيجية  للوحدات  الإجن��از  ن�صبة  الجتماع  خالل 
التميز  اتباع معايري  اإىل  الإدارات والأق�صام ..م�صرياً  والثاين على م�صتوى 
مما يح�صن من تنفيذ العمليات وتقدمي اخلدمات بجودة وكفاءة وحرفية 

ومتيز.

»معا« تدرب اأ�شحاب امل�شاريع الجتماعية على طرح م�شاريعهم اأمام جلنة التحكيم 
•• اأبوظبي-وام:

للفرق  حت�صريية  عمل  ور�صة  اأم�س  معاً  املجتمعية  امل�صاهمات  هيئة  عقدت 
الأ�صا�صية  املبادئ  على  لتدريبهم  الجتماعية  احلا�صنة  برنامج  يف  املتاأهلة 

امل��ط��ل��وب��ة ل��ط��رح م�����ص��اري��ع��ه��م الج��ت��م��اع��ي��ة ب��ن��ج��اح اأم�����ام جل��ن��ة التحكيم 
امل�صاركة  الفرق  مل�صاعدة  الور�صة  ه��ذه  وتعقد  وحم��رتف.  مهني  وباأ�صلوب 
على تقدمي م�صاريعهم املقرتحة ب�صكل ر�صمي اأمام جلنة التحكيم يف نهاية 
احلا�صنة  برنامج  يف  املر�صحة  الفرق  ت�صفية  �صتتم  حيث  اجل���اري،  ال�صهر 

الجتماعية والبالغ عددها 25 فريقاً اإىل 10 فرق نهائية. وتعترب حا�صنة 
اأول برنامج تطلقه الهيئة ب�صكل ر�صمي يركز على تنمية  معاً الجتماعية، 
امل�صاريع الجتماعية ..وتعمل اليوم جميع الفرق امل�صاركة على توفري حلول 
اجتماعية م�صتدامة ت�صهم يف حت�صني منط حياة اأ�صحاب الهمم يف العا�صمة 

اأبوظبي. واأعلنت هيئة “معاً” اأنها �صوف ت�صتثمر يف الربنامج اأكرث من 4.4 
مليون درهم لت�صتفيد منها الفرق الع�صرة املر�صحة للمرحلة النهائية، وذلك 
من اأجل تغطية نفقات م�صاريع امل�صاركني كتوفري التوجيه وم�صاحات العمل 

واخلربات وت�صهيل فر�صة التعامل مع امل�صتثمرين.

ا�شتثمار اأمثل يف منظومة 
التعليم املهني 

•• اأبوظبي-وام:

توا�صل  املتحدة  العربية  الإم��ارات  اأن دولة  ال�صاعة  اأخبار  ن�صرة  اأك��دت 
تتعلق  اعتبارات  انطالقاً من جمموعة  التعليمية،  تطوير منظومتها 
من  ومتكينهم  ال�صابة،  ال��ك��ف��اءات  وم��ه��ارات  م��ع��ارف  وتنمية  بتطوير 
باقتدار وكفاءة  الوظيفية واملهنية  اخلربات الالزمة خلو�س حياتهم 

كبريين .
والدرا�صات  للبحوث  الإم����ارات  مركز  ي�صدرها  التي  الن�صرة  وق��ال��ت 
يف  اأمثل  ا�صتثمار   “ عنوان  حتت  اليوم  افتتاحيتها  يف  ال�صرتاتيجية 
الذي  لل�صباب  العاملي  اليوم  مع  تزامناً  “ اإنه  املهني  التعليم  منظومة 
تعزيز  اأهمية  من  وانطالقاً  ع��ام،  كل  من  اأغ�صط�س  من   12 ي�صادف 
ال�صيخ  ال�صمو  وّجه �صاحب  والفني،  املهني  التعليم  وتطوير منظومة 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء  حممد بن را�صد 
الإمارات”  ل�صباب  املهنية  “املدر�صة  باإطالق  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم 
من  بالكامل  وُت���دار  اجل���اري،  ال��ع��ام  نهاية  قبل  اأب��واب��ه��ا  �صتفتتح  التي 
الدولة  يف  ومهني  تنفيذي  تعليم  منظومة  اأك��رب  لتكون  ال�صباب،  قبل 
والحتياجات  الأكادميية  التجربة  بني  الفجوة  �صّد  هدفها  واملنطقة، 
امل�صاركة  مبداأ  تطبيق  خ��الل  من  لل�صباب،  العمل  �صوق  يوفرها  التي 
وتوفري منط جديد من  التنفيذي،  التعليم  على منظومة  اجلماعية 
والربامج  املهنية  والدرا�صات  التجارب  على  القائمة  الت�صاركية  البيئة 
العملية .. م�صرية اإىل اأن هذه املدر�صة �صرتكز على ال�صباب يف الدولة 

من الفئة العمرية 15حتى 35 عاما .
ت��ط��وي��ر وحتديث  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اإىل  امل��ن��ظ��وم��ة  اأن����ه حل��اج��ة  واأ����ص���اف���ت 
الإمارات” لتت�صمن  ل�صباب  املهنية  “املدر�صة  اإطالق  م�صتمرين، جاء 
املجالت  ال�صباب يف  تاأهيل  ي�صهم يف  رائ��داً،  وتدريبياً  تعليمياً  منوذجاً 
الأكادميية  ب����الأدوات  جمهزة  ب�صرية  ث��روة  وجتهيز  ك��اف��ة،  التنموية 
ي�صّد  ال��ذي  امل�صتدام،  امل�صتقبل  م�صرية  لقيادة  كافة  واملهنية  والعلمية 
نتيجة  العمل،  �صوق  وب��ني  الأكادميية  العلمية  التجربة  بني  الفجوة 
لتطور القطاعات املهنية والوظائف امل�صتجدة التي حتتاج اإىل التاأهيل 
اجلارية يف  التطورات  ي��وازي  ب�صكل  والفني،  املهني  والتدريب  العملي 

التعليم النظري .
واأو�صحت اأن انفتاح دولة الإم��ارات واطالعها املتوا�صل على التجارب 
الدولية الناجحة يف جمال التعليم املهني والفني، جعلها متعن النظر 
ال�صابة  امل��ه��ارات  ب�صقل  ُتعنى  تعليمية  منظومة  ا�صتحداث  اأهمية  يف 
و�صّمهم اإىل قطاع العمل الفني واملهني الذي يواكب م�صتجدات اأ�صواق 
العمل .. لفتة اإىل اأن التجربة الفنلندية على �صبيل املثال اأثبتت تاأثري 
التعليم الفني واملهني والتدريب التقني املبا�صر يف القت�صاد الوطني، 
النوعية، مبا  واملهارات  باخلربات  الوطنية  املوؤ�ص�صات  تزويد  ودوره يف 
�صوق  امل��ه��ارات يف  الطلب على  م��ع  التخ�ص�صات  م��ن  امل��ع��رو���س  ي��وائ��م 
العمل، من املهند�صني والعلماء والفنيني، ومبا يجنب الدولة العتماد 
على العمالة الأجنبية لتلبية الطلب املرتفع على ذوي املهارات احلرفية 

والتقنية والفنية.
وخل�صت الن�صرة يف ختام افتتاحيتها اإىل اأن دولة الإمارات قد اأدركت اأن 
جتارب الدول املتقدمة يف التعليم املهني والتقني، اأثبت دور هذا النوع 
الب�صرية،  التنمية  �صلم  على  وتقّدمها  ال��دول  نه�صة  يف  التعليم  من 
وذلك من خالل تاأهيل كوادر وطنية �صابة قادرة على املناف�صة يف �صوق 
الإم��ارات يف  دول��ة  ت�صهدها  التي  الطفرة  يواكب  ب�صكل  بكفاءة،  العمل 
املجالت كافة، وهو ما حّفزها لتبني نهج خا�س بتطوير التعليم املهني 
والتقني، باعتباره نقطة النطالق الأوىل نحو حتقيق اأهداف التنمية 
يف  بفاعلية  ت�صهم  ال��ك��وادر  ه��ذه  جلعل  الأ�صا�صية  والبوابة  امل�صتدامة، 

حتقيق نه�صة الدولة .

اأخبار ال�ساعة :
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  بالعا�صمة  الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  عام  ديوان  ا�صت�صاف 
وتراأ�س  ال��ربي��ط��ان��ي��ة.   – الإم��ارات��ي��ة  ال�صابعة  القن�صلية  اللجنة  اأع��م��ال 
بوزارة  القن�صلية  اخلدمات  اإدارة  مدير  العو�صي  بدر  �صعادة  الدولة  جانب 
اخلارجية والتعاون الدويل، يف حني تراأ�س اجلانب الربيطاين �صعادة جوليا 
والكومنولث يف  اخلارجية  وزارة  القن�صلية يف  ال�صوؤون  لوجنبوتوم، مديرة 
لدى  املتحدة  اململكة  �صفري  م��ودي  باتريك  �صعادة  بح�صور  املتحدة،  اململكة 
والإدارة  الداخلية،  وزارة  ع��ن  ممثلني  الإم����ارات  دول��ة  وف��د  و�صم  ال��دول��ة. 
العامة لل�صرطة اجلنائية الحتادية، والهيئة الحتادية للهوية واجلن�صية، 

ووزارة العدل، ووزارة الرتبية والتعليم.

البلدين،  بني  امل�صرتكة  القن�صلية  املو�صوعات  من  ع��دداً  اجلانبان  وبحث 
التعاون  تعزيز  �صبل  مناق�صة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  وت��ط��وي��ره��ا،  متابعتها  وخ��ط��ط 

القن�صلي امل�صرتك بني الإمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة.
ال�صفر  اإر���ص��ادات  بينها  م��ن  املو�صوعات  م��ن  جمموعة  الجتماع  بحث  كما 
وتعزيز  الق�صائي،  املجال  يف  القن�صلي  والتعاون  البلدين،  بني  والتوعية 
تبادل  عن  ف�صال  اخل��ارج  يف  الإماراتيني  درا�صة  لت�صهيل  امل�صرتك  التعاون 

اخلربات يف املجال القن�صلي.
ونقل العو�صي حتيات �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
الدولة  وزي��ر  قرقا�س  حممد  بن  اأن��ور  الدكتور  ومعايل  ال���دويل،  والتعاون 
لل�صوؤون اخلارجية، ومتنياتهما لالجتماع بالنجاح والتوفيق موؤكداً حر�س 
البلدين مبا يعك�س  العالقات بني  بتعزيز وتطوير  الإم��ارات  واهتمام دولة 

طموحات وتوجهات القيادة العليا يف البلدين ال�صديقني.
كما اأكد العو�صي اأن دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة تربطهما 
عالقات قوّية ورا�صخة قائمة على تاريخ طويل وعريق ومبنية على العديد 

من امل�صالح امل�صرتكة.
لدولة  جديد  ك�صفري  الهول  اأب��و  من�صور  �صعادة  تعيني  اإىل  العو�صي  واأ�صار 
الإم��ارات العربية املتحدة لدى اململكة املتحدة موؤكدا حر�س البلدين على 
تطوير عالقاتهما اإىل اآفاق اأرحب مبا يتما�صى مع روؤية البلدين ال�صديقني 
القت�صادية  وخا�صًة  القطاعات،  خمتلف  يف  وازده���اٍر  ومن��ٍو  تطوٍر  لتحقيق 

وال�صيا�صية والثقافية.
الدويل  والتعاون  اخلارجية  ب��وزارة  القن�صلية  اخلدمات  اإدارة  مدير  واأك��د 
اأنه  الثنائية، حيث  العالقات  مهماً يف دفع  يعد ج��زءاً  القن�صلي  اأن اجلانب 

اأمله  عن  معرباً  ال�صديقني،  البلدين  مواطني  وتوقعات  متطلبات  يالم�س 
يف التو�صل ملبادرات قن�صلية جديدة ت�صاهم يف تعزيز ال�صراكات الثنائية بني 

البلدين ال�صديقني.
العربية  الإم���ارات  دول��ة  تتبناه  ال��ذي  النهج  العو�صي على  بدر  �صعادة  واأك��د 
املتحدة يف ت�صجيع الت�صامح حملًيا واإقليمًيا، م�صدداً على اأن الت�صامح ميّثل 
اأحد املبادئ الأ�صا�صية ل�صيا�صات دولة الإمارات يف اإقامة عالقات مع جميع 

الأمم والثقافات والأديان.
واأعرب رئي�س الوفد الإماراتي عن �صكره وتقديره للمملكة املتحدة مل�صاركتها 
املتميزة يف معر�س اإك�صبو 2020، موؤكداً اأهمية هذه امل�صاركة وما �صت�صفيه 
 6 لفرتة  �صيمتد  ال��ذي  املعر�س  خ��الل  وب��رام��ج وحمتوى مميز  مزايا  من 

اأ�صهر.

اللجنة القن�شلية ال�شابعة الإماراتية - الربيطانية تعقد اأعمالها يف اأبوظبي

•• دبي-الفجر

 ح�صل م�صت�صفى الإمارات - جمريا موؤخراً على �صهادة التعاون يف وحدات 
التنظري املنظمة واملعتمدة »CORE« من قبل املنظمة العاملية للتنظري.

الو�صول  اإىل  العتماد  ه��ذا  خ��الل  م��ن  للتنظري  العاملية  املنظمة  وت�صعى 
بغية حت�صني ج��ودة ممار�صات  كافة،  العامل  اأنحاء  التنظري يف  اإىل وح��دات 
التنظري. ويتم منح هذه ال�صهادة اإىل اأق�صام التنظري حول العامل، كما يتم 
تكرمي وحدات التنظري التي جتري التنظري اله�صمي مع اللتزام باحلد 
والتطهري،  النظافة،  ت�صمل  وال��ت��ي  التنظري،  �صالمة  معايري  م��ن  الأدن���ى 

وتقدمي التدريبات الالزمة لأي ممار�صة من ممار�صات التنظري.

وق���ال ال��دك��ت��ور ج���ورج اجل���م���ال، اأخ�����ص��ائ��ي اأم���را����س اجل��ه��از اله�صمي يف 
م�صت�صفى الإمارات - جمريا: “ي�صرفنا م�صاركة هذا العتماد مع نخبة من 
الأ�صماء الرائدة يف قطاع الرعاية ال�صحية. ويتمثل هدفنا على الدوام يف 
تعزيز جودة خدماتنا كافة، مبا يف ذلك املمار�صات التي نتبعها يف التنظري، 
و�صمان تلقي املر�صى اأف�صل مرافق العالج املمكنة عندما يختارون العالج 
كافة  الالزمة  باملعايري  للوفاء  موؤهلني  نكون  اأن  وي�صعدنا  من�صاآتنا.  عرب 
توقعات  لنتجاوز  ال�صعي  و�صنوا�صل  ب�صكل فعال.  التنظري  لإج��راء عمليات 
ل�صركة  التابع  الإم��ارات - جمريا،  وُيعد م�صت�صفى  العمالء وطموحاتهم«. 
 100 وي�صم  عاملية،  �صهرة  ذات  طبية  من�صاأة  ال�صحية،  للرعاية  الإم��ارات 
وين�صم  باملنطقة،  ال�صحية  الرعاية  التقدم يف جمال  �صرير، وميثل منارة 

امل�صت�صفى بح�صوله على هذه ال�صهادة اإىل قائمة ت�صم خم�صة م�صت�صفيات 
يف الدولة حا�صلة على هذا العتماد. وت�صري �صهادة العتماد ملدة �صنة منذ 
تاريخ اإ�صدارها وميكن جتديدها �صنوياً. ومتتلك �صركة الإمارات للرعاية 
اخلدمات،  كاملة  امل�صت�صفيات  من  وا�صعة  حمفظة  اإدارة  وتتوىل  ال�صحية 
التجميل،  وع��ي��ادات  العاجلة،  ال��رع��اي��ة  وم��راك��ز  التخ�ص�صية،  وال��ع��ي��ادات 

وال�صيدليات.
اخل�صائ�س  ُيلبي  مبا  امل�صت�صفى  يف  الداخلي  التنظري  جناح  ت�صميم  ومت 
الأ�صا�صية للت�صميم وال�صالمة، وي�صمن ت�صخي�س الأمرا�س املعدية املعوية 
ب�صورة دقيقة وعالجها. ويهدف ق�صم ما قبل العملية اإىل �صمان احلفاظ 
التطهري  ت�صميم منطقة  فيما  كافة،  الأوق��ات  املري�س يف  على خ�صو�صية 

من  للحد  مبا�صر  ب�صكل  العمليات  غرف  من  امل�صتخدمة  الأدوات  ل�صتالم 
املهنية  املعايري  تلبي  املعقمة يف خزانة  املناظري  التلوث. ويتم حفظ  خطر 
بالكامل مبا يف ذلك عن�صري العزل والتهوية. ويحتوي م�صت�صفى الإمارات 
- جمريا على اأحدث معدات التنظري، وي�صعى اخلرباء يف ق�صم التنظري اإىل 
التكيف مع ا�صتخدام اأحدث املمار�صات لالرتقاء بنتائج الت�صخي�س، مبا يف 
ذلك ا�صتخدام مناظري عالية الدقة لعمليات تنظري اجلهاز اله�صمي، مبا 
يتيح روؤية وا�صحة متاماً وتعزيز القدرة على ر�صد اأي خلل اأو منو �صاذ يف 

املريء، واملعدة، والقولون.
 )CORE( وت�صمل قائمة مراكز التنظري احلا�صلة على �صهادة العتماد

العديد من املراكز البارزة يف فرن�صا، وميامنار، والدومينيكان، وال�صني.

»CORE« م�ست�سفى الإمارات جمريا، اأحد خم�سة م�ست�سفيات يف الدولة تنال �سهادة التعاون يف وحدات التنظري

�شهادة اعتماد لتكرمي وحدات التنظري حول العامل التي ت�شتخدم اأف�شل املمار�شات خالل جراحة التنظري

•• راأ�ص اخليمة-وام:

�صاحب  مكتب  رئي�س  القا�صمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  حميد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  تفقد 
ال�صمو حاكم راأ�س اخليمة رئي�س جلنة اإمارة راأ�س اخليمة لنتخابات املجل�س 
الوطني الحتادي 2019 مركز ت�صجيل املر�صحني واملقرر خالل الفرتة من 

يف قاعة املركز الثقايف براأ�س اخليمة. احلايل  اأغ�صط�س   22 حتى   18
الإمكانيات  �صرح مف�صل عن  اإىل  القا�صمي  بن حميد  ال�صيخ عبداهلل  وا�صتمع 
واخلدمات املتوفرة يف املركز الذي مت جتهيزه وفق اأعلى املعايري لتقدمي اأف�صل 
اللجنة  اأع�صاء  بح�صور  وذل��ك  الوطني  احل��دث  ه��ذا  لدعم  املميزة  اخل��دم��ات 
�صعادة حممد اأحمد الكيت امل�صت�صار يف الديوان المريي و�صعادة منذر حممد 
عبيد  اأحمد  و�صعادة  اخليمة  راأ���س  بلدية  دائ��رة  ع��ام  مدير  الزعابي  �صكر  بن 

الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار واملتاحف يف راأ�س اخليمة.
واأكد ال�صيخ عبداهلل القا�صمي اأن جلنة اإمارة راأ�س اخليمة لنتخابات املجل�س 
الوطني الحتادي حتظى بدعم �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي 
ع�صو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ومتابعة �صمو ال�صيخ حممد بن �صعود 
بن �صقر القا�صمي ويل عهد راأ�س اخليمة رئي�س املجل�س التنفيذي ..م�صريا اإىل 
جاهزية جلنة الإمارة لدعم العملية النتخابية لعام 2019 ومعربا عن �صكره 

وتقديره لأع�صاء اللجنة وفريق العمل واملتطوعني.

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتفادت ثمانية اآلف اأ�صرة بلغ عدد اأفرادها 
الهالل  هيئة  اأ�صاحي  من  �صخ�س  األ��ف   40
الأح��م��ر الإم���ارات���ي داخ���ل ال��دول��ة ه��ذا العام 
الهيئة يف توزيع حلوم الأ�صاحي  ب��داأت  حيث 
على امل�صتفيدين من ثاين اأيام عيد الأ�صحى 
اأ�صحية  اآلف  اأرب��ع��ة  امل��ب��ارك من خ��الل نحر 
اإمارات  الهيئة يف جميع  على م�صتوى مراكز 

الدولة.
الأمني  نائب  املن�صوري  م��ب��ارك  را���ص��د  وق��ال 
ال��ه��الل الأحمر  امل��ح��ل��ي��ة يف  ل��ل�����ص��وؤون  ال��ع��ام 
التي  وال�صوابط  الأ�ص�س  و�صعت  الهيئة  اإن 

التي  ب��ال�����ص��ورة  امل�����ص��روع  تنفيذ  م��ن  مكنتها 
حتقق غاياته النبيلة وتلبي متطلبات اأ�صحاب 
احلاجات والأ�صر املتعففة من حلوم الأ�صاحي 

خالل اأيام العيد املباركة.
يخ�س  فيما  الهيئة  ا�صرتاتيجية  اأن  واأ�صاف 
اإىل زي�����ادة عدد  ت��ه��دف  م�����ص��روع الأ����ص���اح���ي 
امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن داخ����ل ال���دول���ة ..م��و���ص��ح��ا اأنه 
���ص��خ�����س يف   6400 امل�������ص���روع  ا���ص��ت��ف��اد م���ن 
اأبوظبي و4 اآلف يف دبي، و3200 يف عجمان، 
و4 اآلف يف ال�صارقة، و5600 يف العني، و4 
يف  �صخ�س  و1600  اخليمة،  راأ����س  يف  اآلف 
يف  و1600  الفجرية،  يف  اآلف  و4  الظفرة، 

اأم القيوين، و5600 يف بني يا�س.

حلوم  تو�صيل  ع��ل��ى  عملت  الهيئة  اأن  واأك����د 
وي�صر  �صهولة  بكل  م�صتحقيها  اإىل  الأ�صاحي 
م��ن خ��الل حت��دي��د ع��دد م��ن م��راك��ز التوزيع 
ب��رادات كبرية  الهيئة وفرت  اأن  اإىل  ..م�صريا 
التوزيع،  مناطق  اإىل  الأ���ص��اح��ي  حل��وم  لنقل 
واأ�صرف املتطوعون على ت�صليمها للم�صتحقني 

دون عناء.
م�صتوى  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  م���راك���ز  اأن  اإىل  ون����وه 
ال���دول���ة ع��م��ل��ت ع��ل��ى ت���وزي���ع الأ����ص���اح���ي هذا 
العام وفق اآلية جديدة لراحة امل�صتفيد، حيث 
مبوعد  خدماتها  م��ن  امل�صتفيدين  اأخ��ط��رت 
ك��اف، ومت  الأ�صاحي قبل وقت  ومكان توزيع 
حلوم  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ص��ول  ك��وب��ون��ات  ت�صليمهم 

األف   40 ح�صول  عملية  �صهل  ما  الأ�صاحي 
م�صتفيد على ا�صتحقاقهم من الأ�صاحي.

جلميع  الهيئة  �صكر  ع��ن  امل��ن�����ص��وري  واأع����رب 
تعاونت  ال��ت��ي  واخل��ا���ص��ة  احلكومية  اجل��ه��ات 
مع الهالل الأحمر لإجناز م�صروع الأ�صاحي 
ل��ب��ت احتياجات  ال��ت��ي  ب��ال�����ص��ورة  ال��ع��ام  ه���ذا 
تطلعات  وح��ق��ق��ت  امل�����ص��روع  م��ن  امل�صتهدفني 
الهيئة يف اإدخال الفرحة وال�صرور على قلوب 
املباركات  العيد  اأي��ام  والأط��ف��ال خ��الل  الأ�صر 
..م�����ص��ي��دا ب�����دور ال��ع��ام��ل��ني وامل��ت��ط��وع��ني يف 
الأ�صاحي  م�����ص��روع  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  الإ�����ص����راف 
لراحة  العيد  عطلة  خالل  املتوا�صل  والعمل 

امل�صتفيدين وخدمتهم.

رئي�س جلنة اإمارة راأ�س اخليمة لنتخابات ال�وطني الحتادي يتفقد مركز ت�شجيل املر�شحني

الدولة داخل  الهالل  اأ�شاحي  من  ي�شتفيدون  �شخ�س  األف   40



اخلميس    15   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12706  
Thursday   15   August   2019  -  Issue No   12706

07

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

جاء ح�صاد مو�صم احلج لهذا العام 
العربية  اململكة  احرتافية  ليج�صد 
التنظيم  يف  ال�صقيقة  ال�����ص��ع��ودي��ة 
من  رائ����دا  اإن�����ص��ان��ي��ا  نهجا  ويعك�س 
اأداء  خ���الل  جت��ل��ى  ال��ع��ط��اء  مملكة 

�صيوف الرحمن املنا�صك.
العام  ل���ه���ذا  ع�����دد احل����ج����اج  وب���ل���غ 
و406  األ����ف����ا  و489  م���ل���ي���ون���ني 
حجاج وحاجات توافدوا اإىل اململكة 
توفري  ومت  املختلفة  امل��ن��اف��ذ  ع��رب 
كافة اأوجه الرعاية والهتمام لهم 

خالل اأدائهم املنا�صك.
اأعلنها  ال��ت��ي  ل��الإح�����ص��اءات  ووف��ق��ا 
امللكي  ال�صمو  �صاحب  الأول  اأم�س 
م�صت�صار  ال��ف��ي�����ص��ل  خ��ال��د  الأم����ري 
خ���ادم احل��رم��ني ال�����ص��ري��ف��ني اأمري 
جلنة  رئي�س  املكرمة  مكة  منطقة 
احلج املركزية فقد بلغ عدد القوى 
خمتلف  م����ن  احل�����ج  يف  ال���ع���ام���ل���ة 
األ����ف   350 م����ن  اأك������رث  اجل����ه����ات 
األف   35 اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  �صخ�س 

متطوع ومتطوعة.
ورغ���م ���ص��خ��ام��ة ه���ذا احل���دث فاإن 
اململكة وباحرتافية �صديدة جنحت 
يف نقل جميع احلجاج من عرفات 

زمنية  م����دة  خ����الل  م���زدل���ف���ة  اإىل 
بلغت 6 �صاعات فقط.

احلجاج  نقل  و�صائل  تعدد  و�صاهم 
و�صولهم  اإج�������������راءات  ت�������ص���ري  يف 
وتنقلهم بني امل�صاعر املقد�صة فنحو 
ا�صتخدموا  ح���ج���اج  األ�����ف   360
األ����ف حاج  و100  امل�����ص��اع��ر  ق��ط��ار 
مت  بينما  امل�����ص��اة  ط��رق  ا�صتخدموا 
نقل اآلف احلجاج عرب احلافالت.

ال�صعودية  العربية  اململكة  وعملت 
على توفري رعاية �صحية متكاملة 
 173 نحو  ق��دم��ت  حيث  للحجاج 
وعيادة  �صحيا  وم��رك��زا  م�صت�صفى 
متكاملة  ���ص��ح��ي��ة  رع���اي���ة  م��ت��ن��ق��ل��ة 
عملية   336 اإج���راء  ومت  للحجاج 
ق��ل��ب م��ف��ت��وح وق�����ص��ط��رة و2700 

عملية خمتلفة.
وبداأت اأم�س مغادرة طالئع احلجاج 
الأرا�����ص����ي امل��ق��د���ص��ة ع��ائ��دي��ن اإىل 

الدولة بعد انتهاء مو�صم احلج.
وتوجه احلجاج باأ�صمى اآيات ال�صكر 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
اجلهود  على  ال�صقيقة  ال�صعودية 
بذلتها خالل مو�صم  التي  الكبرية 
الكبريين  والرعاية  والدعم  احلج 
�صيوف  اإىل  ق��دم��ت��ه��م��ا  ال���ل���ذي���ن 
الرحمن على اختالف جن�صياتهم.

دائما  �صتظل  ال�صعودية  اأن  واأك��دوا 
والإن�صانية  ل��ل��خ��ري  ب����ارزا  ع��ن��وان��ا 
وه��و م��ا جتلى خ��الل مو�صم احلج 
�صورا م�صيئة  العديد  ال��ذي حمل 
امل��م��ل��ك��ة يف هذا  ج���ه���ود  ت���رج���م���ت 

ال�صدد.
اإن  وق��������ال احل��������اج ع���ت���ي���ق ع���ب���ي���د 
م�صنية  ج��ه��ودا  قدمت  ال�صعودية 
خ�������الل م����و�����ص����م احل�������ج وجن���ح���ت 
الدعم  اأ����ص���ك���ال  ك���اف���ة  ت���وف���ري  يف 

والرعاية حلجاج بيت اهلل من �صتى 
اأنحاء العامل ..م�صريا اإىل اأن جهود 
اململكة تعد م�صدر فخر لنا جميعا 
و�صعداء مبا لقته هذه اجلهود من 
حجاج  م��ن  كبريين  وث��ن��اء  تقدير 

العامل.
الإن�صانية  امل��واق��ف  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
التي قدمها القائمون على تنظيم 
العربية  اململكة  م��ن  احل��ج  مو�صم 
القا�صي  ل��ه��ا  ي�����ص��ه��د  ال�����ص��ع��ودي��ة 

وال����������داين وع���ك�������ص���ت ن���ه���ج اخل���ري 
والعطاء الإن�صاين للمملكة.

وق�����ال احل�����اج ن��ا���ص��ر ���ص��ل��ط��ان اإن 
التي  ال��رائ��دة  وامل���ب���ادرات  امل�صاريع 
ال�صعودية  العربية  اململكة  تنفذها 
ب�صكل  ���ص��اه��م��ت  ���ص��ن��وي��ا  م���ك���ة  يف 
كبري يف ت�صيري منا�صك احلج على 
���ص��ي��وف ال���رح���م���ن ..م�������ص���ريا اإىل 
اختالف  ع��ل��ى  احل��ج��اج  ج��م��ي��ع  اأن 
ج��ن�����ص��ي��ات��ه��م وج������دوا ك���اف���ة اأوج����ه 

ال�صلطات  من  والرعاية  الهتمام 
ال�صعودية خالل مو�صم احلج.

املنظمات  العديد من  اأن  اإىل  ي�صار 
الكبرية  باجلهود  اأ���ص��ادت  الدولية 

العربية  امل��م��ل��ك��ة  ب��ه��ا  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
اأع���رب���ت منظمة  ال�����ص��ع��ودي��ة ح��ي��ث 
خال�س  ع�����ن  ال���ع���امل���ي���ة  ال�������ص���ح���ة 
ت��ق��دي��ره��ا جل��ه��ود ال��ق��ائ��م��ني على 

للحجاج  ال�������ص���ح���ي���ة  ال�����رع�����اي�����ة 
ت����ق����دمي خ���دم���ات  وجن����اح����ه����م يف 
���ص��ح��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة حل�����وايل 2.5 

مليون حاج.

•• دبي-وام:

التدريب  ب��رن��ام��ج  ال��ت��دري��ب اجل��م��رك��ي  دب��ي ممثلة يف م��رك��ز  اختتمت ج��م��ارك 
56 طالبا وطالبة  وتدريب   2019 لعام  واجلامعات  املدرا�س  ال�صيفي لطلبة 
من فئات درا�صية خمتلفة للتعرف على طبيعة العمل يف الدائرة واطالعهم على 
دورها املحوري يف حماية املجتمع وتعزيز التنمية القت�صادية امل�صتدامة لإمارة 
دبي. ودربت جمارك دبي طلبة اجلامعات على مدار اأربع �صنوات متتالية اإذ بلغ 
عددهم 168 طالبا وطالبة تدربوا خالل 32 اأ�صبوعا مبعدل 4 اأ�صابيع كل عام 

ا�صتطاع الطلبة خاللها التعرف على اآلية عمل الإدارات املختلفة يف جمارك دبي 
وذلك حر�صا من الدائرة على توجيه طاقات الطلبة لكت�صابهم املعرفة وتعزيز 

روح امل�صوؤولية لديهم وحتفيزهم على الندماج يف �صوق العمل بعد التخرج.
لروؤية  تنفيذا  دب��ي  جمارك  يف  التدريب  تنفيذ  اأول  مدير  اأحمد  اأ�صماء  وقالت 
القيادة الر�صيدة يف الهتمام بفئة ال�صباب كونهم اأمل الدولة وقوتها امل�صتقبلية 
..م�صرية اىل اأن مركز التدريب اجلمركي اعتمد برناجماً تدريبياً �صيفياً دائماً 
باملهارات  وتزويدهم  خرباتهم  و�صقل  وتدريبهم  ال�صباب  ق��درات  تنمية  بهدف 
العملية املختلفة يف جمالت عٌدة لتاأهليهم لبيئة عمل ناجحة للنهو�س باملجتمع 

وامل�صاهمة يف م�صرية الرقي والتقدم للدولة.
املنت�صبون  تلقى خاللها  اأ�صابيع   4 مل��ّدة  ا�صتمر  العام  لهذا  الربنامج  اأن  وذك��رت 
الإدارات  يف  العمل  �صري  طبيعة  ح��ول  عملية  ت��دري��ب��ات  للربنامج  واملنت�صبات 
املختلفة يف اجلمارك اإذ تعرفوا على العمل يف اإدارات خمتلفة منها املوارد الب�صرية 
والعمالء والت�صال املوؤ�ص�صي وال�صتخبارات اجلمركية وتقنية املعلومات وقطاع 
ب�صكل جذري يف  �صاهم  التدريب  برنامج  اأن  .. موؤكدة  اإدارات��ه  بكافة  املتعاملني 
فهم  تكوين  يف  م�صاعدتهم  �صاأنها  من  للطبة  خمتلفة  وخ��ربات  مهارات  تنمية 

اأف�صل ملتطلبات العمل م�صتقبال.

ومن جانبها قالت �صغرى عبد املح�صن اآل �صوار امل�صرفة على الربنامج اإن اخلطة 
�صملت التعرف على العمل امليداين اأكرث ومتكني املتدربني من اأداء املهام فعليا 
�صاحب ذلك دورات وور�س توعوية عن حقوق امل�صتهلك وواجباته واحلديث لعّدة 
امل�صتهلك والدور  التعريف بدور حماية  امل�صتهلك منها  موا�صيع تخ�س حماية 
الرئي�صي يف حماية حقوق امل�صتهلكني بالإ�صافة اإىل كيفية التعرف على حقوق 
امل�صتهلك وما هي واجباته مع تقدمي عر�صا مرئيا لأهم القوانني التي يتوجب 
اأي�صا يف حملة �صيف مروري  املتدربون  �صارك  ..كما  امل�صتهلكني معرفتها  على 

اآمن 2019.

•• اأبوظبي-الفجر:

 اأعلنت مطارات اأبوظبي عن ا�صتكمال ا�صتعداداتها الالزمة ل�صتقبال وفود احلجاج العائدين من منا�صك فري�صة احلج 
من مّكة املكرمة واملدينة املنورة خالل الأ�صبوع اجلاري.

ومن املقرر اأن تبداأ وفود احلجاج بالعودة عرب مطار اأبوظبي الدويل من اململكة العربية ال�صعودية بدءاً من يوم اخلمي�س 
املوافق 15 اأغ�صط�س، لتتوا�صل الرحالت اإىل 17 اأغ�صط�س اجلاري. ومن املتوقع اأن ي�صتقبل املطار اأكرث من 2،750 
ال��دويل يف طريق عودتهم من  اأبوظبي  امل�صافرين عرب مطار  األف تقريباً من احلجاج   25 اإىل  من احلجاج، بالإ�صافة 
مكة املكرمة واملدينة املنورة. وعند و�صول احلجاج العائدين اإىل اأبوظبي، �صيكون موظفو مطارات اأبوظبي يف ا�صتقبالهم 

بالتمور والقهوة العربية وال�صوكولته.

مطارات اأبوظبي ت�شتكمل ا�شتعداداتها ل�شتقبال 
احلجاج العائدين من اأداء فري�شة احلج

جمارك دبي تختتم برنامج التدريب ال�شيفي للطلبة لعام 2019

•• دبي-الفجر:

تلقى مركز القيادة وال�صيطرة يف الإدارة العامة للعمليات يف �صرطة دبي 
و603 مكاملة منذ فجر اأول اأيام عيد الأ�صحى املبارك وحتى  األفا   28
950 ح��ادث��ا م��روري��ا يف الفرتة  ال��ث��الث��اء، كما وق��ع  ي��وم  منت�صف ليل 
ذاتها. وقال العقيد تركي بن فار�س مدير اإدارة مركز القيادة وال�صيطرة 
ب�صرعة  القيادة  تتمثل يف  وق��وع احل��وادث  اإىل  املوؤدية  الأ�صباب  اأك��رث  اإن 
بني  كافية  م�صافة  ت��رك  ع��دم  اإىل  اإ�صافة  املفاجئ،  والن��ح��راف  زائ���دة، 
املركبات، والإهمال بالن�صغال عن القيادة باأمور اأخرى، داعيا ال�صائقني 
القيادة،  عند  املمار�صات اخلطاأ  والبتعاد عن  ال�صري  اللتزام بخط  اإىل 

وتوخي احليطة واحلذر لدى القرتاب من التقاطعات، والتاأكد من خلو 
ال�صارع من امل�صاة، خ�صو�صاً يف مناطق عبور امل�صاة والأحياء ال�صكنية. 

فقط   999 بالرقم  الت�صال  اإىل  اجلمهور  فار�س  بن  العقيد  ونا�صد 
ال�صتف�صار  ح���الت  901 يف  بالرقم  والت�����ص��ال  ال��ط��ارئ��ة،  احل���الت  يف 
اأو  كانت جنائية  �صواء  دبي  �صرطة  تقدمها  التي  عن خمتلف اخلدمات 
مرورية مثل ا�صتخراج �صهادات بحث احلالة اجلنائية وملن يهمه الأمر 
 999 الرقم  يتلقاها  التي  الطارئة  غري  املكاملات  اأن  مو�صحا  وخالفه، 
تت�صبب يف اإهدار الوقت واجلهد املخ�ص�صني للحالت الطارئة التي تكون 
باأم�س احلاجة للم�صاعدة، وعليه فريجى التوا�صل مع غرفة العمليات 

للطوارئ فقط.

الفرتة ذاتها يف  مروريا  حادثا   950
�شرطة دبي تتلقى اأكرث من 28 األف مكاملة خالل اأيام عيد الأ�شحى املبارك

ح�شاد احلج .. مملكة العطاء ت�شمو باإن�شانيتها وحت�شد تقدير العامل
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

الر�صاعة  اأ���ص��دق��اء  جمعية  اختتمت 
اإدارة  ج��م��ع��ي��ات  اإح������دى  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
للمجل�س  التابعة  ال�صحي  التثقيف 
بال�صارقة  الأ����ص���رة  ل�����ص��وؤون  الأع���ل���ى 
الر�صاعة  اأ���ص��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  م���وؤخ���راً، 
وت�صمنت   ،2019 العاملي  الطبيعية 
ت����ق����دمي ال���ع���دي���د م����ن امل���ح���ا����ص���رات 
التوعوية  وامل������ب������ادرات  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
مواد  وعر�س  ال�صحية  وال�صت�صارات 
فلمية حتمل ر�صائل توعوية من قبل 
نخبة من املخت�صني باأهمية الر�صاعة 
الطبيعية من خالل مواقع التوا�صل 
اإىل  باجلمعية،  اخلا�صة  الجتماعي 
مطبوعة  جانب ن�صر اأكرث من 660 
ت��وع��وي��ة ا���ص��ت��ف��ادت م��ن��ه��ا ع���دد كبري 
والأمهات  واحل���وام���ل  ال�����ص��ي��دات  م��ن 
الفتيات  اإىل  اإ�����ص����اف����ة  ال����ع����ام����الت، 

املقبالت على الزواج. 
ا�صتملت  ال��ت��ي  ال��ن�����ص��اط��ات  و���ص��ه��دت 
ع��ل��ي��ه��ا ال��ف��ع��ال��ي��ة وال���ت���ي اأق���ي���م���ت يف 

بالدولة وخ�صو�صاً يف  اأنحاء خمتلفة 
بلدية  م��ع  بالتعاون  ال�����ص��ارق��ة،  اإم���ارة 
امل�صت�صفيات  م����ن  وع������دد  ال�������ص���ارق���ة 
م�صت�صفى  م��ن��ه��ا)  ال�صحية  وامل���راك���ز 
اجلامعة،  وم�صت�صفى  بدبي،  الكويت 
كبرياً  تفاعاًل  القا�صمي(،  وم�صت�صفى 
وال�صيدات  الفتيات  من  لفتاً  واإقباًل 
الر�صاعة  فوائد  على  تعرفن  اللواتي 
�صحتهن  على  املحافظة  يف  الطبيعية 
التن�صئة  و���ص��م��ان  اأط��ف��ال��ه��ن  و���ص��ح��ة 
ال�صليمة لهم، وكذلك �صهدت م�صاركة 
نورة”،  “ماما  اجل��م��ع��ي��ة  ���ص��خ�����ص��ي��ة 
الهدايا  وت��وزي��ع  بالأمهات  للرتحيب 

على اجلمهور.
العزيز  عبد  خ��ول��ة  وق��ال��ت  املهند�صة 
اأ�صدقاء  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  ال���ن���وم���ان، 
فعالية  “تعد  الطبيعية:  ال��ر���ص��اع��ة 
العاملي  الطبيعية  ال��ر���ص��اع��ة  اأ���ص��ب��وع 
م��ن اأب����رز ال��ف��ع��ال��ي��ات ال�����ص��ن��وي��ة التي 
حت��ر���س اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف 
ال�صمو  اإطار توجيهات قرينة �صاحب 
ال�صيخة جواهر  ال�صارقة، �صمو  حاكم 

القا�صمي، رئي�صة املجل�س  بنت حممد 
الأعلى ل�صوؤون

احلياة  ل��ن��م��ط  ال���داع���م���ة  الأ�������ص������رة، 
�صموها  ج���ه���ود  م��ث��م��ن��ًة  ال�����ص��ح��ي��ة، 

ودعمها الالحمدود ملبادرات وم�صاريع 
النهو�س  اإىل  تهدف  التي  اجلمعية، 
مب�����ص��ت��وى ال��ث��ق��اف��ة ال�����ص��ح��ي��ة لدى 

الأمهات وحت�صني �صحة الأطفال«.

العزيز  عبد  خولة  املهند�صة  واأ���ص��ارت 
اأهمية تنظيم احلمالت  النومان، اإىل 
ال��ت��وع��وي��ة والإر����ص���ادي���ة ب�����ص��ك��ل دائم 
الطبيعية،  ال��ر���ص��اع��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأك��ي��د 

تنعك�س  التي  الكبرية  للفوائد  نظرا 
الأ�صهر  يف  وخ���ا����ص���ة  ال���ط���ف���ل  ع���ل���ى 
احلماية  يف  عمره  م��ن  الأوىل  ال�صتة 
من  بالعديد  الإ���ص��اب��ة  م��ن  والتقليل 

الأم  حليب  يحتوي  حيث  الأم��را���س، 
واأن  طبيعية،  حيوية  م�����ص��ادات  على 
وتقلل  ت�صاعد  الطبيعية  ال��ر���ص��اع��ة 
م��ن الأم���را����س امل��ع��دي��ة م��ث��ل التهاب 
الرئوي،  واللتهاب  والإ�صهال،  املعدة، 
ف�صال عن حمايته على املدى البعيد، 
بال�صمنة،  امل��رت��ب��ط��ة  الأم����را�����س  م���ن 
الر�صاعة  ت�صاعد  كما  ال�صكري،  وداء 
والتقليل  الأم  حماية  على  الطبيعية 
من الإ�صابة ب�صرطان الثدي والرحم، 
وداء ال�صكري، واكتئاب ما بعد الولدة، 
ما يدل على اأهمية احلمالت التوعوية 
اأنحاء  خمتلف  يف  تنفيذها  يتم  التي 
�صحي  جمتمع  اإىل  للو�صول  ال��دول��ة 

خايل من الأمرا�س املزمنة.

�سكر وتقدير
العزيز  عبد  خ��ول��ة  املهند�صة  واأك����دت 
ت��ع��اون��ت مع  اأن اجل��م��ع��ي��ة  ال���ن���وم���ان، 
طبيبات موؤهالت ومر�صدات �صحيات 
وجميعهن  ر����ص���اع���ة  وا����ص���ت�������ص���اري���ات 
متوجهة  اجل��م��ع��ي��ة،  يف  م��ت��ط��وع��ات 

بال�صكر والتقدير لهن على جهودهن 
املبذولة يف تنظيم عدد من الن�صاطات 
وخ�صو�صاً  الفعالية،  ت�صمنتها  التي 
املحا�صرات، من اأجل تقدمي معلومات 
الأمهات  ت�صاعد  م��وث��وق��ة،  ون�����ص��ائ��ح 
الطبيعية  ال���ر����ص���اع���ة  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
لأطفالهن، وت�صجعهن على ال�صتمرار 
ف���ي���ه���ا، وخ�������ص���و����ص���اً ال����ع����ام����الت من 
بينهن، لتمكينهن من توفري احلليب 
خروجهن  خ��الل  لالأطفال  الطبيعي 

اإىل العمل. 
الر�صاعة  اأ���ص��دق��اء  جمعية  اأن  يذكر 
غري  تطوعية  جمعية  ه��ي  الطبيعة 
املجل�س  م��ظ��ل��ة  ت��ع��م��ل حت���ت  رب��ح��ي��ة 
الأع���ل���ى ل�����ص��وؤون الأ����ص���رة م��ن��ذ العام 
حت�صني  اإىل  وت�����ه�����دف   ،2004
والنف�صية  اجل���������ص����دي����ة  ال�������ص���ح���ة 
زيادة  والأم��ه��ات من خ��الل  لالأطفال 
والتي  الطبيعية،  الر�صاعة  معدلت 
عالقة  لتكوين  الأمثل  الطريقة  تعد 
جمتمع  اإىل  للو�صول  �صحية  اأ�صرية 

اآمن. 

•• دبي-الفجر:

التقى �صعادة اللواء عبد اهلل خليفة 
دبي،  ل�صرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���ري 
للتح�صري  الأم��ن��ي  املجل�س  رئي�س 
الدويل  اإك�صبو  معر�س  ل�صت�صافة 
را�صد  عبيد  ���ص��ع��ادة  م��ع   ،2020
احل�����ص��ان ال�����ص��ام�����ص��ي، م��دي��ر عام 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة 
�صعادته  والأزمات والكوارث، مهنئا 
ومتمنيا  اجل���دي���د  م��ن�����ص��ب��ه  ع��ل��ى 

ل�صعادته دوام التقدم والنجاح.
ومت خ����الل ال��ل��ق��اء ال����ذي ع��ق��د يف 
دبي، وح�صره  �صرطة  نادي �صباط 
ك���ل م���ن ال��ع��م��ي��د ال���دك���ت���ور حممد 
نا�صر الرزوقي مدير الإدارة العامة 
الدكتور  والعقيد  والإن��ق��اذ،  للنقل 

اأحمد زعل مدير املكتب التنظيمي 
ل���ل���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����ص��رط��ة دب����ي، 
�صالح احلمراين  الدكتور  والعقيد 
للتميز  العامة  الإدارة  مدير  نائب 
مدير  العليلي  وخليفة  وال���ري���ادة، 
الهيئة  يف  امل��ح��ل��ي��ة  امل���راك���ز  اإدارة 
الوطنية، بحث �صبل تعزيز التعاون 
ف��ي��م��ا يتعلق  امل�����ص��رتك  وال��ت��ن�����ص��ي��ق 
ب���اإدارة الأزم���ات واإج����راءات العمل، 
اإىل جانب و�صع الربامج واخلطط 
امل�صتقبلية لإدارة الأزمات والكوارث 
كافة  م��ع��ه��ا يف  ال��ت��ع��ام��ل  وك��ي��ف��ي��ة 
ا�صتعرا�س  اىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ظ��روف، 
ال�صركاء  م���ع  ال��ت��ن�����ص��ي��ق  اإج�������راءات 
وت���ب���ادل اخل����ربات ل��ال���ص��ت��ف��ادة من 
اإم���ك���ان���ي���ات اجل��م��ي��ع مل���واج���ه���ة اأي���ة 
كارثة، وذلك وفق منظومة وطنية 

الأرواح  حماية  يف  ت�صهم  م�صرتكة، 
الدولة  اإمكانات  وتعزيز  واملمتلكات 

يف مواجهة الطوارئ والأزمات.
خليفة  عبداهلل  اللواء  �صعادة  واأك��د 
التامة  اجل����اه����زي����ة  ع���ل���ى  امل�������ري 
للتح�صري  الأم������ن������ي  ل��ل��م��ج��ل�����س 
الدويل  اإك�صبو  معر�س  ل�صت�صافة 
ال����ق����ط����اع����ات  وك������اف������ة   ،2020
وت�صخري  وال����ص���ت���ع���داد  الأم���ن���ي���ة، 
كافة الإمكانيات والتقنيات والذكاء 
اإك�صبو  ل���ص��ت�����ص��اف��ة  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
الذي  العاملي  2020، هذا احلدث 
ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  و���ص��ع��ت��ه 
و�صخرت  اأول��وي��ات��ه��ا  ���ص��ل��م  دب���ي يف 
الذكية  واأنظمتها  اإمكانياتها  ك��ل 
وال��ت��ق��ن��ي��ة ل��ت��ق��دمي ال��دع��م ال���الزم 
الأمنية  باملجالت  يتعلق  ما  كل  يف 

فرق  جميع  وم��ت��اب��ع��ة  واخل��دم��ي��ة، 
العمل وعالقتها مع كافة املوؤ�ص�صات 
الأم��ن��ي��ة يف ال��دول��ة ب��ه��دف تقدمي 
عالية  ج�����ودة  ذات  ذك���ي���ة  خ���دم���ات 
ال���وف���ود  وم��ن��ظ��م��ي  زوار  جل��م��ي��ع 
ن��ك��ون خ��ري �صفراء  امل�����ص��ارك��ة، حتى 
تّوقع  مع  خا�صة  الت�صامح،  لدولة 
اإق��ب��ال ع���دد ك��ب��ري م��ن ال����زوار على 

اأجنحة املعر�س.
الذكاء  دور  �صعادته  ا�صتعر�س  كما 
ال���ص��ط��ن��اع��ي يف ت���اأم���ني احل���دث 
با�صتخدام التكنولوجيا يف املنظومة 
الأمنية واملرورية، اإ�صافة اإىل اأهمية 
العمل بروح الفريق الواحد املتكامل 
من اأجل اإخراج احلدث على اأح�صن 
ال�صرتاتيجية  وال�����ص��راك��ة  وج����ه، 
وال�صبه  احلكومية  املوؤ�ص�صات  ب��ني 

احلكومية واخلا�صة.
����ص���ع���ادة عبيد  اأك������د  وم�����ن ج���ه���ت���ه، 
ا�صتعداد  ال�صام�صي،  را�صد احل�صان 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة 
ت�صخري  وال��ك��وارث على  والأزم����ات 
ل�صت�صافة  الإم����ك����ان����ي����ات  ك����اف����ة 
ه���ذا احل����دث ال��ع��امل��ي ال����ذي يعترب 
و�صياحية  اق��ت�����ص��ادي��ة  اأه��م��ي��ة  ذات 
اأن����ه ي�صكل  وث��ق��اف��ي��ة ك���ب���ريو، ك��م��ا 
والثقافات.  ل��ل��ح�����ص��ارات  م��ل��ت��ق��ًى 
وا�صتمع احل�صور من العقيد �صالح 
احل��م��راين اإىل ���ص��رح ح���ول خطط 
القطاعات الأمنية لتاأمني فعاليات 
 3 على  تق�صيمها  مت  والتي  اإك�صبو، 
قطاعات رئي�صية “ قطاع العمليات، 
وق��ط��اع ال��دع��م والإ����ص���ن���اد، وقطاع 
العمل  وف����رق  اجلنائي”،  ال��ب��ح��ث 

التنظيمي  ال��ه��ي��ك��ل  وا���ص��ت��ع��ر���س 
والتن�صيق  العمل  واآلية  للقطاعات 

بني الفرق.
حممد  الدكتور  العميد  وق��دم  كما 
�صاملة عن  درا���ص��ة  ال��رزوق��ي  نا�صر 
فرق البحث والإنقاذ، وكفاءة املوارد 
التخ�ص�صية،  وال���دورات  الب�صرية، 
والإنقاذ  ال���ربي  الإن���ق���اذ  وم��ه��م��ات 
التحتية، وكيفية  البحري، والبنية 

الظروف  ك��اف��ة  م��ع��ه��ا يف  ال��ت��ع��ام��ل 
اجلميع  اإمكانيات  من  وال�صتفادة 

ملواجهة اأية كارثة قد حتدث.
و�����ص����اه����د احل���������ص����ور ف���ي���ل���م���ا عن 
العمل  ف����رق  ج��م��ي��ع  ا����ص���ت���ع���دادات 

لتاأمني معر�س اإك�صبو.
وح�����ص��ر م��ن ���ص��رط��ة دب���ي، العقيد 
مركز  اإدارة  مدير  فار�س  بن  تركي 
القيادة وال�صيطرة يف الإدارة العامة 

القا�صم  في�صل  والعقيد  للعمليات، 
الأم��ن��ي، ومن  الإع���الم  اإدارة  مدير 
ال�����ص��ي��د ها�صم  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ه��ي��ئ��ة 
الها�صمي مدير مكتب �صعادة املدير 

العام، وال�صيد نا�صر الظاهري.
ويف نهاية اللقاء تبادل �صعادة اللواء 
عبد اهلل خليفة املري، و�صعادة عبيد 
الدروع  ال�صام�صي،  احل�صان  را�صد 

التذكارية.

•• ال�شاررقة-الفجر:

ل��دائ��رة �صوؤون  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����ص��ارق��ة   اإم����ارة  ا�صتقبلت جم��ال�����س ���ص��واح��ي 
ال�صارقة  مدينة  يف  مقراتها  يف  ال�صارقة  بحكومة  وال��ق��رى  ال�صواحي 
عيد  اأي��ام  حلول  ومبنا�صة  ال�صرقية  املنطقة  ويف  الو�صطى  املنطقة  ويف 
الأ�صحى الأ�صر والأه��ايل وجرى تقدمي فوالة العيد للح�صور بجانب 

توزيع العيديات على الأطفال.
وجمل�س  م��غ��ي��در  �صاحية  جمل�س  وه���ي  ال�����ص��واح��ي  جم��ال�����س  وف��ت��ح��ت 
مويلح  �صاحية  وجمل�س  اخل��ال��دي��ة  �صاحية  وجمل�س  وا���ص��ط  �صاحية 
ال�صبيحية   �صاحية  وجم��ل�����س  ال�����ص��ارق��ة  م��دي��ن��ة  يف  وه���م  وال��رح��م��ان��ي��ة 

الب�صتان  وجمل�س �صاحية حياوة يف مدينة خورفكان وجمل�س �صاحية 
املئات  اأبوابها ل�صتقبال  فتحت  دبا احل�صن  �صاحية  الذيد وجمل�س  يف 
من املواطنني واأبنائهم وبناتهم طوال اأيام عيد الأ�صحى  وجرى تناول 
الإفطار بجانب فوالة العيد وتنظيم عدد من الفعاليات واملبادرات من 
خالل ا�صتقبال الأهايل والأطفال يف مقرات ال�صواحي وحققت تقاربهم 

واأ�صعدتهم بتجمعهم.
حر�صت  التي  والتقاليد  العادات  اإح��دى  من  العيد  فوالة  مبادرة  وتعد 
جمال�س ال�صواحي على اإحيائها من منطلق اأدوارها الجتماعي يف تعزيز 
التقارب بني ال�صر ل�صيما خالل العياد والعمل على لتعزيز الرتابط 
الجتماعي خالل اأيام العيد واإك�صاب ال�صر واأطفالها العادات الإماراتية 

والتالقي  التوا�صل  عرى  تنمية  عن  ف�صال  الأ�صحى  عيد  ا�صتقبال  يف 
بني اجلميع لن�صر مظاهر العيد ال�صعيد واأجوائه الجتماعية.

وتبادل  املواطنني  با�صتقبال  ال�صواحي  جمال�س  واأع�صاء  روؤ���ص��اء  وق��ام 
التهاين بقدوم العيد  واجللو�س معهم بجانب توزيع العيديات والألعاب 
ال�صواحي  م��ق��رات  على  ت��واف��دوا  ال��ذي��ن  احل�صور  الأط��ف��ال  كافة  على 
حتى  ب��الأط��ف��ال  الحتفال  يتوا�صل  اأن  على  الأ�صحى  عيد  اأي���ام  خ��الل 

نهاية ال�صبوع .
لإم���ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  املجل�س  ع�صو  ال�����ص��وي��دي  ���ص��امل  ب��ن  خمي�س  واأك����د 
ال�صارقة رئي�س دائرة �صوؤون ال�صواحي والقرى على اأهمية قيام جمال�س 
املبارك من خ��الل قيام  الأ�صحى  اأي��ام عيد  ب��اأدواره��ا خ��الل  ال�صواحي 

روؤ�صاء واأع�صاء املجال�س با�صتقبال املواطنني وال�صر واأطفالهم واإقامة 
العديد من الفعاليات ف�صال عن توزيع العيديات والألعاب على الأطفال 
يف اأجواء احتفالية جميله ورائعة ولفت اإىل اأن تلك الفعاليات تتالقى 
واأهداف دائرة �صوؤون ال�صواحي والقرى يف تعزيز الرتابط الجتماعي 
وجعل الأ�صر اأقرب اإىل بع�س ل�صيما خالل اأيام الأعياد واإدخال ال�صعادة 

يف قلوب الأطفال.  
واأ�صار اإىل اأهمية منا�صبة العيد يف حتقيق تقارب الأ�صر وتالقيها واإحياء 
عادة فوالة العيد والتي تعد من التقاليد الرا�صخة يف جمتمع الإمارات 
العيد  فوالة  وتقدمي  املواطنني  ا�صتقبال  على  ال�صواحي  حر�صت  ل��ذا 

والعيديات لالأطفال .

 •• دبي-الفجر:

لل�صباب  الحت��ادي��ة  املوؤ�ص�صة  با�صرت   
ا�صتقبال طلبات املوؤ�ص�صات واملخت�صني 
باإدارج م�صاقاتهم املهنية �صمن برامج 
املدر�صة املهنية ل�صباب الإم��ارات، كما 
للعمل  ال�صباب  ان�صمام  ب��اب  فتح  مت 
املن�صة  ع����رب  امل���در����ص���ة  اإدارة  ع���ل���ى 
school.youth. الإلكرتونية 
مقر  زيارة  خالل  من  اأو   ،gov.ae

مكاتب املوؤ�ص�صة يف اأبراج الإمارات. 
ويف ه���ذا ال�����ص��ي��اق اأك����دت م��ع��ايل �صما 
الدولة  وزي���ر  امل���زروع���ي  �صهيل  ب��ن��ت 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�صباب  ل�صوؤون 
املوؤ�ص�صة الحتادية لل�صباب اأن توجيه 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
ل�صباب  امل��ه��ن��ي��ة  امل���در����ص���ة  ل��ت��اأ���ص��ي�����س 
الإم�������ارات ه���و خ��ط��وة ت��اري��خ��ي��ة من 

املهني  الح��رتاف  �صكل  تغيري  �صاأنها 
الإم������ارات  دول�����ة  يف  ال�����ص��ب��اب  لآلف 
وا�صتك�صاف  طموحاتهم  حتقيق  نحو 

مواهبهم. 
املزروعي:”اإن  ���ص��م��ا  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
امل��وؤ���ص�����ص��ات الأك��ادمي��ي��ة م��ن مدرا�س 
�صباقا  تخو�س  ال��ع��امل  يف  وج��ام��ع��ات 
مع الزمن من اأجل تطوير وحتديث 
لتلبي  وم�صاقاتها  براجمها  حمتوى 
العمل؛  ل�صوق  املتنامية  الحتياجات 
اأم��ام جمال  ي��وم جتد نف�صها  ويف كل 
املت�صارعة  التقنيات  تفر�صه  ج��دي��د 
الأم��ر الذي يحدث فجوة بني بع�س 
يتعلمها  ال���ت���ي  وامل�����ع�����ارف  امل�����ه�����ارات 
املوؤ�ص�صات.  متطلبات  وب��ني  الطلبة 
املهنية  امل��در���ص��ة  ���ص��ت��ع��م��ل  وم���ن ه��ن��ا 
ل�صباب الإم��ارات على تقريب امل�صافة 
لل�صباب  امل��ج��ال  �صتفتح  كما  بينهما، 
م��ن خمت�صني  امل���ه���ارات  اك��ت�����ص��اب  اأن 
جتاربهم  نقل  على  قادرين  ومهنيني 

ومهاراتهم الواقعية للطلبة، وبالتايل 
�صيتمكنون من التعرف على ال�صورة 
املوؤ�ص�صات  ع��م��ل  لطبعية  احل��ق��ي��ق��ة 
تفكري  وط����ري����ق����ة  واح����ت����ي����اج����ات����ه����ا 
القائمني عليها، كما �صيتمكن الطلبة 
من التعرف على ميولهم وا�صتك�صاف 
مهاراتهم. ويف املقابل �صتمنح املدر�صة 
براجمها  بتفعيل  لل�صركات  الفر�صة 
خالل  م��ن  الجتماعية  للم�صوؤولية 
املجتمعات  على  بالنفع  يعود  م�صروع 
ال���ت���ي ي��ع��م��ل��ون ف��ي��ه��ا واأي�������ص���ا يفتح 
املميزين  ل���ص��ت��ق��ط��اب  امل���ج���ال  ل��ه��م 

واملبدعني«.
واأعربت معاليها عن �صعادتها بالثقة 
ال��ت��ي ت��ول��ي��ه��ا ق��ي��ادة دول����ة الإم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب��ال�����ص��ب��اب، م�صرية 
اإىل اأن الدور املرتقب لل�صباب يف اإدارة 
عمل املدر�صة املهنية لل�صباب هو اأكرب 
بقدراتهم  ال��ق��ي��ادة  اإمي���ان  دل��ي��ل على 
عرب اإ�صراكهم لتقدمي احللول وتويل 

املدر�صة  اأن  اإىل  م��وؤك��دة  امل�����ص��وؤول��ي��ة. 
على  م���ظ���ل���ة  اأك�������رب  اإىل  ����ص���ت���ت���ح���ول 
التعليم  جم���ال  يف  املنطقة  م�صتوى 
ناحية  م��ن  ���ص��واء  امل��ج��اين  التنفيذي 
م�صتوى  اأو  وامل�صاقات  الربامج  تنوع 

ال�صراكات واخلدمات. 
من ناحيته قال �صعادة �صعيد النظري 
مدير عام املوؤ�ص�صة الحتادية لل�صباب 
�صتكون  لل�صباب  املهنية  امل��در���ص��ة  اأن 

التعليمية  املوؤ�ص�صات  جلهود  مكملة 
و�صتعمل  وج���ام���ع���ات  م����دار�����س  م���ن 
و�صوق  الدرا�صي  الف�صل  بني  كرابط 
ل���ت���ق���دمي جت���رب���ة جديدة  ال���ع���م���ل،  
العملية،  املعرفة واخلربة  جتمع بني 
و�صتبني على النجاح الأكادميي الذي 
ال�صباب يف حياتهم من خالل  حققه 
مقراتها  وع�����رب  امل��ه��ن��ي��ة  ب���راجم���ه���ا 
واح����دة من  ال��ي��وم  ن�صهد  امل��خ��ت��ل��ف��ة. 

لها  التفتت  ال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة  امل�����ص��اري��ع 
ح��ك��وم��ة دول�����ة الإم���������ارات م���ن اأج���ل 
وتركز  للم�صتقبل  ال��ط��ري��ق  متهيد 
ال�صخ�صية  ب��ن��اء  على  رئي�صي  ب�صكل 
خالل  من  الفردية  املهارات  وتطوير 
ال����ت����دري����ب وال���ت���ع���ل���ي���م امل���ه���ن���ي. كما 
يقتب�س  امل��ه��ن��ي��ة  امل��در���ص��ة  من����وذج  اأن 
ع��ن ال��ن��م��اذج ال��ع��امل��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة من 
للمعلمني  اجلماعية  امل�صاركة  خالل 
وامل�صاقات �صمن بيئة تفاعلية ع�صرية 
املتواجدة  اخل��ربات  اأف�صل  ت�صتقطب 
على اأر�س الإم��ارات.  واأ�صاف �صعادة 
طلبات  با�صتقبال  النظري:” با�صرنا 
�صيعمل  كما  واملخت�صني،  املوؤ�ص�صات 
اإبرام  على  الحتادية  املوؤ�ص�صة  فريق 
ال�صراكات ال�صرتاتيجية  �صل�صلة من 
مع املوؤ�ص�صات يف القطاعني احلكومي 
املدر�صة  م�����ص��اق��ات  لإدارج  واخل���ا����س 
امل�صوؤولية  ب����رام����ج  ���ص��م��ن  امل��ه��ن��ي��ة 
ولتكون  املوؤ�ص�صات  لتلك  الجتماعية 

بحيث  ال�صنوية  اأج��ن��دت��ه��ا  م��ن  ج���زء 
والإمكانيات  امل�����وارد  ل��ه��ا  تخ�ص�س 
املدر�صة  ه��ذه  �صتفتح  كما  ال��الزم��ة. 
الطلبة  ت�صجيل  ل�صتقبال  اأب��واب��ه��ا 
ال�����ص��ب��اب م���ن ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة 15-

و�صتقدم  العام  نهاية  قبل  عاما   35
الأوق�����������ات  ب����راجم����ه����ا يف خم���ت���ل���ف 
خالل  واأي�����ص��ا  وامل�صائية  ال�صباحية 
و�صيتم  وال�������ص���ب���ت،  اجل���م���ع���ة  ي���وم���ي 
الإع���الن خ��الل ال��ف��رتة القادمة عن 
وخمتلف  و�صراكاتها  براجمها  اأوىل 
خ���دم���ات���ه���ا والإط���������ار ال���زم���ن���ي لكل 
م�صاق ومعايري القبول عرب من�صتها 
school.youth. الإلكرتونية 
على  ���ص��ن��ح��ر���س  ك���م���ا   ،gov.ae
ب�صكل  امل�صاقات  مو�صوعات  تطوير 
وتطلعات  ال�صباب  روؤى  م��ع  متوافق 

املوؤ�ص�صات على حد �صواء.
ل�صباب  امل��ه��ن��ي��ة  امل���در����ص���ة  و���ص��ت��وف��ر 
ال��ربام��ج املهنية  الإم����ارات مئات م��ن 

املعتمدة بالتعاون مع اأكرب املوؤ�ص�صات 
واخلا�س.  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني  يف 
كما �صيح�صل امل�صاركون على �صهادات 
لكل  �صتتيح  كما  املدر�صة،  من  مهنية 
م���وظ���ف خم��ت�����س، ول���ك���ل خ��ب��ري من 
تقدمي دورات مهنية ل�صباب الإمارات 
عملي.  باأ�صلوب  اإليهم  جتربته  ونقل 
رئي�صي  ب�صكل  براجمها  �صرتكز  كما 
العمرية  ال��ف��ئ��ة  م���ن  ال�����ص��ب��اب  ع��ل��ى 
ب���رام���ج  ����ص���ت���ق���دم  ك���م���ا   .35-15
واحلقول  امل����ط����ارات،  لإدارة  م��ه��ن��ي��ة 
وامل�صت�صفيات،  وامل��ت��اح��ف  ال��زراع��ي��ة، 
اإىل دورات مهنية يف و�صع  بالإ�صافة 
البيانات،  وحتليل  امل��ال��ي��ة،  امل��وازن��ات 
الإدارة  علوم  يف  و  املحتوى،  وتطوير 
وال�صمات  وال�����ص��ل��وك��ي��ات،  احل��دي��ث��ة، 
العمل،  �صوق  يف  املطلوبة  ال�صخ�صية 
تطبيقات  يف  تنفيذي  تعليم  وب��رام��ج 
وع�صرات  احل���دي���ث���ة،  ال���ربجم���ي���ات 

الربامج املهنية املجانية لل�صباب.

جمال�س ال�شواحي يف مدينة ال�شارقة واملنطقة الو�شطى واملنطقة ال�شرقية التابعة لدائرة �شوؤون ال�شواحي والقرى يف اإمارة ال�شارقة ت�شتقبل الأهايل وتقدم فوالة العيد   

بدءا�ستقبال طلبات املوؤ�س�سات للعمل على تقدمي الربامج املهنية

�شباب الإمارات يديرون اأول مدر�شة مهنية غري تقليدية ويطورون روؤيتها

اللواء املري ي�شتقبل املدير العام اجلديد للهيئة 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

�سما املزروعي:» اأثر املدر�سة خالل �سنواتها الأوىل �سيعيد ر�سم امل�ستقبل املهني لآلف ال�سباب يف الدولة«
�سعيد النظري:»املدر�سة املهنية �ستتكامل مع ما تقدمه املدار�س واجلامعات لتقدم جتربة تركز على اجلانب املهني«

حما�سرات تثقيفية وتوزيع 660 مطبوعة توعوية يف خمتلف اإمارات الدولة

»جمعية اأ�شدقاء الر�شاعة الطبيعية« بال�شارقة تختتم فعاليات اأ�شبوع الر�شاعة الطبيعية العاملي 2019
خولة عبد العزيز النومان: تنظيم احلمالت التوعوية والإر�سادية ب�سكل دائم للتاأكيد على اأهمية الر�ساعة الطبيعية على الأم والطفل.
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ث��الث��ة ع��راق��ي��ني بتهمة  ال��ع��ام دع���وى ق�صائية �صد  ح��رك الدع����اء 
الإعداد لهجوم اإرهابي ذي دوافع متطرفة يف اأملانيا.

واأعلن الدعاء العام الحتادي يف مقره مبدينة كارل�صروه الأملانية اأن 
الثالثة �صيمثلون للمحاكمة اأمام املحكمة الإقليمية ملدينة هامبورج.

وبح�صب البيانات، مت القب�س على الثالثة نهاية يناير )كانون ثان( 
احلني  ذل��ك  منذ  ويقبعون  �صليزفيج-هول�صتاين،  ولي��ة  يف  املا�صي 
�صنا  الأ�صغر  اأن الثنني  العام،  يف احلب�س الحتياطي.وذكر الدعاء 
بني املتهمني )كالهما 23 عاما( خططا ل�صن هجوم يف اأملانيا نهاية 
مبحاولت  املتهمان  قام  املحققني،  بيانات  املا�صي.وبح�صب  نوفمرب 

تفجري اأولية مب�صحوق اأ�صود م�صتخرج من الألعاب النارية.
واأراد املتهمان اأن ميدهما �صديقهما - املتهم الثالث- ب�صالح ناري، 
التكلفة. وبعد ذلك  باهظ  الذي عر�صه عليهما كان  ال�صالح  اأن  اإل 
خطط املتهمان ل�صتخدام ع�صرة كيلوجرامات من مادة “تي اإن تي” 

املتفجرة و�صيارة يف تنفيذ الهجوم.
يف  نظرية  تدريبات  املتهمان  تلقى  ال��ع��ام،  الدع���اء  بيانات  وبح�صب 

مدر�صة لتعلم القيادة لالإعداد للهجوم.

اعتقلت �صرطة هونغ كونغ 5 متظاهرين اأثناء عملية اإنقاذ يف مطار 
اأفادت  ح�صبما  ال�����ص��ب��اط،  اأح���د  امل��ت��ظ��اه��رون  احتجز  حيث  امل��دي��ن��ة، 

ال�صرطة يف بيان.
واندلعت الفو�صى يف املطار، عندما حاولت �صرطة مكافحة ال�صغب 

اقتحام املبنى لتحرير ال�صابط.
“غلوبال تاميز”  يعمل لدى �صحيفة  ال�صرطة �صحفياً  اأنقذت  كما 

ال�صينية، احتجزه املتظاهرون بعدما مت الك�صف عن هويته.
وقالت ال�صرطة اإنه “مت اتهام املعتقلني بارتكاب جرائم مبا يف ذلك 
على  والع��ت��داء  هجومية  اأ�صلحة  وح��ي��ازة  ال��ق��ان��وين  غ��ري  التجمع 

ال�صرطة وتكدير ال�صلم«.

اىل  ترمز  ام�س مب�صح جداريات  ال�صودانية  الحتجاج  ن��ّددت حركة 
حتركها يف خمتلف اأنحاء اخلرطوم، داعية املجل�س الع�صكرّي لوقف 
املزيد.وقال حتالف قوى احلرية  واأن�صارها اىل ر�صم  اإزالتها  حملة 
ال�صوداين  الرئي�س  اأطاحت  التي  الذي يقود الحتجاجات  والتغيري 
“املجل�س الع�صكرّي واأعداء الثورة يقومون  اإّن  ال�صابق عمر الب�صري 
العامة وبع�س  القيادة  التي زينت �صوارع منطقة  مب�صح اجلداريات 
ونعتربه  ال�صلوك  ه��ذا  “ندين  بيان  يف  اخل��رط��وم«.وت��اب��ع��ت  ���ص��وارع 
انتهاكاً وا�صحاً وامتداداً مق�صوداً لطم�س اأحد اأهم مالمح الثورة«.

التي زينت  امللونة  الر�صومات  املا�صية، مت طالء هذه  الأي��ام  وخالل 
التي  الحتجاجية  للحركة  الأوىل  املراحل  خالل  العا�صمة  �صوارع 
اأطاحت الب�صري.وباتت هذه الر�صومات مع املو�صيقى رمزا للطبيعة 
عو�صا  �صباب  ن�صطاء  ق��اده��ا  ال��ت��ي  الحتجاجية  للحركة  ال�صعبية 
ر�صمت  الر�صومات  ه��ذه  م��ن  معار�صة.وكثري  �صيا�صية  اح���زاب  ع��ن 
حيث  اخل��رط��وم  يف  للجي�س  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  منطقة  ج���دران  على 
يف  بالقوة  جتمعهم  ف�س  قبل  لأ�صابيع  ال�صباب  املحتجون  اعت�صم 
القتلى  ع�صرات  عن  اأ�صفر  دام  اعتداء  يف  الفائت  حزيران/يونيو   3
ومئات اجلرحى.كما نّظم فنانون حملة لر�صم وجوه �صحايا احلركة 
الحتجاجية اأمام منازلهم يف م�صعى لتخليد ذكراهم.وقالت حركة 
الحتجاج “هذه خطوة عبثية وتنم عن عجز اأعداء الثورة عن اإدراك 
جتذر الثورة ووعيها يف كل قلب وفوؤاد”، مطالبة “املجل�س الع�صكري 
باإيقاف م�صح اجلداريات فوراً وندعو جميع الثوار اىل موا�صلة ر�صم 
من  اأ�صهر  التعبري«.وبعد  يف  حقوقهم  كافة  وممار�صة  اجل��داري��ات 
املفاو�صات بني قادة احلركة الحتجاجية واملجل�س الع�صكري الذي 
ل الطرفان يف مطلع اآب/ يتوىّل ال�صلطة منذ الإطاحة بالب�صري، تو�صّ
اأغ�صط�س اجلاري اإىل اتفاق لت�صكيل جمل�س ع�صكري مدين م�صرتك 

يوؤ�ص�س لإدارة انتقالية تقود البالد ملرحلة ت�صتمر 39 �صهرا.

عوا�شم

برلني

اخلرطوم

بكني

�شحيفة اإ�شرائيلية: احلرب 
املقبلة مع غزة لي�شت بعيدة

 •• القد�ص املحتلة-وكاالت:

قالت �صحيفة اإ�صرائيلية، اأم�س الأربعاء، اإن املواجهة املقبلة مع قطاع غزة 
لي�صت بعيدة، و�صتكون اأكرث ق�صوة يف اخل�صائر من اجلانبني، لفتة اإىل اأن 
اأولوية للجبهة اجلنوبية مع قطاع غزة  اأعطت  قيادة اجلي�س الإ�صرائيلي 

ب�صبب ارتفاع نذر الت�صعيد.
اأكد  “اجلي�س  اأن  الإ�صرائيلية،  بو�صت”  “جريوزاليم  �صحيفة  وذك���رت 
وتخزين  التدريب،  وت��رية  من  رفعت  قواته  واأن  للحرب،  التام  ا�صتعداده 
قبل  عليه  كانت  مّم��ا  اأ�صعاف  اأرب��ع��ة  تبلغ  وال��ذخ��رية  الأ�صلحة  من  كميات 
لديها  الع�صكرية  ال�صتخبارات  اأن  كما  غ��زة،  قطاع  على  الأخ���رية  احل��رب 

مئات الأهداف اجلاهزة«.
كوخايف،  اأف��ي��ف  اجل���رال  اجلي�س  اأرك���ان  “رئي�س  اأن  ال�صحيفة،  واأ���ص��اف��ت 
اأكرب  احتماًل  تت�صمن  اأّن��ه��ا  باعتبار  اجلنوبّية،  للجبهة  الأول��وي��ة  اأعطى 
ال�صيا�صية طلبت من اجلي�س  امل�صتويات  اأن  اإىل  م�صرية  ال�صراع”،  لتفجر 

حتقيق ن�صر حا�صم يف حالة اأية مواجهة مقبلة.
وتابعت ال�صحيفة، اأن “كوخايف وافق بالفعل على خطط القتال الت�صغيلية، 
واأن�صاأ موؤخرا وحدة اإدارية لت�صكيل قائمة من الأهداف املحتملة يف قطاع 

غزة، يف حال اندلعت احلرب«.
املقبلة مع قطاع  اأن تقديرات اخل�صائر يف احلرب  اإىل  واأ�صارت ال�صحيفة، 
�صتكون اأعلى بكثري، �صواء بالن�صبة للجنود اأْو املدنيني، واأن التوقعات ت�صري 

اإىل اأن هذه املواجهة لي�صت بعيدة.
���ص��ت�����ص��ارك قوات  اأي م��واج��ه��ة مقبلة  اأن����ه خ���الل  ال�����ص��ح��ي��ف��ة،  واأو���ص��ح��ت 
القتل  عمليات  تنفيذ  يف  واملُ��خ��ت��ارة  النخبوية  ال��وح��دات  م��ن  الكوماندوز 

امل�صتهدفة، وغريها من العمليات ال�صرية. 

�سمان هزمية داع�س يتطلب زيادة الدعم لتحقيق ال�ستقرار 

العرب والأكراد..�شراع على ال�شلطة اأم تقا�شم لها؟

•• عوا�شم-وكاالت:

اأن هزم حزب العدالة والتنمية )AKP( احلاكم  منذ 
يونيو   23 يف  اإ�صطنبول،  بلدية  انتخابات  يف  تركيا  يف 
الحتجاجات  م��ن  م��وج��ة  ال��ب��الد  ت�صهد  “حزيران”، 
بيئية.  ق�صايا  على  معظمها  تركز  للحكومة،  املعار�صة 
وت���وح���ي ت��ل��ك الح���ت���ج���اج���ات ال�����ص��ل��م��ي��ة- الأك�����رب منذ 
م�صريات حديقة جيزي يف 2013، باأن زخماً جديداً دب 
اأن يكون لها تداعيات  املعار�صة، مع احتمال  اأو�صاط  يف 

كبرية على الدميقراطية الرتكية.
ويرى �صونار جاغابتاي، مدير برنامج الأبحاث الرتكية 
حتولت  اأن  لالأبحاث”،  ف��ام��ي��ل��ي  ب��اي��ر  “مركز  ل���دى 
كبرية �صهدتها تركيا يف ال�صيف احلايل. فقد نظم، يف 

النا�صطني  من  �صغرية  جمموعة  “متوز”،  يوليو   26
جبال  يف  للذهب  منجم  م�صروع  �صد  �صلمياً  احتجاجاً 

اإيدا، غرب تركيا. 
�صيبنى  ال���ذي  امل��ن��ج��م  اإن  البيئة  يف  خمت�صون  وي��ق��ول 
�صيدمر  ال��ع��ام واخل��ا���س،  القطاعني  ب��ني  ���ص��راك��ة  ع��رب 
الغ�صب  ت��زاي��د  وق���د  امل��ن��ط��ق��ة.  ت��ل��ك  البيئي يف  ال��ن��ظ��ام 
غري  تركية  منظمة  تيما،  مركز  ك�صف  عندما  ال�صعبي 
عن  يزيد  ما  اأن  ال��رتب��ة،  تعرية  ملقاومة  �صكلت  ر�صمية 
195،000 �صجرة مت قطعها متهيداً لبناء املنجم- اأي 
اأكرث باأربعة اأ�صعاف الرقم الذي حددته �صركة التعدين 

ووافقت عليه وزارة الطاقة واملوارد الوطنية. 

دور فعال

ويلفت كاتب املقال لنمو عدد املحتجبني حتى و�صل اإىل 
ع�صرات الآلف، مع دعوات لوقف عملية البناء، واإجراء 
املعار�صة  ولعبت  بيئية.  ق�صايا  ح��ول  عامة  م�����ص��اورات 
خا�صة  الح���ت���ج���اج���ات،  ت��ل��ك  يف  ف���ع���اًل  دوراً  ال��رتك��ي��ة 
انتخابات  اإثر فوزها يف  اكت�صبت حيوية جديدة،  بعدما 

اإ�صطنبول يف 23 يونيو”حزيران«.
اأن���ب���اء  ت�������ص���درت  اجل��������اري،  “اآب”  اأغ�����ص��ط�����س   5 ويف 
ن�صطاء  �صكل  الداخلية، عندما  ال�صيا�صات  الحتجاجات 
موقع  عند  لالجتماع  ودع��وا  كيلومرت،  بطول  م�صرية 
املياه  ح��ول  الكبري  “اللقاء  اأ���ص��م��وه  م��ا  يف  املنجم  ب��ن��اء 
باملنطقة،  خميم  يف  الن�صطاء  م��ئ��ات  واأق���ام  والوعي”. 
ونظموا منتديات ليلية ملناق�صة مطالبهم، واحتجاجات 

يومية يف مناطق حميطة باملوقع. 

ق�سايا موحدة
وح�����ص��ب ال���ك���ات���ب، وح�����دت اأي�������ص���اً ع����دة ق�����ص��اي��ا بيئية 
يف  احلكومة  ق��رار  اأث��ار  فقد  الرتكية.  املعار�صة  اأخ��رى 
جنوب  يف  اإلي�صو  �صد  خ��زان  ملء  ببدء  يونيو)حزيران( 
�صرق البالد انتقاد ائتالف وا�صع من الن�صطاء وال�صا�صة 
ناجمة  م���وؤك���دة  وث��ق��اف��ي��ة  بيئية  اأ����ص���رار  م��ن  ال��ق��ل��ق��ني 
ع��ن ارت��ف��اع من�صوب امل��ي��اه. ورغ���م الح��ت��ج��اج��ات، بداأت 
ال�صلطات بنقل �صكان مدينة ح�صن كيف التاريخية التي 

�صوف تغمرها املياه بالكامل. 

نقطة انطالق
وبراأي كاتب املقال، كان املحرك الرئي�س لتلك التجمعات 
انتخابات بلدية اإ�صطنبول يف 23 يونيو”حزيران”، حيث 
الرئي�س  ب�صورة  �صرر  اإحل��اق  اإىل   AKP هزمية  اأدت 
وحتول الرجل،  الرتكي، اأردوغان “ك�صيا�صي ل يقهر”. 

منذ 2003، بعد �صل�صلة من النت�صارات النتخابية اإىل 
اأقوى �صيا�صي خالل 70 عاماً من م�صرية الدميقراطية 
قائداً  اأردوغ���ان  اليوم  يبدو  الوقت،  نف�س  ويف  الرتكية. 
قائداً  )بو�صفه  واجلي�س  ولل�صرطة  وللحكومة  للدولة 
عاماً للقوات امل�صلحة(، ورئي�صاً لكتلة حزبه يف الربملان. 
وقد اأدى ت�صديد قب�صته على ال�صلطة، عالوة على عدد 
اإىل خيبة عدد كبري  القمع لالحتجاجات،  من عمليات 

من املعار�صني.
ودام ذلك احلال حتى مار�س “اآذار” عندما فاز مر�صح 
 – اإ�صطنبول  بلدية  برئا�صة  اأوغلو  اإم��ام  اأك��رم  املعار�صة 
موقع هام يتوىل فيه م�صوؤولية قرابة %20 من �صكان 
ال�صاحة  انطالق على  نقطة  �صابقاً مبثابة  وكان  تركيا، 
ونفوذه  ل�صلطته  اأردوغ�����ان  ا���ص��ت��خ��دام  ال��وط��ن��ي��ة.ورغ��م 
لإلغاء نتيجة تلك النتخابات، ومن ثم اإعادتها يف 23 

اإل اأن اإمام اأوغلو فاز بفارق كبري.  يونيو”حزيران”، 

تكتل املعار�سة
العام  اأردوغ���ان، يف  اأن��ه عندما حول  اإىل  الكاتب  وي�صري 
املا�صي، النظام ال�صيا�صي يف تركيا من برملاين اإىل رئا�صي، 
مل يدرك اأنه �صي�صاعد يف تكتل املعار�صة. فقد فاز �صابقاً 
منواً  حتقيقه  ب�صبب  فقط  لي�س  متتالية  انتخابات  يف 

اقت�صادياً قوياً، ولكن لأنه واجه معار�صة مق�صمة.
اأن قرابة ن�صف ال�صعب الرتكي يعار�س  ويقول الكاتب 
رئي�صه، ولكن حتى وقت قريب كانت تلك الأعداد موزعة 
من  وف�صائل  متفرقة،  وكردية  تركية  جمموعات  على 
وتنظيمات حمافظة  الو�صط،  الو�صط ومن ميني  ي�صار 
وليربالية. ولكن يبدو باأن الفجوة بني تلك املجموعات 
تقل�صت موؤخراً، مبا يعود بالنفع على املعار�صة الرتكية 

ككل.  

ن�سف ال�سعب الرتكي يعار�س اأردوغان

انتخابات ا�شطنبول.. دينامية جديدة يف تركيا

»ال�شباب ال�شومالية« تهاجم قاعدة ع�شكرية
•• مقدي�شو-وكاالت:

قال �صكان: اإن “قاعدة ع�صكرية �صومالية مبنطقة �صبيلي ال�صفلى �صهدت انفجار �صيارتني ملغومتني 
الإرهابي  القاعدة  بتنظيم  املرتبطة  ال�صباب  حركة  اأعلنت  فيما  الأرب��ع��اء،  اأم�����س  ن���ريان،  واإط���الق 
م�صوؤوليتها عن الهجوم.ووقع الهجوم يف بلدة اأوديغلي الزراعية الواقعة على نهر �صبيلي على بعد 
“�صمعنا  اأوديغلي:  اأعيان  اأح��د  اهلل  عبد  اآدن  مقدي�صو.وقال  العا�صمة  غ��رب  جنوب  كيلومرتاً   70
انفجارين كبريين واإطالق نار من اجتاه القاعدة الع�صكرية ال�صومالية. راأيت عدة جنود يفرون من 
القاعدة لكن ل ميكننا معرفة عدد القتلى«.واأعلنت حركة ال�صباب الإرهابية امل�صوؤولية عن الهجوم 
وقالت اإنه “اأ�صفر عن مقتل 50 جندياً بينما لقي اثنان من مقاتليها حتفيهما«.وقال املتحدث با�صم 
العمليات الع�صكرية لل�صباب عبد العزيز اأبو م�صعب: “قاد جماهدان �صيارتني ملغومتني واحدة تلو 
الأخرى ودخال القاعدة ال�صومالية يف منطقة اأوديغلي اليوم. قتلنا 50 من جنود احلكومة واأحرقنا 

مركباتهم«.ومل يت�صن الت�صال مب�صوؤويل احلكومة للح�صول على تعقيب اأو تاأكيد عدد القتلى.

••  وا�شنطن-وكاالت

“نا�صونال  جم���ل���ة  ن�����ص��رت��ه  ت���ق���ري���ر،  راأى 
ال�صتقرار  فر�س  اأن  الأمريكية،  انرتي�صت” 
���ص��رق �صوريا،  ���ص��م��ال  ب��ن��اء م��ن��ط��ق��ة  واإع������ادة 
ال�����واق�����ع�����ة حت�����ت ����ص���ي���ط���رة ق��������وات ����ص���وري���ا 
�صعوبة  اأكرث  يبدوان  )ق�صد(،  الدميقراطية 
ث��ل��ث م�صاحة  اإذ مت��ث��ل  داع�������س،  م���ن ه��زمي��ة 
�صوريا وي�صكنها قرابة خم�صة ماليني ن�صمة، 
وامل�صيحيون  والأك������راد  ال��ع��رب  ذل���ك  يف  مب��ا 
ال�����ص��ري��ان والأ����ص���وري���ون وال��ك��ل��دان��ي��ون، اإىل 

جانب الأيزيديون والرتكمان. 
اإميي  الباحثان  اأع��ده  ال��ذي  التقرير،  وُي�صري 
اإىل  ويلينربغ،  فان  فالدميري  وهوملز  اأو�صنت 
اأن منطقة �صمال �صرق �صوريا تواجه حتديات 
الرئي�س  رف�����س  ا���ص��ت��م��رار  فيها  ك��ث��رية؛ مب��ا 
تنازلت  اأي  ت��ق��دمي  الأ����ص���د  ب�����ص��ار  ال�����ص��وري 
للمنطقة رغم اأن قواته فقدت �صيطرتها على 

�صمال البالد منذ اأكرث من �صبع �صنوات. 

حتديات وتهديدات
و يهدد الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان 
املنطقة، وت�صن خاليا داع�س الإرهابية  بغزو 

النائمة هجمات ب�صكل منتظم.
 ويف الوقت نف�صه يرف�س العديد من البلدان 
ا���ص��ت��ع��ادة م��واط��ن��ي��ه ال���ذي���ن ان�����ص��م��وا طوعاً 
الذي  الأم����ر  الإره����اب����ي،  داع�����س  تنظيم  اإىل 
�صوريا  ���ص��رق  ل�صمال  ال��ذات��ي��ة  الإدارة  اأج���رب 
داع�س  مقاتلي  اآلف من  واإي���واء  اإط��ع��ام  على 

الأجانب املحتجزين لآجل غري م�صمى. 
وبالنظر اإىل �صخامة هذه التحديات و�صعوبة 

املوقف الراهن،
اأمريكية  �صيا�صة  و�صع  على  التقرير  يح�س   
الفا�صلة  اللحظة  ه��ذه  يف  بعناية  وتنفيذها 
اإثارة  م��ع  وبخا�صة  املنطقة،  ت�صهدها  ال��ت��ي 
ت�������ص���اوؤلت يف الآون������ة الأخ������رية ح����ول مدى 
املنطقة  الذاتية على حكم هذه  الإدارة  قدرة 

بفاعلية. 

درا�سة كارنيغي
وينتقد تقرير “نا�صونال اإنرتي�صت” الدرا�صة 
ال�صادرة موؤخراً عن موؤ�ص�صة كارنيغي لل�صالم 
 – ال���ك���ردي  “ال�صراع  ع��ن��وان  ال����دويل حت��ت 
�صوريا”  �صرق  �صمال  يف  النفوذ  على  العربي 
اإل��ي��زاب��ي��ث ت�صوركوف  اأع���ده���ا ك��ل م��ن  ال��ت��ي 

وع�صام احل�صن.
ل��ي�����ص��وا على  الأك�������راد  اأن  ال���درا����ص���ة  واأك������دت 
ا�صتعداد لتقا�صم ال�صلطة مع نظرائهم العرب 
واأن قوات “ق�صد” غري قادرة على التفاو�س 
يف ال�صيا�صة القبلية، كما اأن الإدارة الذاتية ل 
واإمن��ا تعتمد  باملهنيني ذوي اخل��ربة  ت�صتعني 

على الكوادر الإيديولوجية. 
ويعترب التقرير اأن درا�صة “كارنيغي” قدمت 
اأر�س  ع��ل��ى  الأم�����ور  حلقيقة  �صطحياً  فهما 
املحتملة  التوترات  تاأجيج  اإىل  وتقود  الواقع 
وي�صدد  مو�صوعي.  حتليل  تقدمي  م��ن  ب��دًل 
الباحثان على اأن العرب والأكراد وامل�صيحيني 
اإط����ار قوات  اإىل ج��ن��ب يف  ق��د ح���ارب���وا ج��ن��ب��اً 

الإرهابي،  داع�����س  تنظيم  ل��ه��زمي��ة  “ق�صد” 
جميعاً  وُدف��ن��وا  مقاتل  األ��ف   11 منهم  وُقتل 
اأنحاء  جميع  يف  امل��ق��اب��ر  يف  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��اً 

املنطقة. 
ال�����ص��ع��ب الكردية  وت��ع��اون��ت وح����دات ح��م��اي��ة 
م����ع اجل���م���اع���ات امل�����ص��ل��ح��ة ال���ع���رب���ي���ة ط����وال 
ف����رتة ال�������ص���راع، وب������داأت يف جت��ن��ي��ده��م منذ 
اأواخ�����ر 2012 ق��ب��ل اإن�����ص��اء ق����وات ق�����ص��د يف 
وا�صتمر   ،2015 الأول”  اأكتوبر”ت�صرين 
هزمية  بعد  حتى  ق�صد  اإىل  ال��ع��رب  ان�صمام 
الوقت  ويف  املا�صي،  “اآذار”  مار�س  يف  داع�س 
الراهن ما ل يقل عن ن�صف مقاتلي ق�صد من 

العرب. 

خماوف العرب ال�سوريني
الأك��راد يف كثري  القادة  اأن  الباحثان  ويو�صح 
خماوف  ح�صا�صية  ي��ت��ف��ه��م��ون  الأح���ي���ان  م��ن 
ال���ع���رب ال�����ص��وري��ني. ف��ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل امل���ث���ال مت 
تغيري ا�صم الكيان احلاكم يف دي�صمرب “كانون 

�صمال  اإىل  “روجافا”  م��ن   2016 الأول” 
���ص��وري��ا، الأم�����ر ال����ذي اأغ�����ص��ب ال��ع��دي��د من 
ال��ق��وم��ي��ني الأك������راد، ك��م��ا مت ال�����ص��م��اح ببقاء 
الأ�صد  نظام  عمد  الذين  العرب  امل�صتوطنني 
حمافظة  يف  توطينهم  اإىل  ال�صبعينيات  يف 

احل�صكة ل�صتبدال القرى الكردية. 
النظام  اأن  الأمريكية  املجلة  تقرير  وي�صيف 
املركز  ون��ق��ل   2018 يف  األ���غ���ي  ال���ف���ي���درايل 
الإداري اأو العا�صمة من القام�صلي اإىل مدينة 
عني عي�صى العربية، ويحمل ال�صعار الر�صمي 
لالإدارة اللغات العربية والكردية وال�صريانية 
والرتكية، وتت�صارك قوات الأمن العربية مع 

الأكراد يف حرا�صة املباين املهمة. 
 

اإخفاق تركيا
جناحاً  حققت  ق�صد  اأن  اإىل  التقرير  ويلفت 
ب�صوريا  ال��ع��رب  قبائل  م��ع  التعامل  يف  اأك���رب 
قبل  وحتى  الأ���ص��د،  ونظام  تركيا  مع  مقارنة 

اإن�����ص��اء ق�����ص��د، ك��ان��ت وح����دات ح��م��اي��ة ال�صعب 
الكردية تعمل عن كثب مع قبائل �صمر وجبور 
2013. وعندما كانت  اأوائل  واأم�صايل منذ 
ف�صائل املعار�صة ت�صيطر على دير الزور فاإنها 
امل�صلحة  اجلماعات  منع  على  ق���ادرة  تكن  مل 
املتناحرة من ال�صيطرة على اأجزاء كبرية من 
املحافظة. وي�صكل غياب قوات “ق�صد” خطراً 
مثل  امل�صلحة  بعودة اجلماعات  يهدد  حقيقياً 
داع�س الإرهابية وهيئة حترير ال�صام اإىل دير 
اإدلب مل تتمكن ف�صائل املعار�صة  ال��زور، ويف 

من مقاومة هيمنة هيئة حترير ال�صام. 
تركيا  ك��ان��ت  م���ا  “غالبا  ال��ت��ق��ري��ر:  وي���ق���ول 
غ��ري ق����ادرة ع��ل��ى وق���ف ال��ق��ت��ال ب��ني ف�صائل 
لل�صيطرة  اخل��ا���ص��غ��ة  امل��ن��اط��ق  يف  امل��ع��ار���ص��ة 
الباب  مدينة  يف  املثال  �صبيل  فعلى  الرتكية. 
قاتل ف�صيل اأحرار ال�صرقية )من دير الزور( 
ويف  املا�صي،  ال��ع��ام  خ��الل  الأخ���رى  الف�صائل 
الف�صيل  ه��ذا  ه��دد   2017 اأغ�صط�س”اآب” 
ل���ن ي�صفر  الأم���ري���ك���ي���ني. ول���ذل���ك  اجل���ن���ود 
الزور  دي��ر  اإىل  الف�صائل  ه��ذه  مثل  اإح�����ص��ار 
عدد  اإىل  وبالنظر  ال�صتقرار،  املزيد من  عن 
الف�صائل املتناف�صة على الأر�س، يحتاج الأمر 
حافظت  م��ا  وه��و  للقيادة،  مركزية  بنية  اإىل 
“حتى مع تو�صعها وتكيفها  عليه قوات ق�صد 

مع الظروف املحلية«. 
وي��خ��ل�����س ت��ق��ري��ر امل��ج��ل��ة الأم��ري��ك��ي��ة اإىل اأن 
�صمان هزمية داع�س الإرهابية  يتطلب ح�س 
املتحدة  والوليات  ال��دويل،  التحالف  اأع�صاء 
خ�صو�صاً، على زيادة الدعم املايل وال�صيا�صي 
ل�صيما  الإع��م��ار،  واإع���ادة  ال�صتقرار  لتحقيق 
يف ظ��ل حم����اولت داع�����س جل���ذب امل��زي��د من 
ال�صخط  ا���ص��ت��غ��الل  خ����الل  م���ن  امل��ج��ن��دي��ن 
ال�����ص��ع��ب��ي ب�����ص��ب��ب ن��ق�����س ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف 
امل��ن��اط��ق احل�����ص��ري��ة ال��ت��ي م��زق��ت��ه��ا احل���رب. 
البنية  ال���ص��ت��ث��م��ار  ه���ذا  ي�����ص��م��ل  اأن  وي��ت��ع��ني 
التحتية التعليمية املدنية يف املنطقة وبرامج 
والعراق  تركيا  على  وال�صغط  الأم��ي��ة  حم��و 

لفتح احلدود وت�صليم ال�صلع الإن�صانية.  

هاموند: بريك�شت بال اتفاق »خيانة« للربيطانيني 
•• لندن-اأ ف ب:

حذر وزير املال الربيطاين ال�صابق فيليب هاموند اأم�س رئي�س 
الوزراء اجلديد بوري�س جون�صون من اأن بريك�صت بال اتفاق 
�صي�صكل “خيانة” للت�صويت الذي جرى يف ا�صتفتاء 2016 

مل�صلحة النف�صال عن الحتاد الأوروبي.
كتب  الأرب����ع����اء،  تاميز”  “ذي  �صحيفة  يف  ن�����ص��ر  م��ق��ال  ويف 
لنتيجة  خ��ي��ان��ة  �صيكون  ات��ف��اق  ب��ال  “بريك�صت  اأن  ه��ام��ون��د 

واأ�صاف اأن “الدعاء باأن الناخبني �صوتوا  ا�صتفتاء 2016”. 
من اأجل خروج من الحتاد الأوروب��ي بدون اتفاق هو متويه 

للحقيقة«.
وخ���الل حملة ال���ص��ت��ف��ت��اء ال���ذي ���ص��وت ف��ي��ه 52 ب��امل��ئ��ة من 
الربيطانيني مع اخل��روج من الحت��اد، مل تكن �صروط هذا 

النف�صال مطروحة يف النقا�صات.
واأكد جون�صون الذي توىل رئا�صة احلكومة خلفا لترييزا ماي 
يف 24 متوز/يوليو، اأن بريطانيا �صتغادر الحتاد الأوروبي يف 

املوعد املحدد يف 31 ت�صرين الأول-اكتوبر �صواء جنحت اأو مل 
اتفاق اخل��روج الذي تو�صلت  التفاو�س على  اإع��ادة  تنجح، يف 

اإليه رئي�صة الوزراء ال�صابقة مع املفو�صية الأوروبية.
لكن وزير املال ال�صابق راأى اأن جون�صون يتبنى حاليا “موقفا 
باجتاه  امل��ت��ح��دة  اململكة  وي��دف��ع  ال��ت��ف��او���س  لإع����ادة  مدمرا” 
للفقرة املثرية  “ب�صحب كامل”  اتفاق، مبطالبته  خروج بال 
“تعديالت  باإدخال  ولي�س  اإيرلندا،  يف  احل��دود  حول  للجدل 

مطلوبة” عليها.

•• مو�شكو-اأ ف ب:

اأجانب  اأن ج��وا���ص��ي�����س  اأم�����س  ال��ك��رم��ل��ني  ق���ال 
ي��راق��ب��ون ال��ع��ل��م��اء ال��رو���س “على م���دار 24 
يف وقت ت�صاعد فيه غ�صب الباحثني  �صاعة”، 
طابع  “ذات  ج����دي����دة  ق����ي����ود  م����ن  ال�����رو������س 
�صوفياتي” عليهم، حتّد توا�صلهم مع اخلارج.
مر�صوم  يف  وال��ب��ح��ث  التعليم  وزارة  وت��و���ص��ي 
التي  اللقاءات  على  القيود  بتعزيز  خ�صو�صاً 
اإىل  زياراتهم  من  وباحلد  اأجانب  بها  ي�صارك 
ا�صتخدامهم  وم��ن  ال��رو���ص��ي��ة  امل��ع��اه��د  م��ب��اين 

لالأجهزة اللكرتونية.
م�صبق  ت�صريح  كذلك حيازة  ال��وزارة  وتطلب 
العمل مع  �صاعات  الإدارة لكل لقاء خارج  من 
اأي زميل من بلد اآخر، وكتابة تقرير حول هذا 

اللقاء.
وندد باحثون رو�س بتلك الإجراءات “العبثية 
عزلة”  م��ن  “�صتزيد  التي  الواقعية”  وغ��ري 

رو�صيا وت�صر بعملهم.
واأعربوا عن خ�صيتهم من العودة اإىل احلقبة 
من  العلماء  مينع  ك��ان  حينما  ال�صوفياتية، 
مبرافقة  اإل  الأجانب  زمالئهم  مع  التوا�صل 

اأكادميية  مدير  م�صاعد  ثالث.واعترب  ط��رف 
الأربعاء  خوخلوف  األيك�صي  الرو�صية  العلوم 
ال�صلطات  ه��دف  تناق�س  التو�صيات  تلك  اأن 
جذب املزيد من الطالب الأجانب اإىل رو�صيا 
با�صم  املتحدث  فيها.واأكد  توظيفهم  وت�صهيل 
�صرورة  على  بي�صكوف  دمي��ي��رتي  الكرملني 
“اأجهزة  لأن  اليقظة”  “على  احل����ف����اظ 

ال�صتخبارات الأجنبية يف حالة ا�صتنفار«.
العلمي  “التج�ص�س  لل�صحافيني  واأ����ص���اف 
وال�����ص��ن��اع��ي اأم���ر ف��ع��ل��ي، ي��ت��م ع��ل��ى م���دار 24 
الأ�صبوع،  يف  اأي�����ام  و���ص��ب��ع��ة  ال���ي���وم  يف  ���ص��اع��ة 

مع  ال�صباب”،  خ�صو�صاً  علماءنا  وي�صتهدف 
عليها  املن�صو�س  التو�صيات  بع�س  اأن  اإق��راره 

يف املر�صوم قد تبدو “مفرطة«.
اأن  والبحث  التعليم  وزارة  وقالت من جانبها 
اإزاء �صلوك  “يعك�س ممار�صة عاملية”  املر�صوم 

العلماء الأجانب.
وت��خ�����ص��ى الأو����ص���اط ال��ع��ل��م��ي��ة ال��رو���ص��ي��ة منذ 
المن  لأج��ه��زة  املت�صاعد  النفوذ  من  �صنوات 
القوية يف عملهم. ودين العديد من الباحثني 
ب�”اخليانة العظمى” و”التج�ص�س” يف ق�صايا 

مثرية للجدل.

الكرملني: جوا�شي�س اأجانب يراقبون العلماء الرو�س 
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عربي ودويل
مادورو »يقمع« الأمن ل�شتمرار �شيطرته يف فنزويال

•• كراكا�ص-وكاالت:

القمعي للدولة  م��ادورو اجلهاز  ا�صتخدمت حكومة نيكول�س 
�صد قوات الأمن اخلا�صة بها ل�صتمرار �صيطرتها على الأمور 
“نيويورك  �صحيفة  ن�صرته  مقال  ذك��ره  مل��ا  وف��ق��اً  ال��ب��الد،  يف 
مقتل  بينها  م��ن  ع��دي��دة،  ب��ح��الت  ا�صت�صهدت  ال��ت��ي  تاميز” 

�صابط البحرية رافائيل اأكو�صتا اأريبالو.
وق���ال م��دي��ر ج��ه��از ا���ص��ت��خ��ب��ارات ف��ن��زوي��ال ال�����ص��اب��ق، اجلرال 
اأبريل”ني�صان”  يف  ان�صق  ال��ذي  فيغريا،  كري�صتوفر  مانويل 
املا�صي ويقيم منذ ذلك احلني يف الوليات املتحدة، يف مقال 
ازدادت النتهاكات  “لقد  الثالثاء  “نيويورك تاميز”  ن�صرته 

�صد ال�صباط لأنهم ميثلون تهديداً حقيقياً حلكومة مادورو«.
اإىل اأنه، وفقاً ل�صكاوى عدة منظمات  وت�صري ال�صحيفة اأي�صاً 
مثل التحالف من اأجل حقوق الإن�صان والدميقراطية، هناك 
117 �صابطاً، من بينهم من هو ل يزال يف اخلدمة ومن هو 

متقاعد، حمتجزون يف ال�صجون الفنزويلية.
واأب�����رز امل��ق��ال ح��ال��ة اأك��و���ص��ت��ا اأري���ب���ال���و  ال����ذي ت���ويف يف نهاية 
ت�صرف  حت���ت  ت����واج����ده  اأث����ن����اء  امل���ا����ص���ي  يونيو”حزيران” 
املزعوم يف  تورطه  ب�صبب  الفنزويلية  الع�صكرية  ال�صتخبارات 

موؤامرة للقيام بانقالب التي اأدانتها الوليات املتحدة.
واأل���ق���ت احل��ك��وم��ة الأم��ري��ك��ي��ة ال��ل��وم ع��ل��ى ال��رئ��ي�����س م����ادورو 
و”م�صت�صاريه الكوبيني” يف وفاة اأكو�صتا اأريبالو، بينما اأكدت 

جمدداً دعمها لل�صعب الفنزويلي.واأ�صافت التاميز اأن ال�صابط 
الفنزويلي دفن يف 10 يوليو”متوز” �صد رغبة زوجته، و�صط 

حرا�صة الأمن يف عملية اأ�صرفت عليها حكومة مادورو.
تفاقم نق�س  الأخريين، ومع  العامني  اأنه خالل  املقال  واأك��د 
الغذاء ب�صبب انهيار اقت�صاد البالد القائم على النفط، نفذت 
قوات الأم��ن خم�س عمليات على الأق��ل لالإطاحة مب��ادورو اأو 

اغتياله.
وي�صري املقال اإىل اأنه على الرغم من اأن مادورو حاول �صمان 
املربحة،  والعقود  بالرتقيات  العليا  الع�صكرية  القيادات  ولء 
وكذلك  واملنخف�صة  املتو�صطة  ال��رت��ب  ذوي  ال�صباط  اأن  اإل 

عائالتهم يتاأثرون ب�صكل متزايد بالأزمة.

الدامنرك حتتجز �شويديا بعد 
انفجار يف كوبنهاجن  

•• كوبنهاجن-رويرتز:

قالت ال�صرطة الدامنركية اأم�س اإنها األقت القب�س على �صويدي يبلغ من 
اآخر )23  �صويدي  بحق  دولية  اعتقال  واأ�صدرت مذكرة  عاما   22 العمر 
ال�صرائب يف  وكالة  خ��ارج مكتب  انفجار  عاما( لال�صتباه يف �صلوعهما يف 

كوبنهاجن الأ�صبوع املا�صي.
واأ�صيب �صخ�س بجراح طفيفة يف النفجار الذي حطم الأبواب الزجاجية 
للمبنى يف  الرئي�س  املدخل  بواجهة معدنية عند  اأ�صرارا  واأحلق  والنوافذ 

هجوم و�صفته ال�صرطة باأنه متعمد.

اجتماع ياباين- كوري 
جنوبي مرتقب

•• طوكيو-رويرتز:

قالت وكالة كيودو اليابانية لالأنباء اأم�س اإن نائبي وزيري خارجية اليابان 
بال�صخرة  العمالة  م�صاألة  لبحث  اأي��ام  خالل  �صيجتمعان  اجلنوبية  وكوريا 
واقت�صادي  دبلوما�صي  خ��الف  خ�صم  يف  الثانية،  العاملية  احل���رب  خ��الل 

مت�صاعد بني البلدين.
نائب  اأكيبا  تاكيو  اإن  القول  اأ�صماءها  تن�صر  الوكالة عن م�صادر مل  ونقلت 
وزير خارجية اليابان وت�صو �صي-يوجن نائب وزيرة خارجية كوريا اجلنوبية 

�صيجتمعان على الأرجح يف جوام بني يومي 16 و 17 اأغ�صط�س اأب.
واأمرت حمكمة كورية جنوبية العام املا�صي �صركات يابانية بتعوي�س بع�س 
من عمالتها بال�صخرة خالل فرتة احلرب بينما قالت اليابان اإنها قدمت 

تعوي�صات بالفعل مبوجب ت�صويات �صابقة.
البلدين فيما فر�صت  ب��ني  ب�صدة  ال��ع��الق��ات  ت��ده��ورت  ذل��ك احل��ني  وم��ن��ذ 
اليابان قيودا على ال�صادرات لكوريا اجلنوبية واأزالت ا�صم �صول من قائمة 
باإزالة  اجلنوبية  كوريا  وردت  املي�صر.  الت�صدير  بو�صع  تتمتع  التي  ال��دول 

ا�صم اليابان من قائمة مماثلة.

•• وا�شنطن-بكني-اأ ف ب:

دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ي��واج��ه 
ترامب انتقادات من كل الأطراف يف 
الوليات املتحدة ب�صبب موقفه من 
للدميوقراطية  املوؤيدة  التظاهرات 
بكني  انتقاد  وجتنبه  كونغ  هونغ  يف 
يف اإط��ار ه��ذه الأزم���ة غري امل�صبوقة 

يف املدينة.
معلومات  اإىل  ا�صتناداً  ترامب  واأك��د 
اجلي�س  اأن  اأم��ريك��ي��ة  ا�صتخباراتية 
مع  احل���دود  “على  ينت�صر  ال�صيني 

هونغ كونغ«.
فيديو  ت�������ص���ج���ي���الت  واأظ��������ه��������رت 
ال�صيني  ال��ر���ص��م��ي  الإع������الم  ب��ث��ه��ا 
ق�����وات حت��ت�����ص��د ق����رب امل��دي��ن��ة �صبه 
و�صيلة  اأن�����ه  ب����دا  م���ا  يف  امل�����ص��ت��ق��ل��ة، 
هونغ  يف  بتدخل  التهديد  لت�صعيد 
املوؤيدة  ال��ت��ظ��اه��رات  مل��واج��ه��ة  ك��ون��غ 
انطلقت  وال���ت���ي  ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ة 
مطلع حزيران-يونيو.وجدد ترامب 
دعواته “للجميع” بالتزام “الهدوء 
لكنه مل يوجه اأي حتذير  والأمن”، 

وا�صح لل�صلطات ال�صينية.
هناك  يكون  اأن  “اآمل  ترامب  وق��ال 
اأحد”،  “يقتل  واأل  �صلمي”  ح���ل 
املحتجني  بع�س  ف��ي��ه  ب���ات  وق���ت  يف 
مع  املواجهات  وتزايدت  ق�صوة  اأكرث 

ال�صرطة.
امل�صتعمرة  ك�����ون�����غ،  ه����ون����غ  ومت������ر 
الربيطانية ال�صابقة، باأ�صواأ اأزماتها 

منذ اإعادتها لبكني يف عام 1997.
ترامب  اإدارة  اأب���دت  الآن  حتى  لكن 
حذراً يف موقفها من الأزمة يف هونغ 
اأنها تخو�س  الرغم من  كونغ، على 
م��ن��ذ اأ���ص��ه��ر م��واج��ه��ة م��ب��ا���ص��رة مع 
التجارة ومناف�صة  ال�صني يف جمال 
دبلوما�صية ع�صكرية معها يف منطقة 
اآ�صيا واملحيط الهادئ وخالفات على 

م�صتوى حقوق الإن�صان.
ودف��ع ه��ذا التكتم الأم��ريك��ي بع�س 
دون  م���ن  ال��ت�����ص��اوؤل  اإىل  امل��راق��ب��ني 
ال�صتناد اإىل معطيات حمددة، حول 
اجلمهوري  امل��ل��ي��اردي��ر  ك���ان  اإذا  م��ا 
�صيني  ق��م��ع  جت���اه���ل  اإىل  م�����ص��ت��ع��د 
ه���ون���غ كونغ  ل���ت���ظ���اه���رات  حم��ت��م��ل 
املفاو�صات  يف  تقدم  حتقيق  مقابل 

التجارية.
واع���ت���رب ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي منذ 
متظاهري  اأن  مت��وز-ي��ول��ي��و  مطلع 
اإىل  “يتطلعون  ك�����ون�����غ  ه�����ون�����غ 

الدميوقراطية«.
التهم  اأن  اع���ت���ربت  وا���ص��ن��ط��ن  ل��ك��ن 
ال�صني  من  و�صيك  بتدخل  املتعلقة 
وحر�صت على األ تقف  “�صخيفة”، 
اإىل جانب اأي طرف يف هذه الأزمة، 
المتناع  اإىل  الأط���راف  “كل  داعية 
اأ�صكال  م��ن  �صكل  اأي  ا�صتخدام  ع��ن 

العنف«.
اخلارجية  وزي���ر  التقى  الأث���ن���اء،  يف 
الثالثاء  بومبيو  م��اي��ك  الأم��ريك��ي 
لل�صوؤون  م�صوؤول  اأعلى  نيويورك  يف 

ال�صيوعي  احل������زب  يف  اخل���ارج���ي���ة 
ال�صيني يانغ جي�صي، لكن اخلارجية 
الك�صف عن  امتنعت عن  الأمريكية 
الذي مل يعلن عنه  اللقاء  م�صمون 
م�����ص��ب��ق��اً. ودف����ع ذل���ك ل��الع��ت��ق��اد اأن 
وا�صنطن رمبا وجهت ر�صالًة مبا�صرًة 

لبكني ب�صاأن هونغ كونغ.
امل�صتمر  ال��ت��وت��ر  ع��ل��ى  م��وؤ���ص��ر  ويف 
توقف  بكني  منعت  ال��ط��رف��ني،  ب��ني 
يف  الأمريكية  للبحرية  تابعة  �صفن 
موانئ هونغ كونغ، بح�صب املتحدث 
نايت  الهادئ  املحيط  اأ�صطول  با�صم 
ال�صبب  يعلن  مل  الذي  كري�صتن�صن، 
عملتي  لإلغاء  ال�صني  حددته  الذي 
يف  متوقعتان  كانتا  اللتني  التوقف 

غ�صون اأ�صابيع.
وكان من املقرر اأن تتوقف ال�صفينة 
يف  باي”  غ����ري����ن  ا�������س  ا�������س  “يو 

اآب-اأغ�صط�س،   17 يف  ك��ون��غ  ه��ون��غ 
اري”  ا�س ليك  ا�س  “يو  وال�صفينة 

يف اأيلول-�صبتمرب.
دونالد  اأ�����ص����ار  ذل�����ك،  غ�����ص��ون  ويف 
ترامب نف�صه يف تغريدة اإىل ان كرثاً 
“امل�صاكل  عن  بامل�صوؤولية  يتهمونه 
مت�صائاًل  كونغ”،  هونغ  يف  احلالية 

عن ال�صبب.
واأج������اب ت��وم��ا���س راي�����ت م���ن مركز 
ترامب  اأن  ل��ل��درا���ص��ات  ب��روك��ي��ن��غ��ز 
)للرئي�س  الأخ�صر  ال�صوء  “اأعطى 
لقمع  جينبينغ”  ���ص��ي  ال�����ص��ي��ن��ي( 
قرار  “باأ�صواأ  م��ن��دداً  ال��ت��ظ��اه��رات، 
متعلق بال�صيا�صة اخلارجية يف تاريخ 

رئا�صة” ترامب.
الأمريكي  ال�����ص��ف��ري  اع��ت��رب  ب�����دوره 
ال�صابق والأ�صتاذ احلايل يف هارفرد 
تنق�صه  ت��رام��ب  اأن  ب��رن��ز  نيكول�س 
“يدعم  ول����ذل����ك  “ال�صجاعة” 
اأن  “يجب  واأ�����ص����اف  الطرفني”. 
جانب  اإىل  املتحدة  ال��ولي��ات  ت��ك��ون 
ط��������رف واح�����������د، ط��������رف احل����ق����وق 
الدميوقراطية ل�صعب هونغ كونغ”، 
وه����و م���وق���ف م��ن�����ص��ج��م ك���ذل���ك مع 
مواقف العديد من اخلرباء والنواب 

الأمريكيني.
كما  ال����دمي����وق����راط����ي����ون  وي���ك���ث���ف 
اجلمهوريون ت�صريحاتهم الداعمة 

لبكني،  وحتذيراتهم  للمتظاهرين 
ال���ت���ي ت���ب���دو مب��ث��اب��ة ان��ت��ق��اد ملوقف 
اأزمة  من  املتكتم  الأمريكية  الإدارة 

هونغ كونغ.
وقال ال�صناتور الأمريكي اجلمهوري 
ريك �صكوت “الوليات املتحدة، وكل 
العامل،  ح��ول  للحرية  املحبة  الأمم 
�صريعاً  للت�صرف  تتح�صر  اأن  عليها 
انخرطت  اإذا  احل���ري���ة  ع���ن  دف���اع���اً 
هونغ  يف  ال��ن��زاع  ت�صعيد  يف  ال�صني 

كونغ«.
وراأى من جهته ال�صناتور اجلمهوري 
ليندزي غراهام اأن اأزمة هونغ كونغ 
للعالقات  بالن�صبة  حا�صمة  “حلظة 

“بعد  واأك��د  ال�صينية”.  الأمريكية 
تيان  �صاحة  اأح���داث  على  عاماً   30
يدعمون  الأم���ريك���ي���ني  ك���ل  امن����ني، 
هونغ  يف  ال�����ص��ل��م��ي��ني  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 

كونغ«.
وه�����اج�����م ال����دمي����وق����راط����ي����ون من 
النائب  ق��ال  حيث  ت��رام��ب،  جهتهم 
الرئي�س  اإن  غ����وف����رن  م�����اك  ج���ي���م 
ي�صتخدم لغة “خطرة” قد “توؤدي 
اأن على  واأ�صاف  تقدير”.  �صوء  اإىل 
عواقب  م��ن  بكني  “حتذير  ت��رام��ب 
التظاهرات  بقمع  قامت  اإذا  وخيمة 

ال�صلمية«.
وراأى بدوره ال�صناتور الدميوقراطي 
ال���ولي���ات  اأن دع����م  ك��ري�����س م�����وريف 
دول  ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ة يف  امل���ت���ح���دة 
الأهمية.  �صديد  ك��ان  لطاملا  اأخ���رى 
ال�صعب  “من  ت��وي��رت  ع��ل��ى  وك��ت��ب 
يخاطرون  )امل���ت���ظ���اه���ري���ن(  روؤي������ة 
قيماً  يعّد  مبا  للمطالبة  �صيء  بكل 
املتحدة  ال���ولي���ات  ف��ي��م��ا  اأم��ريك��ي��ة 
ال�صني  وردت  ������ص�����ام�����ت�����ة«.ه�����ذا 
املطالبني  املتظاهرين  على  بغ�صب 
بالدميوقراطية يف هونغ كونغ غداة 
لل�صرب  اث���ن���ني  ���ص��ي��ن��ي��ني  ت��ع��ر���س 
تتمتع  التي  املنطقة  ه��ذه  مطار  يف 
“اأفعال  ذل��ك  معتربة  ذات���ي،  بحكم 

�صبه اإرهابية«.
وك���������ان امل�����ت�����ظ�����اه�����رون امل�������وؤي�������دون 
للدميوقراطية غ��ادروا مطار هونغ 
ك��ون��غ ال����دويل ���ص��ب��اح الأرب���ع���اء بعد 

يومني من جتّمعات حا�صدة اتخذت 
التي  املدينة  واأغرقت  عنيفاً  منحى 
دول��ي��اً يف مزيد  مالياً  م��رك��زاً  ُتعترب 

من الفو�صى.
وق����ت  ال�����ت�����ظ�����اه�����رات يف  وان����ت����ه����ت 
�صل�صلة  بعد  الأرب���ع���اء  �صباح  مبّكر 
�صرطي  خاللها  ا�صتخدم  مواجهات 
متظاهرين  ل�����ص��ّد  ن���اري���ا  ���ص��الح��ا 
اآخرون  اأطلق  كانوا يهاجمونه فيما 

بخاخات الفلفل.
�صهدها  ال��ت��ي  ال��ف��و���ص��ى  اإط�����ار  ويف 
املطار، قامت جمموعة �صغرية من 
بربط  ال��ث��الث��اء  م�صاء  املتظاهرين 
رجل ي�صتبهون باأنه جا�صو�س حل�صاب 
الأمتعة،  ب��واح��دة م��ن ع��رب��ات  بكني 
اإ�صعاف  ب�صيارة  نقل  وقد  وب�صربه. 
ذلك.  ب��ع��د  امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  اأح����د  اإىل 
تاميز”  “غلوبال  �صحيفة  وذك���رت 
اأن  بالنكليزية  الناطقة  الر�صمية 

الرجل هو اأحد �صحافييها.
ه��اج��م متظاهرون  اآخ���ر  ح���ادث  ويف 
مند�صا  �صرطيا  اعتربوه  اآخر  رجال 

بينهم.
على  ال�صينية  احل��ك��وم��ة  وان��ت��ه��زت 
الفور فر�صة الهجومني لتعرب عن 
غ�صبها من املتظاهرين. وقال ت�صو 
�صوؤون  مكتب  با�صم  الناطق  لوينغ 
احلكومة  يف  وم���اك���او  ك���ون���غ  ه���ون���غ 
“ندين  الأرب��ع��اء  ب��ي��ان  يف  ال�صينية 
ب��اأك��رب درج���ات احل���زم ه��ذه الأفعال 

�صبه الإرهابية«.

ال�سني تدين »الأفعال �سبه الإرهابية« للمحتجني

ترامب يواجه انتقادات داخلية ب�شبب هونغ كونغ  

الأمم املتحدة تندد ب�شقوط مدنيني يف اأفغان�شتان 

الفي�شانات تودي بحياة 270 �شخ�شا يف الهند  كوريا ال�شمالية: ن�شر �شواريخ اأمريكية جديدة يعد تهورا
•• �شول-رويرتز:

ذكرت و�صائل اإعالم ر�صمية يف كوريا 
اأي  اإن  الأرب����ع����اء  اأم�������س  ال�����ص��م��ال��ي��ة 
املتحدة  الوليات  حترك من جانب 
ل��ن�����ص��ر ����ص���واري���خ م��ت��و���ص��ط��ة امل���دى 
تنطلق من الرب يف كوريا اجلنوبية 
ب����اردة  “حرب  ي������وؤدي لن������دلع  ق���د 
مت�صاعد  ت�صلح  و���ص��ب��اق  جديدة” 
يف امل���ن���ط���ق���ة.وق���ال وزي������ر ال���دف���اع 
ال�صهر  ه��ذا  اإ�صرب  م��ارك  الأمريكي 
���ص��واري��خ متو�صطة  ن�صر  ي��وؤي��د  اإن���ه 
امل�����دى ي��ت��م اإط���الق���ه���ا م���ن ال����رب يف 
ان�صحاب  من  ي��وم  بعد  وذل��ك  اآ�صيا، 
الوليات املتحدة من معاهدة القوى 
النووية متو�صطة املدى املربمة مع 
رو�صيا.وقالت وكالة الأنباء املركزية 
املتحدة  الوليات  “اأ�صارت  الكورية 
لن�صر  خ��ط��ة  الآن  ت��در���س  اأن��ه��ا  اإىل 
متو�صطة  اأر������س-اأر������س  ����ص���واري���خ 
املدى يف منطقة اآ�صيا ووقع الختيار 
مكان  لتكون  اجلنوبية  ك��وري��ا  على 

ن�صرها«.
واأ�صافت “هذا عمل متهور وت�صعيد 
ل��ل��ت��وت��ر ب��امل��ن��ط��ق��ة، ع��م��ل ق��د يوؤدي 
لن��دلع حرب ب��اردة جديدة و�صباق 
الأق�صى  ال�����ص��رق  منطقة  يف  ت�صلح 

ب��ن�����ص��ر ����ص���الح ه��ج��وم��ي ج���دي���د يف 
كوريا اجلنوبية«.

اأي�����ص��ا حتركات  وان��ت��ق��دت ال��وك��ال��ة 
الأخ���رية لتطوير مواقع  الآون���ة  يف 
ع�صكرية يف اجلنوب ت�صت�صيف نظام 
امل�صمم  الأم���ري���ك���ي  ال���دف���اع���ي  ث����اد 

لعرتا�س ال�صواريخ البالي�صتية.
ن�صر  م����رة..  حقيقة  “اإنها  وق��ال��ت 
نظام ثاد ي�صتند اإىل ال�صرتاتيجية 
الأمريكية التي تهدف لكبح القوى 

ال��ع��ظ��م��ى والح��ت��ف��اظ ب��ال��ت��ف��وق يف 
اأجل  من  ولي�س  اآ�صيا،  �صرق  �صمال 
من  اجل���ن���وب���ي���ة  ك����وري����ا  ’حماية’ 

’تهديد’ طرف ما«.
ال�صمالية  ك���وري���ا  ج��ي�����س  واأط����ل����ق 
الأ�صابيع  خ���الل  ���ص��واري��خ  �صل�صلة 
ما  على  احتجاجا  املا�صية  القليلة 
ع�����ص��ك��ري��ا يف كوريا  ي��ع��ت��ربه ح�����ص��دا 
التدريبات  اإىل  اإ���ص��اف��ة  اجل��ن��وب��ي��ة 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة امل�����ص��رتك��ة ب���ني ق���وات 

متمركزة  واأمريكية  جنوبية  كورية 
يف �صبه اجلزيرة.

حماولت  ال�صواريخ  اإط��الق  وعقد 
املفاو�صني  بني  املحادثات  ا�صتئناف 
ال�صماليني  والكوريني  الأمريكيني 
بيوجنياجن  برامج  م�صتقبل  لبحث 
اخل����ا�����ص����ة ب���الأ����ص���ل���ح���ة ال���ن���ووي���ة 
دفعت  التي  البالي�صتية  وال�صواريخ 
جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة 

لفر�س عقوبات عليها.

•• بنجالورو-مومباي-رويرتز:

اإن  اأم�س  الهندية  ال�صلطات  قالت 
الأر�صية  والنهيارات  الفي�صانات 
 270 م����ن  اأك�������رث  ب���ح���ي���اة  اأودت 
يف  وت�صببت  ال�صهر  ه���ذا  �صخ�صا 
وغمرت  �صخ�س  م��ل��ي��ون  ت�����ص��ري��د 
وليات  �صت  يف  امل��ن��ازل  اآلف  املياه 
وذلك بعد اأمطار مو�صمية غزيرة 

ا�صتمرت اأ�صبوعني.
ت�صررا  ال������ولي������ات  اأك�������رث  وم������ن 
يف  وكارناتاكا  كريال  بالفي�صانات 
وجوجارات  ومهارا�صرتا  اجلنوب 
يف الغرب، اإذ جرفت املياه حما�صيل 
زرعت على اآلف الأفدنة واأحلقت 
اأ�����ص����رارا ب��ط��رق وخ���ط���وط �صكك 
على  �صخ�صا   95 حديدية.ولقى 
اآخرون   50 وف��ق��د  حتفهم  الأق���ل 
الأمطار  ت�صببت  حيث  ك���ريال  يف 
النهيارات  ع�����ص��رات  يف  ال��غ��زي��رة 
الأر����ص���ي���ة الأ����ص���ب���وع امل��ا���ص��ي ويف 

ح�صار اأكرث من 100 �صخ�س.
ال����ولي����ة  وزراء  رئ����ي���������س  وق��������ال 
 190 نحو  اإن  فيجايان  ب��ي��ن��اراي 
مقيمني  ي��زال��ون  ل  �صخ�س  األ���ف 

اأ�صاف  لكنه  اإغ���اث���ة،  خم��ي��م��ات  يف 
العودة  ب�����داأوا  ال�����ص��ك��ان  ب��ع�����س  اأن 
مياه  ان��ح�����ص��ار  م���ع  م��ن��ازل��ه��م  اإىل 
كارناتاكا  ولي���ة  ال��ف��ي�����ص��ان��ات.ويف 
بنجالورو  ت�����ص��م  ال��ت��ي  امل����ج����اورة، 
 54 لق��ى  الهندي،  التقني  املركز 
�صخ�صا حتفهم وفقد 15 اآخرون.

األف   700 نحو  ال�صلطات  واأجلت 

م�صوؤول  ال��ولي��ة.وق��ال  يف  �صخ�س 
ب���ولي���ة م��ه��ارا���ص��رتا، ال��ت��ي ت�صم 
املالية  العا�صمة  مومباي  مدينة 
لق���وا  ���ص��خ�����ص��ا   48 اإن  ل���ل���ب���الد، 
الفي�صانات  م���ي���اه  ل��ك��ن  ح��ت��ف��ه��م 
الآن  “نحاول  ت��ن��ح�����ص��ر.واأ���ص��اف 
ال��ك��ه��رب��اء ومياه  اإع������ادة خ���دم���ات 
اإن  ال�����ص��ل��ط��ات  ال�������ص���رب«.وق���ال���ت 

يف  اأي�صا  ت�صببت  الغزيرة  الأمطار 
ماديا  ولي��ة  �صخ�صا يف   32 وف��اة 
حما�صيل.ويف  واأت��ل��ف��ت  ب��رادي�����س 
ولية جوجارات، تويف 31 �صخ�صا 
بالأمطار  م��رت��ب��ط��ة  ح������وادث  يف 
بينما اأودت انهيارات اأر�صية بحياة 
12 �صخ�صا تقريبا يف ولية اأوتار 

كاند.

•• كابول-رويرتز:

ب�صاأن  ت�صعر بقلق عميق  اإنها  اأم�س  املتحدة  الأمم  قالت 
الأمن  لقوات  عملية  يف  مدنيا   11 ملقتل  ت�صري  تقارير 
الأف��غ��ان��ي��ة ب��اإق��ل��ي��م يف ���ص��رق ال��ب��الد ق���رب احل����دود مع 

باك�صتان.
رغم  اأفغان�صتان  يف  املدنيني  ال�صحايا  �صقوط  وت��زاي��د 
التفاو�س  طالبان  وحركة  املتحدة  ال��ولي��ات  حم��اولت 

على اتفاق لإنهاء حرب م�صتمرة منذ 18 عاما.
الأمنية  الوكالة  وه��ي  الوطني،  الأم��ن  مديرية  وقالت 
باكيتا  اإق��ل��ي��م  يف  ال��ع��م��ل��ي��ة  اإن  ال��رئ��ي�����ص��ة،  احل��ك��وم��ي��ة 
ا�صتهدفت خمباأ لطالبان وكان اثنان من قادتها من بني 

11 مت�صددا قتلوا.
وقالت بعثة الأمم املتحدة لتقدمي امل�صاعدة يف اأفغان�صتان 
واإن  تفتي�س  عملية  اأثناء  قتلى  لوقوع  ب�صدة  قلقة  اإنها 

فريقا متخ�ص�صا بحقوق الإن�صان يجري حتقيقا.
وقالت البعثة يف تغريدة على تويرت “امل�صاءلة �صرورية. 

يجب الكف عن اإحلاق اإ�صرار باملدنيني«.

هاجمت  احل��ك��وم��ة  ق���وات  اإن  املنطقة  يف  �صيا�صي  وق���ال 
جتمعا طالبيا مبنا�صبة عيد الأ�صحى.

وقال مري خان باهرامزوي ع�صو املجل�س املحلي لإقليم 
باكيتا لرويرتز “دعا طالب جامعي زمالءه للع�صاء«.

واأ�صاف يف ات�صال هاتفي من الإقليم “ويف وقت متاأخر 
امل���ن���زل واأح�صرت  ق����وات الأم�����ن  ال��ل��ي��ل ح��ا���ص��رت  م���ن 
ال�صحايا من بيت ال�صيافة واأطلقت عليهم النار واحدا 

تلو الآخر«.
وق��ال��ت م��دي��ري��ة الأم���ن ال��وط��ن��ي اإن��ه��ا ���ص��ادرت اأ�صلحة 

وذخرية خالل املداهمة.
بناء على معلومات  العملية  “متت هذه  بيان  وقالت يف 
عن خمباأ-مركز لطالبان ومل ت�صفر عن وقوع �صحايا 

مدنيني«.
اأو  قتلوا  م��دين   4000 نحو  اإن  املتحدة  الأمم  وقالت 
هذه  و�صملت  ال��ع��ام.  من  الأول  الن�صف  خ��الل  اأ�صيبوا 
�صقطوا  الذين  ال�صحايا  عدد  يف  كبرية  زي��ادة  املح�صلة 
ع��ل��ى ي��د ال���ق���وات احل��ك��وم��ي��ة وال���ق���وات الأج��ن��ب��ي��ة التي 

تقودها الوليات املتحدة.

تقرير  يف  امل�صاعدة  لتقدمي  املتحدة  الأمم  بعثة  وقالت 
ال�����ص��ه��ر امل��ا���ص��ي اإن ال�����ص��ب��ب ال��رئ��ي�����س ل�����ص��ق��وط معظم 

وال�صتباكات  الربية  الهجمات  ك��ان  املدنيني  ال�صحايا 
التي تليها تفجريات و�صربات جوية.
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القوي  الرجل  �سالفيني:  ماتيو 
اجلديد

الأزمة.  وراء  يقف  الذي  الرجل  اإنه 
ماتيو  ح���ط���م  امل���ا����ص���ي،  اخل��م��ي�����س 
حزبه،  ب����ني  ال���ت���ح���ال���ف  ���ص��ال��ف��ي��ن��ي 
ال��راب��ط��ة، وح��رك��ة 5 جن���وم. وقدم 
املتطرف  اليميني  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر 
عن  الثقة  بحجب  اق��رتاح��اً  بنف�صه 
احلكومة، ودعا اإىل اإجراء انتخابات 
با�صتطالعات  م���دع���وم���ا  م���ب���ك���رة. 
36 و38  ب��ني  ال��ت��ي متنحه  ال����راأي 
الرئي�س  ي�����ص��ب��ح  اأن  ي���اأم���ل  ب��امل��ائ��ة، 

املقبل للحكومة.
�صعود �صاروخي لهذا امليالين، 46 
 ،17 ���ص��ّن  يف  للرابطة  انتمى  �صنة، 
يف  ميالنو  ملدينة  م�صت�صاًرا  واأ�صبح 
2013، توىل قيادة  الع�صرين. عام 
احلزب وهو يف اأ�صواأ الأحوال، و�صمح 
ال���ص��ت��ف��زازي وموقفه  اأ���ص��ل��وب��ه  ل���ه 
امل��ن��اه�����س ل��ل��م��ه��اج��ري��ن ولأوروب�������ا 

باكت�صاب مكانة حقيقية ب�صرعة.
لعام  ال���ربمل���ان���ي���ة  الن����ت����خ����اب����ات  يف 
ف���ورزا  م���ع  ���ص��ك��ل حت��ال��ًف��ا   ،2018
برل�صكوين،  �صيلفيو  ح��زب  اإيطاليا 
وال��ف��ا���ص��ي��ني اجل�����دد ف��رات��ي��ل��ي دي 
اإيطاليا. وب� 17 باملائة من ال�صوات، 
ا�صبحت الرابطة ال�صريك الرئي�صي 
ل��الئ��ت��الف، ال ان ه���ذا الأخ����ري مل 
ادار  حينها  الأغلبية.  على  يح�صل 
ماتيو �صالفيني ظهره ل�صركائه من 
اليمني من اجل ت�صكيل حكومة مع 

حركة 5 جنوم.
ُع��������نّي م���ات���ي���و ����ص���ال���ف���ي���ن���ي، وزي������را 
الف�صاء  اكت�صح  وب�صرعة  للداخلية، 
مواقفه  ب�صرامة  وب��رز  الإع��الم��ي، 
ب�صبب  ���ا  واأي�������صً امل���ه���اج���ري���ن،  ���ص��د 
�صد  ال����ص���ت���ف���زازي���ة  ت�������ص���ري���ح���ات���ه 
له  �صمح  متوقع  ماكرون.  اإميانويل 
ب��ال��ف��وز يف الن��ت��خ��اب��ات الأوروب���ي���ة، 
املتطرف  اليمني  زع��ي��م  ي�صبح  وان 
النت�صار،  ب��ه��ذا  ق��وي  ب��روك�����ص��ل.  يف 
ب�صكل  ���ص��ال��ف��ي��ن��ي،  م��ات��ي��و  ع���ار����س 
ان  اىل  5 جن�����وم  ح���رك���ة  م���ت���زاي���د، 

انفجرت الأغلبية.
�صالفيني  م���ات���ي���و  ي����اأم����ل  وال�����ي�����وم، 
حتى  ال��ث��ق��ة  ح��ج��ب  ع��ل��ى  الت�صويت 
ي��ت��م اإج������راء الن���ت���خ���اب���ات يف اأق����رب 
بال�صرورة  لي�س  وه��ذا  وق��ت ممكن. 

كان  كما  �صالفيني  ماتيو  رابطة  مع 
احلال خالل حملة 2018.

ماتيو �صالفيني، الذي اأعلن يف وقت 
مبفرده،  احلملة  �صيخو�س  ان��ه  م��ا 
غرّي راأيه واأعلن اأنه �صيلتقي �صيلفيو 

برل�صكوين ليقرتح عليه اتفاقا.

الفا�سية  م��ي��ل��وين:  ج��ورج��ي��ا 
اجلديدة

ا  اأي�صً �صالفيني  م��ات��ي��و  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
لقرتاح  ميلوين  جيورجيا  مقابلة 
الوحيدة  امل���راأة  وه��ي  معها.  حتالف 
راأ����س ح��زب وطني كبري، حيث  على 
وهي  اإيطاليا،  دي  فراتيلي  ترتاأ�س 
انتخابها  فا�صية جديدة، مت  جماعة 
 29 2006 نائبا وه��ي يف �صن  ع��ام 
برل�صكوين  �صيلفيو  وعّينها  ع��اًم��ا، 

وزيرة لل�صباب عام 2008. 
رئ��ا���ص��ة احلزب  ت��ول��ت   ،2014 ع��ام 
وف�صلت يف افتكاك رئا�صة بلدية روما 
اإىل  ب��ح��م��ل��ة  وق���ام���ت   .2016 ع���ام 
2018 غري  جانب ماتيو �صالفيني 
انها تخلت يف النهاية عن امل�صاركة يف 

احلكومة مع حركة 5 جنوم.
ال���ت���اري���خ���ي���ة، مثل  مل���ب���ادئ���ه  وف����ّي����ا 
ال�صرعية،  غ���ري  ال��ه��ج��رة  م��ك��اف��ح��ة 
الأوروبي،  الحت��اد  وانتقاد  والأم���ن، 
دي  فراتيلي  حزب  اأ�صبح  وال�صيادة، 
اإيطاليا اليوم مديًنا بن�صبة 7 باملائة 
و�صريى  ال�������راي،  ا���ص��ت��ط��الع��ات  يف 
ب��ع��ني الي���ج���اب حت��ال��ف��ا ج��دي��دا مع 

الرابطة.

�سريجيو ماتاريال: احلكم
ل��ئ��ن ك��ان��ت ل��رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة يف 
حمدودة،  �صيا�صية  �صلطة  اإيطاليا 
فانه يظل ال�صامن للموؤ�ص�صات، وهو 
ال���ق���ادر ع��ل��ى ح��ل الربملان  ال��وح��ي��د 

لإثارة انتخابات مبكرة.
وم������ع ذل�������ك، ف�������اإن ال���دمي���ق���راط���ي 
امل�صيحي، البالغ من العمر 78 عاًما، 
يعار�س اجراء انتخابات يف �صبتمرب 
يقوم  ال��ت��اري��خ،  ذاك  ففي  واأك��ت��وب��ر، 
اليورو،  منطقة  يف  اق��ت�����ص��اد  ث��ال��ث 
ب�����ص��ي��اغ��ة قانون  ب���ال���دي���ون،  امل��ث��ق��ل 
بروك�صل.  م��ع  ومناق�صته  امل��ي��زان��ي��ة 
تعيني  يقرر  اأن  للرئي�س  ميكن  كما 

�صخ�س لت�صكيل اأغلبية جديدة.

على مذاق مناف�صيه، ويف مقدمتهم 
�صريكه ال�صابق لويجي دي مايو.

لويجي دي مايو: الذئب ال�ساب 
يف الفخ

م�����ص��اء ال��راب��ع م��ن م��ار���س 2018، 
كانت تعلو حمياه ابت�صامة عري�صة. 
فقد و�صع لويجي دي مايو “حركة 
النتخابات  ط��ل��ي��ع��ة  يف  جنوم”   5
ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة ب��ن��ت��ي��ج��ة ت���ق���ارب 33 
ال�صيا�صي  لهذا  هائل  جن��اح  باملائة. 
مع  يتناق�س  ع���اًم���ا(،   33( ال�����ص��اب 
نف�صه  ي��ج��د  ال���ذي  ال�صعب  امل��وق��ف 
وخّريج  كامبانيا،  اليوم.اأ�صيل  فيه 
ق���ان���ون، ���ص��رع��ان م���ا ���ص��ع��د لويجي 
5 جن����وم،  ح���رك���ة  ����ص���ّل���م  م���اي���و  دي 
ومت   .2009 ع����ام  ت��اأ���ص�����ص��ت  ال���ت���ي 
للحزب  رئي�ًصا   ،2017 عام  تعيينه 
غريللو،  ل��ب��ي��ب��ي  خ��ل��ف��ا  ال�����ص��ع��ب��وي 
للحركة.  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 
دي  لويجي  ق��ام  ال��رئ��ا���ص��ة،  وبتوليه 
مايو بتغيري عقيدة حركة 5 جنوم، 
ول������نّي م���وق���ف���ه ب�����ص��ك��ل خ���ا����س من 
اخلروج من اليورو.قاد حزبه للفوز 
يح�صل  مل  ان���ه  غ��ري   ،2018 ع���ام 
على املقاعد الكافية للحكم مبفرده، 
�صالفيني  ماتيو  اإىل  حينها  التفت 
لإيجاد اتفاق حكومي. بعد اأن اأ�صبح 
للتنمية القت�صادية وال�صغل،  وزيراً 
املواطنة”،  “دخل  فر�س  من  متّكن 
ا تقدمي العديد  ولكن كان عليه اأي�صً

زينغاريتي  ن��ي��ك��ول  ي��ع��ت��رب  م���ار����س، 
ي�����ص��اري��ة م���ن م��ات��ي��و رينزي.  اأك����رث 
نائب اأوروبي بني 2004 و2008، 
ويتوىل رئا�صة منطقة لتزيو )التي 
ت�صمل روما( منذ عام 2013، يبلغ 
للحزب  �صمح  ع��اًم��ا،   53 العمر  من 
يف  ن�صبيا  ي�صعد  ب��اأن  الدميقراطي 
باملائة   19 م��ن  الق����رتاع  ���ص��ن��ادي��ق 

اإىل 23 باملائة يف خم�صة اأ�صهر.
ال���ب���اب متاًما  ي��غ��ل��ق  اأن�����ه مل  ورغ�����م 
جنوم،   5 حركة  م��ع  التحالف  اأم���ام 
اإجراء  مع  ري��ن��زي،  عك�س  على  فهو، 
اأق����رب وق���ت ممكن،  الن��ت��خ��اب��ات يف 
ماتيو  �صيفيد  تاأجيلها  ان  يعترب  اذ 
يدين  اأن  مي��ك��ن  ال�����ذي  ���ص��ال��ف��ي��ن��ي 

مناورات خ�صومه.

�سيلفيو برل�سكوين: اخلالد
البالغ  برل�صكوين،  �صيلفيو  ي��زال  ل 
من العمر 82 عاًما، طرفا يف اللعبة 
والهزائم  الف�صائح  رغ��م  ال�صيا�صية 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ال���ت���ي اج���ت���اح���ت���ه. فقد 
الأوروب���ي  ال��ربمل��ان  يف  نائبا  انُتخب 
احلزب  ويقود  مايو،  �صهر  نهاية  يف 

اليميني فورزا اإيطاليا. 
ن��ف�����س وزن عام  ل��ه��ا  ي��ع��د  ول��ئ��ن مل 
�صيلفيو  م����غ����ادرة  ت���اري���خ   ،2011
فقد  احل��ك��وم��ة،  رئ��ا���ص��ة  برل�صكوين 
ال�صيا�صي  ال�صراع  يف  حا�صماً  يكون 
الأ�صوات،  م��ن  ب��امل��ائ��ة   6 ب���  امل��ع��ل��ن. 
التحالف  اإي��ط��ال��ي��ا  ل���ف���ورزا  مي��ك��ن 

برل�صكوين.. باقون هنا كالزل �صالفيني.. ما�صك اخليوط

ماتاريال حكم املباراة دي مايو.. وقع يف اجلب

رينزي.. العودة من نافذة الزمةزينغاريتي مع النتخابات جيورجيا ميلوين.. ما اأحلي الرجوع اليه

من ال�صتيالء على ال�صلطة.

ماتيو رينزي: العائد
اأن يلتقي مع حل ماتيو  ح��ّل، ميكن 
ال���وزراء  رئي�س  اأط��ل��ق  فقد  ري��ن��زي. 
-2014( ال�����ص��اب��ق  ال��دمي��ق��راط��ي 
تاأ�صي�صية  “حكومة  فكرة   ،)2016
من  الأحزاب”  منفتحة على جميع 
اأجل اعتماد ميزانية 2020 وجتنب 
القيمة  التلقائية يف �صريبة  الزيادة 

باإمكانه  ي��ك��ن  ومل  ال���ت���ن���ازلت،  م��ن 
وعد  التي  الكربى  الأ�صغال  عرقلة 
ب��وق��ف��ه��ا ف��������ورا.يف ����ص���ق���وط ح����ر يف 
باملائة(،   18( ال���راأي  ا�صتطالعات 
بالئحة  م��اي��و  دي  ل��وي��ج��ي  ف��وج��ئ 
�صالفيني،  م��ات��ي��و  ط���رف  م��ن  ال��ل��وم 
وي��ب��دو اأن���ه اخل��ا���ص��ر الأك���رب يف هذه 
بيبي  خ��رج  وق��د  ال�صيا�صية.  امل��ن��اورة 
غريلو من �صمته ليدعمه، مقرتحا 
“جبهة جمهورية” ملنع “الربابرة” 

الن�صحاب من قيادته بعد هزميته يف 
ت�صريعية 2018، ياأمل الفلورنتني، 
اليوم  ع��اًم��ا،   44 العمر  م��ن  البالغ 
املزيد  لك�صب  الأزم��ة  من  ال�صتفادة 
م���ن ال��ث��ق��ل ال�����ص��ي��ا���ص��ي، ول��ك��ن��ه قد 

ي�صطدم بنيكول زينغاريتي.

نقي�س  زي��ن��غ��اري��ت��ي:  ن��ي��ك��ول 
رينزي

���ص��ّي��د احل�����زب ال���دمي���ق���راط���ي منذ 

امل�صافة املقررة للعام املقبل، وبذلك 
عملّيا،  الن���ت���خ���اب���ات.  ت��اأج��ي��ل  ي��ت��م 
احلزب  ب��ني  حتالًفا  يكون  اأن  ميكن 
الدميقراطي وحركة 5 جنوم. وقد 
اتفق الطرفان على م�صالة روزنامة 
لئحة اللوم.يف العمق، يرى كثريون 
انها مناورة من ماتيو رينزي للعودة 
ال�صيا�صي.  امل�������ص���رح  م���ق���دم���ة  اإىل 
احلزب  داخ���ل  ت��اأث��ريه  على  يحافظ 
اإىل  ا�صطر  قد  وك��ان  الدميقراطي، 

- ياأمل �شالفيني الت�شويت على حجب الثقة حتى يتم اإجراء النتخابات يف اأقرب وقت ممكن

طبخة لي�ست بطعم »ال�سباغيتي بولونيز«:

اإيطاليا: الفاعلون ال�شبعة يف الأزمة ال�شيا�شية...!
•• الفجر - خرية ال�شيباين

اقرتاح  اأثار  لقد  خالف.  على  ال�سيا�سيون  القادة  اإيطاليا،  يف 
حجب الثقة على احلكومة، الذي قدمه وزير الداخلية ماتيو 
حيث  بالكامل  الأوراق  بخلط  وقام  خطرية،  اأزم��ة  �سالفيني، 

اأ�سبح حلفاء الأم�س اأعداء اليوم، والعك�س �سحيح. 

حل  اأغ�سط�س   20 اإىل  الإيطايل  ال�سيوخ  جمل�س  اأّج��ل  ولئن 
الأزمة ال�سيا�سية التي اأثارها زعيم الرابطة )اليمني املتطرف، 
برف�سه، الثالثاء، اقرتاحا بحجب الثقة عن حكومة جوزيبي 
كونتي، فان مثل هذا املقرتح يظّل خيارا ا�سرتاتيجيا �سيك�سف 
عن ميول وانق�سامات جديدة يف احلياة ال�سيا�سية الإيطالية. 

ويرى مراقبون فيما جرى، خطوة اأوىل لت�سكيل اأغلبية بديلة 

لتلك التي حكمت البالد حتى الآن. بدون الرابطة، اإذن، ولكن 
بتجميع ال�سرتاكيني الدميقراطيني وال�سعبويني.

مفتوحة  اللعبة  �ستظل  اأغ�سط�س،   20 اىل  ن�سل  ان  اىل  لكن، 
حتالف  ي��وؤدي  اأن  ميكن  ال�سيناريوهات.  لعديد  وقابلة  جدا 
جديدة،  حكومة  اإىل  جنوم   5 وحركة  الدميقراطي  احل��زب 
امليزانية  لعتماد  تكنوقراط  م��ن  تتكون  العمر،  ق�سرية 

اأو بحكومة جديدة مكونة من  والتح�سري لنتخابات جديدة، 
5 جنوم، يدعمهم احلزب الدميقراطي واحزاب  وزراء حركة 
النتخابات  �ست�سبح  قوية،  اأغلبية  غياب  يف  انه  ال  اأخ��رى. 

حتمية.
التي  املوؤجلة  الطبخة  الرئي�سية يف  الفاعلة  فمن هي اجلهات 

تعّد.

- يبدو لويجي دي مايو اخلا�شر الأكرب 
يف هذه املناورة ال�شيا�شية

- بيبي غريلو يطرح فكرة “جبهة جمهورية” ملنع 
ال�شلطة على  ال�شتيالء  “الربابرة” من 

- يقرتح رينزي حكومة تاأ�شي�شية منفتحة على 
جميع الأحزاب وبذلك يتم تاأجيل النتخابات

- حكم املباراة وال�شامن للموؤ�ش�شات يعار�س 
اإجراء انتخابات يف �شبتمرب واأكتوبر
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اإع����������الن
كومباين  فالت  ال�ص�����ادة/ذا  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خدمات �صف ال�صيارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2734944 

تعديل وكيل خدمات/ا�صافة دروي�س عثمان ح�صن احلو�صني
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صامر عطار %100

تعديل وكيل خدمات/حذف دروي�س عثمان دروي�س ح�صن احلو�صني
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبدالقادر عطار

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
التنظيف   خدمات  ال�ص�����ادة/غوغرين  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2459091 
تعديل وكيل خدمات/ا�صافة فائزه احمد �صالح علي احلو�صني

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صتار رحمن نافار حممد رفيق رحمن نافار %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف امنه اطهر ارجمند اطهر
تعديل وكيل خدمات/حذف را�صد عبدالقادر دروي�س عبداهلل املرزوقي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان  القت�صادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/با�صتي�صرييا �صويت ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2830124 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد حممد احمد حممد ر�صول الزعابي %60
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة انا�صتا�صيا تيولياكوفا %40

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف غاده علي نا�صر
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف فاطمه حممد ح�صن يو�صف

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف انا�صتا�صيا تيولياكوفا
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان  القت�صادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
ال�ص�����ادة/وايت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

داميوند للخياطة والقم�صة
رخ�صة رقم:CN 1031990  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
ال�ص�����ادة/لورا  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة م�صتح�صرات التجميل
رخ�صة رقم:CN 2567118  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
ال�ص�����ادة/عامل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الن�صاء للمقاولت وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم:CN 1036716  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم 

مك�س انرتنا�صيونال
رخ�صة رقم:CN 2370292  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/لوجيك يوتيليتي�س جلوبال خلدمات حت�صيل 

CN قد تقدموا الينا بطلب الر�صوم والدفعيات ذ.م.م رخ�صة رقم:22026963 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة كونرتا واي امي جروب ذ.م.م

contra y m group LLC
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف لوجيك يوتيليتي�س خلدمات التربيد املركزي للمناطق �س.ذ.م.م
logic utilities district cooling Services llc

تعديل ا�صم جتاري من
لوجيك يوتيليتي�س جلوبال خلدمات حت�صيل الر�صوم والدفعيات ذ.م.م 

 LOGIC UTILITIES GLOBAL FEES AND PAYMENTS COLLECTION SERVICES LLC
اىل/�صمارت لتح�صيل الر�صوم ذ.م.م

SMART PAYMENTS COLLECTION LLC
القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

 اإعـــالن �شطب قيد
دي�صيجنز  بري�صونيل  ال�صادة/�صركة  باأن  القت�صاد  وزارة  تعلن 
انرتنا�صيونال يورب ليمتد )اجلن�صية:اململكة املتحدة( قد تقدمت 
اإمارة ابوظبي )العنوان: �صارع  بطلب �صطب قيد فرع ال�صركة يف 
 5A-28 مكتب   - للتاأمني  الوطنية  اأبوظبي  �صركة   - خليفه 
ال�صركات  �صجل  يف   )2248( رقم  حتت  واملقيدة  �س.ب:44427(   -
رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية 
القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�صركات  �صاأن  يف   2015 ل�صنة   )2(
اجراءات  دليل  اعتماد  �صاأن  يف  2010م  ل�صنة   )377( رقم  الوزاري 
واملناطق  باخلارج  املوؤ�ص�صة  املن�صاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س 
العرتا�س  يف  احلق  ا�صحاب  ال�صادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة 
ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �صهر من 
اإدارة الت�صجيل  تاريخ الن�صر على العنوان التايل: وزارة القت�صاد 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كراج عرقوب زاخر ل�صبغ 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�صيارات  رخ�صة رقم:1013825 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة نعيمه بخيت �صعيد جابر اخلييلي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عو�صه بخيت �صعيد اخلييلي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/املدار للديكور

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1136453 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة احمد عبيد خمي�س عبداهلل الظاهري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صعيد عبيد خمي�س عبداهلل الظاهري
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�صم جتاري من/املدار للديكور 

AL MADAR DECOR

اىل/�صركة املدار للديكور - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
ALMADAR DECOR  CO - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  اأغ�شط�س  2019 العدد 12706 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  اأغ�شط�س  2019 العدد 12706 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  اأغ�شط�س  2019 العدد 12706 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  اأغ�شط�س  2019 العدد 12706 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  اأغ�شط�س  2019 العدد 12706 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  اأغ�شط�س  2019 العدد 12706 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  اأغ�شط�س  2019 العدد 12706 

العدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2019/1/5937( 
املنذر : بنك دبي الإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : تو�صارا برا�صاد 

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر 
�صتمائة ثالثة وثالثون  ال��ف  باإجمايل مبلغ وق��دره 30633 دره��م )ث��الث��ون  الن���ذار  ه��ذا 
اللوحة  اللون - رقم  ابي�س   ، ، موديل 2014  ك��روز  دره��م( - بخ�صو�س مركبة �صيفروليه 
V ، وذلك خالل �صبعة ايام من  )35580( جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز اللوحة 
تاريخ ن�صر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2019/1/5941( 
املنذر : بنك دبي الإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : حممود جيزمني  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر 
هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره 21198 درهم )واحد وع�صرون الف مائة ثمانية وت�صعون 
درهم( - بخ�صو�س مركبة فورد ايدج ، موديل 2014 ، احمر اللون - رقم اللوحة )46465( 
جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز اللوحة K ، وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ ن�صر 
هذا الإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2019/1/5938( 
املنذر : بنك دبي الإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : �صافيو توما�س توما�س ثايبارامبيل جون 

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر 
اربعة وثالثون  الف ومائة  )اربعة ع�صر  دره��م  وق��دره 14134  باإجمايل مبلغ  الن��ذار  هذا 
اللوحة  رق��م   - اللون  ا�صود   ،  2015 موديل   ، النرتا  هيونداي  مركبة  بخ�صو�س   - دره��م( 
)98504( جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - فئة C ،  وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ ن�صر 
هذا الإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

الهند تعتزم تخفيف حظر 
التجول يف ك�شمري  

•• نيودلهي-اأ ف ب:

اأعلن حاكم ولية جامو ك�صمري اأن حظر التجول املفرو�س على الق�صم الهندي 
الهاتف  خ��ط��وط  لكن  اخلمي�س  ال���ص��ت��ق��الل  عيد  بعد  �صيخفف  ك�صمري  م��ن 
والنرتنت �صتبقى مقطوعة كما نقلت عنه و�صائل الإعالم املحلية اأم�س.وقال 
“تاميز اوف انديا” “ل  احلاكم �صاتيا بال مالك يف مقابلة ن�صرتها �صحيفة 
وا�صاف  الأمور”.  تهداأ  ان  قبل  الت�صالت هذه  و�صائل  للعدو  نقدم  اأن  نريد 
“بحلول اأ�صبوع او ع�صرة اأيام �صيكون كل �صيء على ما يرام و�صنفتح تدريجيا 

خطوط الت�صالت«.
اأي�صا، منذ  باك�صتان  بها  والتي تطالب  امل�صلمة  الغالبية  ذات  وتخ�صع ك�صمري 
4 اآب-اأغ�صط�س لإغالق كامل مع قطع الت�صالت وفر�س قيود �صديدة على 
الذاتي  احلكم  اإل��غ��اء  اإعالنها  بعد  الهندية  ال�صلطات  قبل  من  ال�صري  حركة 
املمنوح للق�صم الهندي من ك�صمري.وبح�صب �صكان املنطقة فاإن هذا الإغالق مل 
مينع حواىل ثمانية اآلف �صخ�س من التظاهر بعد �صالة اجلمعة املا�صي حيث 

قامت قوات الأمن بتفريقهم بالقوة باإطالق الغاز امل�صيل للدموع.

•• لندن-وكاالت:

راأى تقرير بريطاين اأن الوليات املتحدة حمقة يف نقا�صها باأن 
ال�صرق الأو�صط  الدواع�س الإرهابيني من منطقة  اإخ��راج  عدم 

قد ي�صاهم يف �صعود جديد للنهج التكفريي.
الربيطانية،  تاميز”  “ذي  �صحيفة  يف  ال�صيا�صي  املحرر  واأك��د 
القومي  الأمن  الذي قدمه م�صت�صار  العر�س  اأن  روجر بوي�س، 
الأمريكي، جون بولتون، اإىل لندن الأ�صبوع املا�صي، كان يهدف 

اإىل دفع بريطانيا اإىل خيارين.
الأول كان عر�صاً لت�صهيالت جتارية بني البلدين، اأما العر�س 
الثاين املخفي، فكان لدفع بريطانيا لتبني مواقف اأمنية اأكرث 

�صرامة. 
ويرى التقرير اأن الوليات املتحدة بحاجة لوجود بريطانيا يف 
معاجلة  يف  امل�صاعدة  وحت��دي��داً  ال�صجون،  “مع�صلة”  معاجلة 
يف  املحتجزين  الأج��ان��ب  الإره��اب��ي��ني  من  مئات  تواجد  م�صكلة 

�صوريا، بدًل من جمرد جتنبها. 
وينقل عن م�صوؤولني اأمريكيني قولهم اإن امل�صجونني الأجانب 
يف �صوريا هم احِلمل غري املرغوب يف احلرب �صد داع�س، ولكن 
ي�صاهم  فقد  ال�صجناء،  ه��وؤلء  معاملة  يف  الت�صاهل  مت  ح��ال  يف 

ذلك يف ال�صعود اجلديد للتنظيم الإرهابي. 
ووفقاً لأرقام قوات �صوريا الدميقراطية، املدعومة من الوليات 
املتحدة، فاإن املجموعة امل�صلحة حتتجز حوايل 10000 مقاتل 
 2000 بينهم  داع�س، من  تنظيم  عنا�صر من  اأنهم  ي�صتبه يف 
اأت���وا م��ن الدول  800 مقاتل  اأج��ن��ب��ي. وه��ن��اك م��ا ل يقل ع��ن 

الأوروبية.
اليوم  ب��ات  لالجئني  “الهول”  خميم  اأن  اإىل  التقرير  وي�صري 

الن�صاء  م���ن  م��ع��ظ��م��ه��م  ���ص��خ�����ص��ا،   70000 م���ن  اأك����رث  ي�����ص��م 
والأطفال الذين فروا من املعاقل الأخرية لداع�س، وهذا املخيم 
يتم ت�صغيله اأي�صاً عن طريق عنا�صر قوات �صوريا الدميقراطية 

التي تعاين من نق�س التمويل واملجهدة ب�صبب املعارك. 
ويرى الكاتب اأن اخلطر هنا مزدوج.

الذين  ال�صوريني،  الالجئني  بع�س  اأن  يف  يكمن  الأول  اخلطر 
داع�س،  ف��ل��ول  ع��ن  �صيبحثون  “الهول”،  م��ن  �صراحهم  اأط��ل��ق 
حيث ت�صري التقديرات احتواء تلك الفلول ما يناهز 18000 
اأن الأرامل اللواتي  مقاتل، ينت�صرون بني �صوريا والعراق. كما 
ي��اأم��ل��ن الن��ت��ق��ام، وامل���راه���ق���ون امل��غ��رر ب��ه��م، اأو م��ا ب���ات يعرف 
املزعومة  “اخلالفة”  اإىل  للعودة  تواقون  داع�س”،  “باأطفال 
اأن يكونوا وق��وداً لإع��ادة انطالق الن�صخة  وبالتايل من ال�صهل 

اجلديدة من داع�س.
يف  حالياً  القابعني  الدواع�س  اأن  يف  يكمن  الثاين،  اخلطر  اأم��ا 
اأ�صاليب جديدة من الإره��اب، وقد ينكبون  الأ�صر قد يتعلمون 
هناك  وبالتايل،  اجلديد.  الإره��اب��ي  التنظيم  اأ�ص�س  و�صع  على 
ق�صية ملحة لتظل قوات �صوريا الدميقراطية ن�صطة ع�صكرياً 

بدًل من جمرد احلرا�صة.
فتح  ���ص��وري��ا  م��ن  اجل��زئ��ي  الأم��ري��ك��ي  الع�صكري  الن�صحاب  اإن 

املجال اأمام حروب �صغرية. 
�صوريا  �صمال  يف  توغل  حتقيق  على  الرتكية  ال�صلطات  تنكب 
على حدودها.  م�صتقلة  كردية  دولة  لإقامة  اأي حماولة  خلنق 
�صهر   100 قرابة  بعد  الأ�صد،  ب�صار  ال�صوري  الرئي�س  يطالب 
اإدل�����ب، لأن��ه��ا الطريقة  م��ن ح��رب��ه، رو���ص��ي��ا مب��وا���ص��ل��ة ق�صف 
ويف  بالأر�س.  التم�صك  ال�صعيف  جلي�صه  ميكن  التي  الوحيدة 
الأر�س.  اإىل حليف على  املتحدة  الوليات  املعمعة، حتتاج  هذه 

للمعركة، بدًل من ال�صطرار اإىل  اأن يكون منا�صباً  لكن يجب 
التعامل مع ال�صكاوى املتعلقة باملجاري امل�صدودة، من الأع�صاء 
ال�صابقني يف فرقة املوت.الوليات املتحدة، تريد من الأوروبيني 
تخفيف ال�صغط وتقليل التهديد عن طريق ا�صتعادة مقاتليهم. 
والأملان  للهولنديني  الطريق  بريطانيا  متهد  اأن  تريد  وه��ي 
والبلجيكيني والفرن�صيني، املرتددين مثل بريطانيا يف التعامل 
اأقدم  اأن  �صبق  اإذ  وبنات مميزين.  كاأبناء  الأ�صخا�س  ه��وؤلء  مع 
الداع�صية  الزوجة  جتريد  على  جافيد،  �صاجد  الداخلية  وزير 
امل�صكوك  ادعائها  �صيماء بيجوم من جن�صيتها الربيطانية بعد 
اأنه ل يوجد  اأنها كانت م�صكلة بنغالدي�صية.ويرى الكاتب  فيه 
ح��ل م��ث��ايل لأو����ص���اع ال��دواع�����س الأج���ان���ب وع��ائ��الت��ه��م. اإذا مت 
العائق  ف�صيكون  الربيطانية،  للقوانني  يخ�صعوا  كي  اإعادتهم 
اإىل  لإخ�صاعهم  املطلوبة  الأدل��ة  جمع  بكيفية  متمثاًل  الأب��رز 
امل��ح��اك��م��ة واإدان��ت��ه��م لح��ق��اً. واأو����ص���ح ال��ك��ات��ب اأن ال��ع��دي��د من 
النازيون  بها  مت�صك  التي  بالفر�صية  يتم�صك  ق��د  املطلوبني 
بل  يقاتلوا  مل  ب��اأن��ه��م  الثانية،  العاملية  احل���رب  بعد  ال��ق��دام��ى 
املقدر  من  بل  ل  وطهاة.  اإ�صعاف  �صيارات  �صائقي  جم��رد  كانوا 
املنازل  باأنهن كن م�صجونات يف  �صتدعي  الن�صاء  الكثري من  اأن 
اإليه  ت�صري  م��ا  بعك�س  وال��ت��ول��ي��د،  املنزلية  ب��ال��واج��ب��ات  للقيام 
التقارير الأمنية اأن الن�صاء، والأجنبيات على وجه اخل�صو�س، 
كن مبثابة اأداة فّعالة للدعاية والتجنيد وعدد قليل منهن كن 

عنا�صر يف ال�صرطة الدينية.

احلل
الإرهابيني  باأن على  الأوروبية بني بع�صها  تتجادل احلكومات 
اأن يحاكموا يف البلد الذي ارتكبوا فيه جرائمهم اأو على الأقل 

حول  الأدل���ة  جمع  ت�صهل  منطقة  يف  الكفاية  فيه  مبا  قريبون 
الإن�صان  اأفعالهم الإجرامية. من جهتهم، يطالب دعاة حقوق 
املقاتلني  حماكمة  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع  دول��ي��ة.  حمكمة  اإن�صاء  اإىل 
ل�صلطة  اخلا�صعة  غري  ال�صورية  املناطق  يف  حالياً  املوجودين 
دم�صق، مثل املناطق الكردية، �صيتطلب التعامل واحل�صول على 
املحاكمات  ف��اإن نقل  اأخ���رى،  ».وم��ن جهة  “النظام  اأج��وب��ة من 
املجاور، رمبا يف حمكمة خمتلطة - ن�صف عراقي  العراق  اإىل 
للق�صاة  مي��ك��ن  اإذ  ك���ذل���ك.  ي��ن��ج��ح  ل���ن   - دويل  اآخ����ر  ون�����ص��ف 
العراقيني احلكم على املدعى عليهم لع�صويتهم بتنظيم داع�س، 
اإل على الإرهابيني الذين كانوا  اأن ينطبق ذلك  لكن ل ميكن 
اجلرائم  اإىل  بالن�صبة  اأم��ا  العراقية.  الأرا���ص��ي  على  ن�صيطني 
اخلطرية، فاإن القانون العراقي ي�صمح بتطبيق عقوبة الإعدام، 
الأوروبية تطبيقه على مواطنيها. الدول  الذي ترف�س  الأمر 

اإج����راء حماكمات  اع��رتا���س وا���ص��ع على  ال��ك��ات��ب وج���ود  وينقل 

على غرار حماكمات نورينربغ اإبان �صقوط احلكم النازي. هل 
يجدر بالق�صاة الدوليني اأن يتعاملوا فقط مع الدواع�س، اأو مع 
اجلماعات الإرهابية جميعها؟ هل �صيحكمون يف جميع جرائم 
احلرب املرتكبة على الأرا�صي ال�صورية؟ رو�صيا �صتمنع اأي تقدم 
يف الأمم املتحدة. اأما النفي على غرار طريقة “مايوت” اأو ما 
اأن معتقل  اأي�صاً، كما  لن يجدي  املوت”  “جزيرة  با�صم  يعرف 

خليج غوانتنامو اأظهر عدم اإن�صانيته بتاتاً. 
ويختم الكاتب الربيطاين اأنه بات اأمام املجتمع الدويل خيار ل 
الأجانب  املعتقلني  ا�صتعادة  اخليار:  هذا  منه.ويت�صمن  مهرب 
عليهم،  اإ���ص��ارات  و���ص��ع  الن��ت��ق��ائ��ي،  ال�صجن  الأم،  ب��الده��م  اإىل 
ت�صتيتهم، اإجبارهم على ن�صاطات خدمة املجتمع واإعادة التاأهيل 
“هوؤلء  لكن  �صعبياً،  ال��ق��رار  ه��ذا  ي��ك��ون  ل��ن  الدقيق.بالطبع 
املقاتلني غري املقد�صني ن�صاأوا يف مدار�صنا، و�صّلوا يف م�صاجدنا 

- وما زالوا ميثلون م�صكلتنا«.

•• نيودلهي-مظفر اأباد-اأ ف ب:

اأحدث قرار الهند اإلغاء و�صع احلكم الذاتي 
يف  وان��ق�����ص��ام��ا  غ�صبا  لك�صمري  ال��د���ص��ت��وري 
الإقليم النائي الواقع يف منطقة الهيماليا 
ح��ت��ى م���ع اب���ت���ه���اج ان�������ص���ار رئ��ي�����س ال������وزراء 

ناريندرا مودي باخلطوة املفاجئة.
ومنذ �صدور مر�صوم مودي ال�صادم ال�صبوع 
والحتفالت  الح��ت��ج��اج��ات  اأدت  ال��ف��ائ��ت، 
ت��و���ص��ي��ع خطوط  اإىل  امل���دن  ال��ع��دي��د م��ن  يف 
ال�������ص���دع ال���دي���ن���ي ب���ني امل��ج��ت��م��ع��ات يف هذه 
املنطقة ال�صرتاتيجية.وك�صمري مق�ّصمة اإىل 
ا�صتقالل  منذ  وباك�صتاين  هندي  �صطرين 
ال�صطر  وي�صهد   .1947 ع��ام  يف  البلدين 
اأوقع  انف�صاليا  مت��ّردا  ك�صمري  من  الهندي 
ع�صرات اآلف القتلى.وين�س القرار اجلديد 
ك�صمري  م��ن  ال��ه��ن��دي  ال�صطر  تق�صيم  ع��ل��ى 
ل�صلطة  مبا�صرة  خا�صعتني  منطقتني  اإىل 

نيودلهي.
وان�صب الرتكيز الدويّل على وادي ك�صمري، 
وقطع خطوط  ال��ق��وات  اآلف  ن�صر  حيث مت 
املعار�صة  حتركات  ملنع  والنرتنت  الهواتف 

لالحتجاج على قرار احلكومة الهندية.

لكن تلك الرتتيبات مل متنع امتداد التوتر 
�صيتم  التي  ال��ولي��ة  م��ن  اخ��رى  اىل مناطق 
الرتتيبات  مب��وج��ب  ل��ن�����ص��ف��ني  اق��ت��ط��اع��ه��ا 
الإداري���������ة اجل���دي���دة.ف���ف���ي م��ق��اط��ع��ة لداخ 
ع��ل��ى احلدود  م��ن��ح��در جبلي  ع��ل��ى  ال��واق��ع��ة 
بقرار  ال��ب��وذي��ة  القلية  رّح��ب��ت  ال�صني،  م��ع 
مودي لقتطاع املنطقة من وادي ك�صمري ذي 

الغالبية امل�صلمة.
وقال الدبلوما�صي الهندّي ال�صابق فون�صوك 
�صتوبدان الذي يدير حاليا مركزا بحثيا يف 
حازت  “لداخ  اإّن  املنطقة  م��دن  ك��ربى  ليه 
عانوا  البوذيني  اأّن  حريتها«.واأو�صح  اأخ��ريا 
املنا�صب  م���ن  وال���ص��ت��ب��ع��اد  ال��ت��ه��م��ي�����س  م���ن 
احل��ك��وم��ي��ة وال��ف��ر���س الأخ����رى.ورغ����م عدد 
حماذاتها  فاإن  القليل،  لداخ  مقاطعة  �صكان 
ال�صرق  م����ن  ال�����ص��ي��ن��ي  ال���ت���ب���ت  لإق���ل���ي���م���ي 
و�صينجيانغ من ال�صمال �صاعف من اأهميته 

ال�صرتاتيجية لنيودلهي.
لتنمية.  بحاجة  املنطقة  اإّن  �صتوبدان  وق��ال 
يف  املنطقة  على  الإب��ق��اء  ميكنك  “ل  وت��اب��ع 
حالة متجمدة عندما حت�صل املنطقة الكاملة 
على اجلانب الآخر )يف ال�صني( على الطرق 
اإطار م�صروع احلزام  وال�صكك احلديدية يف 

نيودلهي  ع��ل��ى  “كان  وال���ط���ري���ق«.واأو����ص���ح 
هذه  ال��راه��ن.  الو�صع  لتغيري  بذلك  القيام 
لداخ،  يف  املقابلة  اجلهة  ك���ربى«.ويف  �صربة 
تعر�س الكثريون من الغالبية امل�صلمة التي 
ت�صّكل معظم �صكان مدينة كارغيل لل�صدمة. 
واأغ����ل����ق ال���ت���ج���ار حم��ال��ه��م ل���ع���دة اأي������ام بعد 
الإعالن احلكومّي، و�صط مواجهات متفرقة 
بني املتظاهرين وال�صرطة.وقال ا�صغار علي 
املحلي  الربملان  يف  ال�صابق  الع�صو  كاربالي 
ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ع��رب ال��ه��ات��ف “هذه 
خ��ط��وة غ��ري دمي��وق��راط��ي��ة. يجب الرتاجع 

عنها«.
ل��ن حتظى  اجل��دي��دة،  الرتتيبات  ومب��وج��ب 
لداخ ب��ربمل��ان حم��ل��ّي.وق��ال ك��ارب��الي الذي 
ي�صادرون  “اإنهم  الح��ت��ج��اج��ات  بع�س  ق��اد 

�صوتنا«.
قد  امل�����ص��األ��ة  ه���ذه  ح���ول  “اجلدل  اأّن  وت��اب��ع 
ي�صبح طائفيا الآن. اأ�صعر اأن معظم امل�صلمني 
والبوذيني  )ال����ق����رار(  ي��ع��ار���ص��ون  لداخ  يف 
كارغيل،  يف  حتى  اخل��ط��وة«.ل��ّك��ن  ي��دع��م��ون 
يتطلع كثريون لتعزيز القت�صاد البدائي كما 
ال�صياحة  اإّن قطاعي  الذي قال  تعهد مودي 
وك�صمري  لداخ  �صيطوران  الأف��الم  وت�صوير 

الذي  ح�صني  غولزار  ال�صالم.وقال  �صاد  اإذا 
طريق  من  اأثرية  قطعا  ي�صم  متحفا  يدير 
اإّن  باملنطقة  الذي كان مير  القدمي  احلرير 
“�صيوؤدي بالتاأكيد لفر�س اقت�صادية  القرار 

و�صياحة ومنو اأكرب لكل �صخ�س«.
وفيا ل تزال �صريناغار كربى مدن ك�صمري 
ن�صمة  م��ل��ي��ون   1،2 ���ص��ك��ان��ه��ا  ع���دد  وال��ب��ال��غ 
ب����داأت احل��ي��اة تعود  خا�صعة حل��ظ��ر جت���ول، 
اإىل طبيعتها يف جامو الواقعة جنوبا والبالغ 

عدد �صكانها اأكرث من 500 األف �صخ�س.
وي�صّكل الهندو�س وال�صيخ اأكرث من 60 باملئة 
مرارا  �صكانها  ا�صتكى  وق��د  جامو  �صكان  من 
من هيمنة ك�صمري ذات الغالبية امل�صلمة على 

�صوؤون ال�صيا�صة وقطاع الأعمال.
املحلية  املجتمعات  ق���ادة  م��ن  ع���دد  و���ص��وه��د 
يلّوحون  ����ص���وارع ج��ام��و وه���م  ي��رق�����ص��ون يف 
باأعالم الهند بعد قرار مودي املثري للجدل.

للتجارة  ج����ام����و  غ����رف����ة  ����ص���ك���رت���ري  وق�������ال 
وال�����ص��ن��اع��ة غ����ازراف غ��وب��ت��ا ل��ف��ران�����س بر�س 
التمييز، حل�صن احلظ  70 عاما من  “بعد 
جامو  “�صباب  اأّن  اأخ��ريا«.وت��اب��ع  �صماعنا  مت 
اأجل  اأخ��رى من  هندية  مل��دن  انتقلوا  الذين 
التعليم والبحث عن وظائف �صيكون بو�صعهم 

العودة مع فتح اأرا�صينا اأخريا لال�صتثمارات 
الهندية والنمو«.

الأمنية  القيود  اأّن  اإعالمية  تقارير  وذك��رت 
احل��ك��وم��ي��ة مت رف��ع��ه��ا يف ع����دة م��ن��اط��ق يف 
من  امل�صلمني  مينع  مل  ذل��ك  اأن  اإل  املدينة، 

تنظيم بع�س التظاهرات ال�صغرية.
عمران  الباك�صتاين  ال����وزراء  رئي�س  وت��وع��د 
خان الأربعاء بالرد على اأي عدوان هندي يف 
الق�صم الباك�صتاين من ك�صمري، متعهدا باأن 

الوقت حان لتلقني نيودلهي در�صا.
اباد  وق��ال خان يف خطاب متلفز من مظفر 
اإّن  ك�صمري  من  الباك�صتاين  الق�صم  عا�صمة 
اأنهم  معلومات  لديه  الباك�صتاين  “اجلي�س 
)الهند( يخططون للقيام ب�صيء يف ك�صمري 
برد  و�صيقومون  الباك�صتانية، وهم جاهزون 
قوي” م�صيفا “قررنا انه اإذا ارتكبت الهند 

اأي انتهاك ف�صنقاتل حتى النهاية«.
وت�����ص��ك��ل حت���ذي���رات خ���ان ت�����ص��ع��ي��دا ح����ادا يف 
ا�صالم  ق��ال��ت  اأّن  بعد  الباك�صتاين  اخل��ط��اب 
“اخليار  ت�صتعبد  اإّنها  الفائت  ال�صبوع  اب��اد 

الع�صكري” حلل النزاع.
ا�صتقالل  مبنا�صبة  خ��ط��اب��ه  يف  خ���ان  وق����ال 
نيودلهي  لتلقني  ح���ان  “الوقت  اإّن  ب����الده 

•• نريوبي-اأ ف ب:

انفجار  �صحايا  ح�صيلة  ارتفعت 
����ص���اح���ن���ة ����ص���ه���ري���ج ال�������ص���ب���ت يف 
وفاة  بعد  82 قتيال  اإىل  تنزانيا 
7 ا�صخا�س متاأثرين بجروحهم، 
ك��م��ا اف����اد الرب����ع����اء م�������ص���وؤول يف 

امل�صت�صفى الوطني.
امل�صت�صفى  با�صم  املتحدث  وق��ال 

 32 اإّن  ال�����ص��الم  دار  ال��وط��ن��ي يف 
�صخ�صا اآخرين يخ�صعون للعالج 
العناية  17 يف وحدة  من بينهم 
الفائقة، بعد اأحد اأكرث انفجارات 
يف  افريقيا  يف  دموية  ال�صهاريج 

ال�صنوات الأخرية.
اآليغاي�صا  امينيل  املتحدث  واأف��اد 
ب���ذل  “نوا�صل  ال�������ص���ح���اف���ي���ني 
اأق�����ص��ى ج��ه��ودن��ا لإن���ق���اذ اولئك 

الذين ل زالوا على قيد احلياة«.
التي  الخ���رية  احل�صيلة  وك��ان��ت 
قا�صم  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  اأع��ل��ن��ه��ا 
ماجاليوا الأحد 69 قتيال و66 

جريحا.
ال�صبت  ���ص��ب��اح  الن��ف��ج��ار  ووق����ع 
املجاورة  م�����ص��ام��ف��و،  م��ن��ط��ق��ة  يف 
تبعد  ال���ت���ي  م�����وروغ�����ور  مل���دي���ن���ة 
حواىل 200 كلم غرب العا�صمة 

على  ال�����ص��الم،  دار  الق��ت�����ص��ادي��ة 
اح���د اب����رز ت��ق��اط��ع��ات ال��ط��رق يف 

البالد.
وب��ع��ي��د ان���ق���الب ال�����ص��اح��ن��ة على 
الر�صيف، هرع �صائقو الدراجات 
اإىل  بالجرة  تعمل  التي  النارية 
م���ك���ان احل�������ادث جل���م���ع ال���وق���ود 
امل��ت�����ص��رب، ع��ل��ى غ�����رار ع����دد من 

�صكان املدينة.

نتيجة  ا�صتعل  الوقود  اأن   ويبدو 
�صيجارة ما ت�صبب بالنفجار.

اأن بع�س الأ�صخا�س  واأكد �صهود 
الوقود  ح�����ص��روا جل��م��ع  ال���ذي���ن 

كانوا يدخنون ال�صجائر.
وي����ع����د ه������ذا احل���������ادث ال����دام����ي 
الخري يف �صل�صلة كوارث مماثلة 

يف اإفريقيا.
ففي متوز يوليو الفائت، لقي ما 

حتفهم  �صخ�صا   45 عن  يقل  ل 
اآخرين   100 من  اأكرث  واأ�صيب 
اإثر  ب��ج��روح يف و���ص��ط ن��ي��ج��ريي��ا 
بينما  �صهريج  �صاحنة  ان��ف��ج��ار 
كان العديد من ال�صكان ي�صرقون 
الوقود منها بعد تعر�صها حلادث 

مرور.
ويف اأي���ار/م���اي���و، ق��ت��ل ن��ح��و 80 

�صخ�صا يف حادث مماثل.

الن�سحاب الأمريكي من �سوريا فتح املجال اأمام حروب �سغرية

اأوروبا مطالبة با�شتعادة دواع�شها.. قبل اإعادة جتنيدهم

باك�ستان تتوعد بالرد على اأي هجوم هندي 

انق�شام يف ك�شمري بعد اإلغاء الهند احلكم الذاتي  

قتيال بانفجار �شاحنة �شهريج يف تنزانيا  82

مقتل �شتة اأ�شخا�س يف تفجري غرب ت�شادترودو يتعهد بت�شديد الرقابة على الأ�شلحة النارية 
•• اأوتاوا-وكاالت:

جا�صتني  الكندي  ال���وزراء  رئي�س  اأع��ل��ن 
ترودو اأن احلزب الليربايل الذي ينتمي 
الأ�صلحة  ع��ل��ى  ال��ق��ي��ود  ���ص��ي�����ص��دد  اإل���ي���ه 
اأكرث  رقابة  اإج���راءات  ويفر�س  النارية 
اأكتوبر  يف  انتخابه  اأعيد  حال  حزماً ًيف 

املقبل.
وجاء كالم ترودو خالل موؤمتر �صحايف 
�صل�صلة  �صهدت  التي  تورنتو  مدينة  يف 
ع��م��ل��ي��ات اإط�����الق ال���ن���ار ع�����ص��وائ��ي��ة كان 

اآخرها يف عطلة نهاية ال�صبوع الخرية 
واأ�صفرت عن 17 جريحاً، 

لكن رئي�س الوزراء الكندي مل ي�صل اإىل 
الذي  امل�صد�ص�������ات  بحظر  التعهد  ح��د 
جون  املدينة  بل�������دية  رئي�س  اليه  دع��ا 

توري.
واحلادث الأخري يجعل الرقم الإجمايل 
اأك���رب مدينة  ال��ن��ار يف  اإط���الق  لعمليات 
كندية حتى الآن ي�صل اىل 267 حادثاً، 
مقابل 248 يف نف�س الفرتة من العام 

املا�صي.

ال�صحفي  امل����وؤمت����ر  يف  ت�������رودو  وق������ال 
امل�صرتك مع رئي�س البلدية “اإن حوادث 
اإطالق النار الأخرية اأكدت احلاجة اإىل 

�صيا�صة عقالنية لالأ�صلحة النارية«.
رئي�س  اتفقنا  اأف��ع��اًل.  “نريد  واأ���ص��اف: 
ال��ب��ل��دي��ة ت�����وري واأن������ا ع��ل��ى اأن�����ه لي�س 
باإمكاننا اناأننكتفي بالعتقالت للخروج 

من هذه امل�صكلة«.
وتعزو ال�صلطات معظم عمليات اإطالق 
وانت�صار  ال��ع�����ص��اب��ات  ع��ن��ف  اىل  ال���ن���ار 

الأ�صلحة غري امل�صروعة.

•• جنامينا-اأ ف ب:

يف  الأرب��ع��اء  ليل  انتحارّية  نّفذته  هجوم  يف  اأ�صخا�س  �صتة  ُقتل 
لوكالة  الت�صادي  اجلي�س  يف  �صابط  اأعلن  ما  وف��ق  ت�صاد،  غ��رب 
فران�س بر�س، يف هجوم ُن�صب اإىل حركة بوكو حرام النيجريية.
وقال امل�صدر طالبا عدم الك�صف عن ا�صمه “ُقتل �صتة اأ�صخا�س 
ك��اي��غ��ا- ال�����ذي وق����ع يف م��ن��ط��ق��ة  ال��ه��ج��وم  يف  ب��ي��ن��ه��م جندي” 
كيندجرييا الواقعة يف بحرية ت�صاد حيث يكّثف التنظيم امل�صلح 
اجلرحى  من  ع��دداً  الهجوم  ال��ع��ام.واأوق��ع  مطلع  منذ  هجماته 
بح�صب ال�صابط يف اجلي�س الذي مل يتمكن من حتديد عددهم.
غري  منظمة  يف  م�صوؤول  بر�س  لفران�س  القتلى  ح�صيلة  واأّك���د 

اأمنية. لأ�صباب  ا�صمها  عن  الك�صف  عدم  طلبت  حملية  حكومة 
لبوكو  من�صوبة  هجمات  جم��دداً  ت�صاد  بحرية  منطقة  وت�صهد 
حرام منذ حزيران-يونيو 2018. وقد وقع حواىل ع�صرة منها 
للجي�س.يف  مواقع  معظمها  وا�صتهدفت  الت�صادية  الأرا���ص��ي  يف 
اأواخ��ر اآذار-م��ار���س، ُقتل 23 جندياً ت�صادياً يف هجوم ا�صتهدف 
قاعدة متقدمة على ال�صفة ال�صمالية ال�صرقية للبحرية. واأدى 
هجوم اآخر لبوكو حرام يف 21 حزيران-يونيو اإىل مقتل ما ل 
بوكو  تقوده  ال��ذي  التمرد  ت�صادياً.واأدى  ع�صكرياً   11 عن  يقّل 
حرام والذي بداأ عام 2009 يف �صمال �صرق نيجرييا اإىل مقتل 
األ��ف �صخ�س ون��زوح 1،8 مليون �صخ�س يف هذا   27 اأك��رث من 

البلد وو�صل اإىل النيجر وت�صاد والكامريون املجاورة.

تعلن موؤ�ش�شة الن�شر للخدمات البيئيه ومكافحة الفات
 عن حجز حيوانات �شائبة يف مكان حجز احليوانات التابع لها يف منطقة الرحبة / اأبوظبي

لال�ستف�سار : يرجى الت�سال على الرقم املجاين 80032453 ويف حال عدم التعرف عليها خالل 14 يوم من تاريخ احلجز 
�سيتم بيعها يف املزاد العلني ح�سب نظام عقود حجز احليوانات ال�سائبه مع مركز ادارة النفايات – ابوظبي 

ح�سب البيانات التاليه :
نوع احليوان : جمال- عدد املحتجز:1 - تاريخ احلجز:2019/07/27  

جمال( - اللون : جمل لون بني   مكان العثور على احليوان :كيزاد–)عدد 2   

فقد املدعو / ابوبكر عبداهلل 
ال�صومال     ، اب��وب��ك��ر  ���ص��ي��خ 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )P00716265( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0508601006

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / معتز حممد  
امني حمدى الرملي ، م�صر   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )05297786A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0544425221

فقدان جواز �شفر

العدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/3050 تنفيذ جتاري
جلف  نا�صيونال  مدير  ح�صن  ي�صلم  علي  ���ص��ده/1-م��اه��ر  املنفذ  اىل 
لالإن�صاءات - �س ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
م��ال اهلل حممد  نا�صر   / دب��ي وميثله  ف��رع  لل�صناعات  اأ�صيكو  �صركة 
اع��اله والزامك  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  غامن - قد 
او  التنفيذ  وق��دره )843445( دره��م اىل طالب  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2019/2716 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صده/1-�صعيد حممد علي حممد الهاجري جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري )�س م ع( وميثله / 
نا�صر حمد �صليمان جابر ال�صام�صي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 )1413232.73( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��م��ة.  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

منفذ املذبحتني يف نيوزلندا ي�شتخدم النرتنت من حب�شه
•• �شيدين-وكاالت:

اأم�س  ن��ي��وزي��ل��ن��دا،  يف  ال�����ص��ل��ط��ات  اأق������ّرت 
املتهم  ب��ع��د مت��ك��ن  ب���اخل���ط���اأ،  الأرب�����ع�����اء، 
اإ�صالمي  وم��رك��ز  م�صجد  على  بالهجوم 
اإر�صال  ت�����ص��ري���س، م��ن  مب��دي��ن��ة ك��راي�����ص��ت 
خ��ط��اب لأح����د امل���واق���ع الإل��ك��رتون��ي��ة من 

داخل زنزانته.
وذكر موقع “�صتاف” الإخباري اأن “اإدارة 
الإ���ص��الح وال��ت��اأدي��ب اأق����ّرت ب��اأن��ه مل يكن 
من املفرت�س اأن ي�صمح لربينتون تارانت 

ال�����ص��ج��ن على  م��ن  اأر���ص��ل��ه  بن�صر خ��ط��اب 
موقع فور �صان«.

واأو�صحت اأن “اخلطاب كان مكوناً من 6 
�صفحات، وكتب يف يوليو “متوز«.

بيان  ع��ن  النيوزيلندية  الإذاع�����ة  ون��ق��ل��ت 
ل�������الإدارة اأن�����ه مب���ق���دور امل�����ص��اج��ني تلقي 
واإر����ص���ال ال��ر���ص��ائ��ل الإل��ك��رتون��ي��ة، ولكن 

�صمن قيود وظروف حمدودة.
كليفن  ب����الإذاع����ة،  الإدارة  رئ��ي�����س  وق����ال 
منع  يف  احل����ق  ل��ه��ا  الإدارة  اإن  دي��ف��ي�����س، 
م��را���ص��الت ال�����ص��ج��ن��اء ���ص��واء ال�����ص��ادرة اأو 

ال���������واردة، واأن����ه����م ق���د ا���ص��ت��خ��دم��وا تلك 
ال�����ص��ل��ط��ة م��ع ت���اران���ت ب��ال��ف��ع��ل م��ن قبل. 
تلقت تطمينات  “الإدارة  اإن  قائاًل  وتابع، 
املرا�صالت  على  الرقابة  عملية  بتح�صني 

فيما بعد«.
وك����ان اأك����رث م���ن 50 ���ص��خ�����ص��اً ق�����ص��وا يف 
مدينة  يف  م�صجدين  ا�صتهدفا  هجومني 
اآيالند،  كراي�صت ت�صري�س بجزيرة �صاوث 
يف مار�س “اآذار” املا�صي. وبداأت حماكمة 
الأ�صرتايل  احل����ادث،  يف  ال��رئ��ي�����س  امل��ت��ه��م 
برينتون تارانت، يف اليوم التايل للهجوم.

ال�شلح: املوقف امل�شري خطوة مهمة 
لبناء موؤ�ش�شات الدولة الليبية

•• طرابل�ص-وكاالت:

امل�صرية  اخلارجية  بيان  اأن  ال�صلح،  علي  الدكتور  الليبي  ال�صيا�صي  اخليري  اعترب 
الق�صية  يف  الفعال  امل�صري  للدور  تاأكيد  مبثابة  ب��الده  يف  ال�صيا�صي  الو�صع  ب�صاأن 

الليبية والوقوف بجانب ال�صعب الليبي دون اأي تدخل يف ال�صاأن الداخلية.
واأو�صح ال�صلح اأن بيان اخلارجية امل�صرية هو خطوة ممتازة لل�صعب الليبي من اأجل 

عودة وا�صتقرار ليبيا واإعادة بناء موؤ�ص�صاتها بعد �صنوات من احلرب الدئراة.
الليبية مل يتفاعل مع بيانات الحتاد  اأن املجل�س الأعلى للدولة  اإىل  واأ�صار ال�صلح 

الأوروبي والدول الأجنبية الأخرى مثلما تفاعل مع بيان اخلارجية امل�صرية.

عادل  الهيئة  جمل�س  ع�صو  واأف���اد 
اعالمي،  ت�صريح  يف  الربين�صي 
اأن��ه مت رف�س مطالب تر�صح لهذا 
ل�صببني  الن��ت��خ��اب��ي،  ال�صتحقاق 
اأ�صحابها  جدية  لعدم  اإم��ا  اثنني، 
م��ن خ���الل ت��ق��دمي م��ل��ف��ات فارغة 
ل ت�����ص��ت��ج��ي��ب ل��ل��ح��د الدن������ى من 
اأح����د  يف  ل��ن��ق�����س  اأو  ال���������ص����روط، 
ملف  يف  الأ����ص���ا����ص���ي���ة  ال���������ص����روط 
الرت�صح والتي ي�صعب اإ�صالحها اأو 
تداركها بعد غلق باب الرت�صحات، 
 10( بالتزكيات  اأ�صا�صا  واخلا�صة 
وال�صمان  ���ص��ع��ب��ي��ة(  ت��زك��ي��ة  اآلف 

املايل )10 اآلف دينار(.
القائمة الولية

العليا  الهيئة  جمل�س  اأن��ه��ى  وق��د 
امل�����ص��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب��ات ال���ب���ت يف 
ومت  املقدمة  الرت�صحات  مطالب 
 97 اأ�صل  من  مر�صحا   26 قبول 

ملف تر�صح. 
   وبلغ عدد امللفات املرفو�صة 71 
تر�صحا   57 رف�����س  ومت  ت��ر���ص��ح��ا 
بالتزكيات  الدلء  ل���ع���دم  م��ن��ه��م 
و���ص��م��ت امل���ل���ف���ات امل��رف��و���ص��ة 62 
رجال و9 ن�صاء.  وفيما يلي القائمة 
ال�  للمرت�صحني  الأول��ي��ة  ال�صمية 

26 املقبولني للرئا�صية:
منجي الرحوي، حممد عبو، عبري 
ال���ق���روي، من�صف  ن��ب��ي��ل  م��و���ص��ي، 
م��رزوق، حممد  املرزوقي، حم�صن 
ال���ن���وري،ال���ه���ا����ص���م���ي احل����ام����دي، 
ي��و���ص��ف ال�����ص��اه��د، ق��ي�����س ���ص��ع��ي��د ، 
الرياحي،  ،�صليم  الفخفاخ  اإليا�س 
الربيكي،  ع��ب��ي��د  ب��ول��ب��ي��ار،  ح����امت 
���ص��ي��ف ال����دي����ن خم����ل����وف، حممد 
حمادي  جمعة،  م��ه��دي  امل��راي��ح��ي، 
اجل����ب����ايل، ح��م��ه ال���ه���م���ام���ي، عبد 
الفتاح  ع��ب��د  ال���زب���ي���دي،  ال���ك���رمي 

واأم��ي��ن��ة امل���ال ال�����ص��اب��ق��ة، وحم�صن 
التاأ�صي�صية  الهيئة  ع�صو  م���رزوق 
وث������اين ام�����ني ع�����ام ل���ل���ح���زب بعد 
ا�صتقالة الطيب البكو�س، ويو�صف 
التي   13 ال���  رئي�س جلنة  ال�صاهد 
عقده  م��وؤمت��ر  اأول  ع��ل��ى  ا���ص��رف��ت 
موؤمتر  ب���ا����ص���م  وي����ع����رف  احل������زب 
ال����ق����روي ع�صو  ون��ب��ي��ل  ���ص��و���ص��ة، 
 ،2015 ���ص��ن��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب 
الرياحي  و�صليم  العايدي،  و�صعيد 
ب��ع��د الن�صهار  ام���ني ع���ام احل���زب 
ال���ف���ا����ص���ل ب����ني ال����ن����داء والحت������اد 

الوطني احلر.
وت����ر�����ص����ح ال�������ص���دا����ص���ي ك����روؤ�����ص����اء 
النداء  املن�صقة كلها عن  لأحزابهم 
با�صتثناء حزب “قلب تون�س” الذي 
وائتالف  ال��ق��روي،  نبيل  ي��رتاأ���ص��ه 
�صليم الرياحي، والحزاب الخرى 
هي حتيا تون�س، والمل، وم�صروع 

تون�س، وبني وطني.
على  امل��ج��م��وع��ة  ه���ذه  و�صتتناف�س 
ونداء  النتخابية،  القاعدة  نف�س 
انتخابات  يف  ال��ف��ائ��ز  ه���و  ت��ون�����س 
ال����رئ����ا�����ص����ي  ب�������ص���ق���ي���ه���ا   2014
والت�صريعي وبوفاة رئي�صه املوؤ�ص�س 
قائد  الباجي  اجلمهورية  ورئي�س 
النتخابات  ت�صبيق  مت  ال�صب�صي 

الرئا�صية على الت�صريعية
رئي�س  الأول��ي��ة  القائمة  ت�صم  كما 
ووزير  ال��ربمل��ان  ورئي�س  احلكومة 
ال���دف���اع، وم��ر���ص��ح��ان م��ن مدر�صة 
ال��ن��ه�����ص��ة ع��ب��د ال��ف��ت��اح م����ورو عن 
وحمادي  رئي�صها،  ونائب  احلركة 
ال�صابق  ال���ع���ام  ام��ي��ن��ه��ا  اجل���ب���ايل 
امل�صتقيل. اىل جانب تر�صح ممثلني 
عن اجلبهة ال�صعبية الي�صارية قبل 
الهمامي  ح��م��ة  وه��م��ا  الن�����ص��ق��اق 

ومنجي الروحي.

�صلمى اللومي الرقيق من النداء اىل المل

مرزوق عن امل�صروع

ال�صاهد على خط النطالق

عبد الكرمي الزبيدي  من البارزين يف ال�صباق

ناجي جلول من الطاحمني لكر�صي قرطاج مر�صح النه�صة عبد الفتاح مورو

�صلمى  م��ن�����ص��ور،  حم��م��د  م������ورو، 
ال�صايف  ال��ع��اي��دي،  �صعيد  اللومي، 

�صعيد، الناجي جلول .
هو  اأغ�����ص��ط�����س   31 اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
تاريخ الإعالن عن املقبولني نهائيا 
لهذه النتخابات املبّكرة وذلك بعد 

الراحل  ال��رئ��ي�����س  جن��ل  ال�صب�صي 
امل�صتقل  امل��ر���ص��ح  م�����ص��ان��دت��ه  اأع��ل��ن 
عبد الكرمي الزبيدي وزير الدفاع 

امل�صتقيل. 
اللومي  �صلمى  ه���م:  وال�����ص��دا���ص��ي 
التاأ�صي�صية  الهيئة  ع�صوة  الرقيق 

10 نواب  اأو  40 رئي�س بلدية،  اأو 
مايل  ل�صمان  اإ���ص��اف��ة  ب��ال��ربمل��ان، 
بقيمة 10 اآلف دينار )3.5 اآلف 
دولر( عالوة على �صهادة اجلن�صية 

التون�صية.
لالنتخابات،  العليا  الهيئة  ووف��ق 

ا�صتكمال فرتة الطعون. 
ويذكر اأن القانون النتخابي، ين�س 
ال�صروط  م��ن  جملة  اح���رتام  على 
الرئا�صية،  لالنتخابات  للرت�صح 
تر�صح  ب��ت��زك��ي��ة  اإرف���اق���ه���ا  اأه���م���ه���ا 
مواطن،  اآلف   10 م���ن  مم�����ص��اة 

 6 الأول��ي��ة  الرئا�صية  لالنتخابات 
حركة  حل���زب  �صابقة  ق��ي��ادات  م��ن 
عامان  اأمينان  منهم  تون�س،  ن��داء 
وم��وؤ���ص�����ص��ان اث��ن��ان ورئ��ي�����س جلنة 
ن����داء  م����ن  ت��ب��ق��ى  13.  وم�����ا  ال������ 
قائد  يتزعمه حافظ  ال��ذي  تون�س 

لطلبات  ال���ن���ه���ائ���ي  ال����ع����دد  ف�������اإن 
الرئا�صية،  لالنتخابات  ال��رت���ص��ح 
الرت�صح  ب���اب  غ��ل��ق  غ��اي��ة  اإىل  ب��ل��غ 

97 �صخ�صا.
اغلبية من النداء

وت�����������ص�����م ق�����ائ�����م�����ة امل����رت�����ص����ح����ني 

- نبيل بّفون: 26 هو عدد املقبولني اأوليا لالنتخابات الرئا�شية 

- احلملة النتخابية للرئا�شية �شتمتد 12 يوما، من 2 اإىل 13 �شبتمرب املقبل

ميكن للذين رف�ست مطالب تر�سحهم اللجوء اإىل الق�ساء:

تون�س: بالأ�شماء القائمة الأولية للمرت�شحني للرئا�شية
•• الفجر – تون�ص خا�ص

اأعلنت الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات اأم�س الأربعاء، خالل ندوة 
�سحفية ر�سميا عن القائمة الولية للمرت�سحني املقبولني خلو�س �سباق 

15 �سبتمرب القادم  ال�ستحقاق الرئا�سي ال�سابق لأوانه املقررة ليوم 
ح�سب مواعيد الرزنامة النتخابية املحددة من قبل الهيئة املذكورة.

اأوليا من املرت�سحني لالنتخابات  “عدد املقبولني  ان  وقال نبيل بّفون 
ميكن  مرت�سحا«.ولالإ�سارة   26 عددهم  لأوانها  ال�سابقة  الرئا�سية 

للذين رف�ست مطالب تر�سحهم اللجوء اإىل الق�ساء بطوريه البتدائي 
اأن يتم العالن النهائي عن  وال�ستئنايف للطعن يف قرار الهيئة على 
اأ�سماء املرت�سحني يوم 31 اأغ�سط�س اجلاري، لتنطلق بعد ذلك احلملة 
�سبتمرب،   14 �سيكون  فيما  املقبل،  �سبتمرب   13 اإىل   2 من  النتخابية 

يوم ال�سمت النتخابي.ُي�سار اإىل اأن رئي�س خلية الت�سال باملحكمة 
الدارية عماد الغابري، اأكد اأن املحكمة �ستنطلق بعد العالن ر�سميا 
الهيئة  ق��رارات  يف  الطعون  قبول  يف  املقبولة  الأولية  القائمة  عن 

مو�سحا اأن للمتقا�سني اأجال ل يتجاوز 48 �ساعة فقط للطعن.

- ت�شم قائمة املرت�شحني الأولية 6 من 
قيادات �شابقة حلزب حركة نداء تون�س

- جند يف القائمة الأولية رئي�س احلكومة 
ورئي�س الربملان ووزير الدفاع
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الفجر الريا�ضي

اأع���ل���ن م��ن��ظ��م��و ب��ط��ول��ة ال���ولي���ات 
امل�صرب  ك���رة  امل��ف��ت��وح��ة يف  امل��ت��ح��دة 
الرجنتيني  ال�����ص��اب��ق  ال��ب��ط��ل  اأن 
خوان مارتن دل بوترو �صيغيب عن 
يف  ال�صابة  بداعي  املقبلة  الن�صخة 

ركبته.
واأ�صار منظمو البطولة التي تنطلق 
اىل  اجل���اري،  اغ�صط�س  اب   26 يف 
وو�صيف   2009 ن�صخة  ب��ط��ل  ان 
تاأهيل  اإع��ادة  عملية  يتابع   2018
رك��ب��ت��ه ال���ت���ي خ�����ص��ع��ت جل���راح���ة يف 
ا�صابته  بعد  املا�صي  يونيو  حزيران 

يف دورة كوينز.
وكان دل بوترو )30 عاما وم�صنف 
12 عامليا( ن�صر فيديو له على جهاز 

للم�صي يف 31 متوز يوليو املا�صي.
انه  ي��ون��ي��و  21 ح���زي���ران  وق����ال يف 
تعر�صه  ب��ع��د  جل���راح���ة  ���ص��ي��خ�����ص��ع 
لك�صر يف عظمة راأ�س الركبة اليمنى 

للمرة الثانية يف ت�صعة ا�صهر، لذا مل 
فال�صينغ  عن  ان�صحابه  اع��الن  يكن 

ميدوز مفاجئا.
ويف غ��ي��اب��ه، ���ص��ي��دخ��ل ب���دل م��ن��ه يف 

ال���ق���رع���ة الم����ريك����ي دن��ي�����س ك���ودل 
الذي ح�صل �صابقا على بطاقة دعوة 
كري�صتوفر  م��واط��ن��ه  اىل  حت��ول��ت 

يوبانك�س.

اجلزائري  ال�����دويل  امل���داف���ع  ان��ت��ق��ل 
امل��ت��وج م��ع بالده  ب��ن �صبعيني،  رام��ي 
 ،2019 الإف��ري��ق��ي��ة  الأمم  ب��ك��اأ���س 
بورو�صيا  اىل  ال��ف��رن�����ص��ي  ري����ن  م���ن 
حتى  بعقد  الأمل����اين  مون�صنغالدباخ 

ما اأعلن الأخري . بح�صب   2023
مر  ال���ذي  ع��ام��ا  ال�24  اب��ن  وين�صم 
فرن�صا  كاأ�س  بلقب  وت��وج  مبونبلييه 
امل��و���ص��م امل��ا���ص��ي م��ع ري���ن ح��ي��ث لعب 
منذ 2016، اىل فريق اأنهى املو�صم 
املا�صي من الدوري الأملاين يف املركز 
اخل��ام�����س ويلعب امل��و���ص��م احل���ايل يف 

م�صابقة “يوروبا ليغ«.
وباإمكان بن �صبعيني اأن يبداأ م�صواره 
م��ع ال��ف��ري��ق ال��ف��ائ��ز ب��ل��ق��ب ال����دوري 
الأملاين 5 مرات منذ نهاية ال�صبوع 
مون�صنغالدباخ  يفتتح  ح��ني  احل��ايل 
امل���و����ص���م اجل����دي����د من  م�������ص���واره يف 
ال������دوري ال�����ص��ب��ت ع��ل��ى اأر����ص���ه �صد 

�صالكه.
واأعرب املدير الريا�صي ملون�صنغالدباخ 
بن  ب�صم  �صعادته  عن  اإي��ربل  ماك�س 
يلعب  اأن  ب��اإم��ك��ان��ه  “الذي  �صبعيني 

�صيجلب  اأو قلب دفاع.  اأي�صر  كظهري 
معه الكثري من اخلربة التي ك�صبها 
خالل ثالثة اأعوام ناجحة مع فريق 

جيد جدا من الدوري الفرن�صي«.

•• فنلندا -الفجر

اليوم  ���ص��ب��اح  تنطلق  ان  امل��ق��رر  م��ن 
ب��ط��ول��ة كاأ�س  اخل��م��ي�����س م��ن��اف�����ص��ات 
اىل  املوؤهلة  الطباق  لرماية  العامل 
دورة اللعاب الوملبية طوكيو 2020 
والتي  الفنلندية  له��ت��ي  مدينة  يف 
ورامية  رام��ي��ا   487 فيها  ي�����ص��ارك 
ميثلون 66 دولة حيث ي�صهد اليوم 
رماية  بطولة  مناف�صات  الفتتاحي 
“الرتاب”  احل���ف���رة  م���ن  الط����ب����اق 
والتي ي�صارك فيها منتخبنا بثالثة 
رم���اة ه��م ح��م��د ب��ن جم���رن الكندي 
وخالد  ال�����ص��ام�����ص��ي  م���ان���ع  و����ص���ي���ف 

على  ت�صتمر  وال��ت��ي  الكعبي   �صعيد 
ب��دل من يومني  اي��ام   3 غري العادة 
لت�صتكمل  ال�صبت  ي��وم  تختتم  حيث 
“ال�صكيت  البطولة  مناف�صات  باقي 

والزوجي املختلط ».
املحطة  هي  احلالية  البطولة  وتعد 
الخ���رية امل��وؤه��ل��ة ل��الأومل��ب��ي��اد للكثري 
من رماة العامل بينما متثل املحطة 
وافريقيا  اآ���ص��ي��ا  ل��رم��اة  الخ���ري  قبل 
تتبقى  ح��ي��ث  طبعا  رم��ات��ن��ا  وبينهم 
ب��ال��دوح��ة يف نوفمرب  اآ���ص��ي��ا  ب��ط��ول��ة 
وب����ط����ول����ة اف���ري���ق���ي���ا ب����اجل����زائ����ريف 

�صبتمرب .
ورامية  راميا  وبرغم تاأهل نحو 54 

حتى   2020 ط��وك��ي��و  اومل��ب��ي��اد  اىل 
و26  ال���ت���ارب  يف   28 ب��ي��ن��ه��م  الن 
الرجال  ب��ني  منا�صفة  ال�صكيت  يف 
وال�صيدات ال ان هناك عدد ل با�س 
به من البطاقات التي ي�صعها الرماة 
باحداها  ل��ل��ظ��ف��ر  اع��ي��ن��ه��م  ن�����ص��ب 
وال��و���ص��ول اىل ط��وك��ي��و ال��ت��ي متثل 
اكرب تظاهرة ريا�صية يف العامل وهي 

حلم جميع الريا�صيني .
ميادين  ان  اىل  اخل������رباء  وي�����ص��ري 
له��ت��ي ت��ع��د م��ن امل��ي��ادي��ن ال�صعب 
ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د ال���ع���امل ب�����ص��ب��ب زواي����ا 
وطبيعة  الط��ب��اق  و�صرعة  الط��الق 
احلالية  ال��ب��ط��ول��ة  ون��ظ��ام  الطق�س 

ال����ذي ي��ق��ت�����ص��ي ب���ان ي��رم��ي ك���ل رام 
اليوم جولتني اي 50 طبقا ويرمي 
 25 ي��وم غ��د اجلمعة جولة واح���دة 
طبقا   50 اي  ج��ول��ت��ني  ث���م  ط��ب��ق��ا 
يوم ال�صبت بال�صافة اىل النهائيات 
اف�����ص��ل �صتة رماة  ل��ه��ا  ي��ت��اه��ل  ال��ت��ي 

رقميا .
املنتخبات  وروؤ������ص�����اء  م������دراء  وك�����ان 
عدم  اب���دوا  ق��د  والالعبني  امل�صاركة 
الفني  الج����ت����م����اع  خ�����الل  ال���ر����ص���ا 
التنظيم  ت��وا���ص��ع  ب�صبب  للبطولة 
واخ���ت���ي���ار م���ك���ان ال���ط���ول���ة وت���وزي���ع 
وا�صادوا  اي���ام  ث��الث��ة  على  اجل���ولت 
العامل  لبطولة  ال��ك��وري  بالتنظيم 

وكاأ�س العام املا�صيتني .
وب���رغ���م ان ال���ت���دري���ب ال��ر���ص��م��ي مل 
ب�صبب  ن�صبيا  ت��وق��ف  ف���رتات  ي�صهد 
موؤ�صرات  ان  ال  ال�����ص��ائ��د  ال��ط��ق�����س 
ال��ن��ت��ائ��ج الول���ي���ة وم���ع���دلت الرمي 
مبا  امل��ا���ص��ي��ة  القليلة  الي����ام  خ���الل 
فيها التدريب الر�صمي توحي اىل ان 
النتائج لن تكون عالية من اجلميع 
مبن فيهم ابطال العامل الذين �صبق 
لهم التاأهل واملتواجدين هنا بالفعل 
�صيكون  النهائيات  اىل  ال��ت��اأه��ل  وان 

بالقليل الي�صري .
وكما هو معروف فان رماتنا تواجدوا 
يف لهتي منذ 5 ايام وتدربوا يومني 

اىل جانب التدريب الر�صمي ثم يوم 
املنظمة  اللجنة  م��ن  اجبارية  راح��ة 
رماتنا  وي��دخ��ل  امليادين  قلة  ب�صبب 
ب���ن جم���رن الكندي  ال��ث��الث��ة ح��م��د 
وخالد  ال�����ص��ام�����ص��ي  م���ان���ع  و����ص���ي���ف 
ب�صجل  امل��ن��اف�����ص��ات  ال��ك��ع��ب��ي  ���ص��ع��ي��د 
ال�صيوية  امل���ي���دال���ي���ات  م����ن  ط���ي���ب 
يكفي  والعربية واخلليجية وهذا ل 

ا�صرار  وكلهم  الم��ل  يحدوهم  فهم 
ال��ت��اه��ل واحل�����ص��ول ع��ل��ى بطاقة  يف 
اآ�صيا  بطولة  قبل  الومل��ب��ي  ال�صعود 

املقبلة . 
ي�صعر  العاملية  للرماية  املتابع  ولعل 
لي�صت  كانت  وان  �صعبة  املهمة  ب��اأن 
اآنية  لعبة  ال��رم��اي��ة  لأن  م�صتحيلة 
عوامل  فيها  “وتت�صابك  “حلظية 

حتكم  ع��دة  وطبيعية  ونف�صية  فنية 
هي  ملواجهتها  ي�صعفه  وم��ا  ال��رام��ي 
اخل�������ربات ال���رتاك���م���ي���ة مب���ث���ل هذه 
ال�������ص���ع���وب���ات ل���ي���ج���د ل���ه���ا احل���ل���ول 
ث���وان م��ع��دودات لأن���ه ل  الوقتية يف 
جم����ال ل��ل��ت��ع��وي�����س ف��خ�����ص��ارة طبق 
واحد قد تبعدك ع�صرات املراكز عن 

مناف�صك .

•• دبي –الفجر:

نظريه  مل��واج��ه��ة   2004 م��وال��ي��د  للنا�صئني  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ي�صتعد   
منتخب �صربيا يوم بعد غد اجلمعة �صمن مع�صكره احلايل املقام يف �صربيا 
ا�صتعداداً للم�صاركة يف الت�صفيات املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س اآ�صيا حتت 16 

عاما 2020 والتي �صتقام يف �صبتمرب املقبل .
وك���ان اأب��ي�����س ال��ن��ا���ص��ئ��ني خ��ا���س م��ب��ارات��ني ودي��ت��ني اأم����ام ن��ظ��ريه منتخب 
مقدونيا يومي 10 و 13 اأغ�صط�س اجلاري ، حيث حقق الفوز يف املباراة 
بثالثية  الثانية  املباراة  خ�صر  فيما   ، هدف  مقابل  هدفني  بنتيجة  الأوىل 

مقابل هدف .
اأيام عيد  اأول  اإقامة ماأدبة غداء يف  الإداري ملنتخبنا على  وحر�س اجلهاز 
اجلهاز  اأع�صاء  كافة  بح�صور  بلغراد  العا�صمة  يف  وذلك  املبارك  الأ�صحى 

الفني والإداري والالعبني .
التجربة   تعترب  اأن مواجهة اجلمعة  املنتخب  اليعقوبي مدير  �صامل  وقال 
اأغ�صط�س   21 يوم  الوطن  اأر���س  اإىل  العودة  قبل  لالأبي�س  الأخ��رية  قبل 
ل�صتكمال برنامج الإعداد للت�صفيات ، حيث اأن التجربة الأخرية �صتكون 

كذلك مع منتخب �صربيا يوم 19 اأغ�صط�س .
واأ�صاد اليعقوبي بامل�صتوى الذي ظهر عليه الالعبون يف املباراتني املا�صيتني 

اأن  الهدف  اإىل  اأمام منتخب مقدونيا بغ�س النظر عن النتيجة ، م�صرياً 
الأ�صا�صي هو جتربة اأكرب عدد ممكن من الالعبني وتطبيق ال�صرتاتيجية 

الفنية التي و�صعها اجلهاز الفني بقيادة املدرب الوطني ماجد �صامل .
باحتاد  الفنية  وال�����ص��وؤون  املنتخبات  جل��ن��ة  ع�صو  ع��ل��ي  ع��ب��داهلل  وح��ر���س 
وذلك  �صربيا  يف  البعثة  اإقامة  مبقر  التواجد  على  القدم  لكرة  الإم���ارات 
�صمن حر�س اللجنة على متابعة كافة اجلوانب املتعلقة ب�صري التح�صريات 

لكل منتخباتنا الوطنية ا�صتعداداً لال�صتحقاقات املقبلة .
عادل  �صلطان   : هم  لعباً   24 �صربيا  مع�صكر  يف  منتخبنا  قائمة  وت�صم 
اأحمد  ك��ل��ب��اء( ، حم��م��د  ال��زع��اب��ي )احت����اد  ، �صيف �صعيد ع��ب��داهلل   حم��م��د 

 ، ي��ا���س(  )بني  يو�صف  �صامل  ، مطر  امل��ه��ري  علي حميد  ، حميد  احل��ارث��ي 
اأحمد حممد �صالح املرزوقي ، زايد خمي�س م�صعود ، من�صور عبد الرحيم 
حممد )اجلزيرة( ، اإبراهيم �صلطان الكعبي )الذيد( ، علي طاهر اإبراهيم 
)ال�صارقة( ، اأحمد حممد  البلو�صي ، غيث خالد البلو�صي ، يو�صف اإبراهيم 
البلو�صي ، ح�صن علي احلمادي ، �صعيد جمال حممد )�صباب الأهلي دبي( ، 
اأحمد عبد اهلل البادي ، حمد حممد �صعيد الدرمكي )العني( ، �صعيد �صامل 
نا�صر )الفجرية( ، جمال خليفة ال�صعدي )الن�صر( ، عبد اهلل اأحمد عبد 
املنهايل  برغ�س  �صالح  ، من�صور  الكثريي  ، عو�س حممد  )ال��وح��دة(  اهلل 

)الوحدة( ، �صعود حممد املري ، عبد اهلل اأحمد ال�صتاذ )الو�صل( . 

بعد مواجهتي منتخب مقدونيا

اأبي�س النا�شئني 2004 ي�شتعد ملواجهة �شربيا اجلمعة

املحطة قبل الخرية للتاأهل لطوكيو 2020  

كاأ�س العامل لرماية الطباق ينطلق 
اليوم يف »لهتي« الفنلندية 

الإ�شابة تبعد دل بوترو عن 
فال�شينغ ميدوز

اجلزائري بن �شبعيني من رين 
اإىل مون�شنغالدباخ 

اإيقاف خم�شة رباعني رو�س 
ب�شبب املن�شطات

اأعلن الحتاد الدويل لرفع الأثقال اأنه قرر اإيقاف خم�صة رباعني رو�س 
ب�صكل مبدئي ب�صبب خمالفات حمتملة للوائح مكافحة املن�صطات بناء 

على معلومات ح�صل عليها من معمل مو�صكو.
اإن���ه ق��رر اإي��ق��اف ال��رب��اع��ني “بالنظر اإىل مدى  وق���ال الحت���اد ال���دويل 
خمالفات لوائح مكافحة املن�صطات اإ�صافة اإىل الطبيعة املقنعة لالأدلة” 

التي ح�صل عليها من الوكالة العاملية ملكافحة املن�صطات )الوادا(.
اأوملبياد  برونزية  �صاحبة  األبيجوف،  ر�صالن  هم  اخلم�صة  وال��رب��اع��ون 
وديفيد  ال�����ص��ي��دات،  يف   2013 ال��ع��امل  بطلة  ت��وري��ف��ا،  وتيما   ،2012

بيدزانيان واأوليج ت�صني واإيجور كليمونوف.
الحتاد  “يتح�صر  بيان  يف  ال���دويل  الحت���اد  رئي�س  اأج���ان  تاما�س  وق��ال 
ال����دويل ل��رف��ع الأث���ق���ال ع��ل��ى ه���ذه احل����الت م��ن ت��ع��اط��ي امل��ن�����ص��ط��ات يف 

ريا�صتنا منذ عدة �صنوات �صابقة«.
كانت  الأث��ق��ال  رف��ع  اأن  بالر�صا،  �صعور  اأي  دون  نو�صح،  “نحن  واأ���ص��اف 
بعيدة عن كونها الريا�صة الوحيدة التي تاأثرت بق�صية تعاطي املن�صطات 
امل��ب��ل��غ��ني والإع����الم  ب��وا���ص��ط��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة يف رو���ص��ي��ا وال��ت��ي مت ك�صفها 

والوادا«.
ال��دويل لرفع  اأن الحت��اد  بالر�صا  ن�صعر  اأن  ذل��ك ميكننا  “ورغم  وتابع 
نظيفة  ريا�صة  توفري  الوا�صحة يف  رغبته  اأخ���رى  م��رة  اأظ��ه��ر  الأث��ق��ال 
القرارات  ات��خ��اذ  يف  ت���ردد  اأي  نظهر  مل  ال�����ص��رف��اء.  املت�صابقني  وت��رق��ي��ة 

ال�صحيحة«.



اخلميس    15   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12706  
Thursday   15   August   2019  -  Issue No   12706الفجر الريا�ضي

1818

ديوكوفيت�س  نوفاك  ال�صربي  عرب 
روجيه  وال�صوي�صري  اأول  امل�صنف 
فيدرر الثالث ب�صهولة الدور الثاين 
المريكية  �صين�صيناتي  دورة  م��ن 
فيما  امل�����ص��رب،  ك��رة  يف  للما�صرتز 
اأعلنت المريكية �صريينا وليام�س 
ان�صحابها ب�صبب اأوجاع م�صتمرة يف 

ظهرها.
وكانت وليام�س تاأمل يف التعايف من 
اأوجاع اأجربتها على الن�صحاب من 
امام  نهائي دورة تورونتو الخرية 
حيث  اأندريي�صكو،  بيانكا  الكندية 
قبل  فقط  اأ���ص��واط  اأرب��ع��ة  خا�صت 

ان�صحابها.
دورة كربى   23 لقب  لكن حاملة 
بحالة  ي��زال  “ل  ظهرها  ان  قالت 
ال�صكوك  ي��ع��زز  م��ا  جيدة”،  غ��ري 
بطولة  يف  م�������ص���ارك���ت���ه���ا  ح��������ول 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة امل��ف��ت��وح��ة بدءا 

من 26 اآب اأغ�صط�س اجلاري.
يف املقابل، عاد ديوكوفيت�س وفيدرر 
ال�صربي  ف��وز  منذ  املناف�صات  اإىل 
بطولة  نهائي  يف  ال�صوي�صري  على 

وميبلدون.
فيدرر  م���ب���اراة  ت��وق��ف  ي���وؤث���ر  ومل 

ل�صاعة ب�صبب المطار على النجم 
الرجنتيني  فتخطى  امل��خ�����ص��رم، 
خ����وان اي��غ��ن��اي�����ص��و ل��ون��دي��رو 3-6 
و6-4، ليبلغ الدور الثالث يف دورة 

اأحرز لقبها �صبع مرات.
ماراثونية  م��ب��اراة  خ�صارته  وب��ع��د 
ت��اري��خ��ي��ة ���ص��د دي��وك��وف��ي��ت�����س يف 
فيدرر  يبحث  ومي��ب��ل��دون،  ن��ه��ائ��ي 
ع��ن ل��ق��ب��ه ال��ت��ا���ص��ع وال��ع�����ص��ري��ن يف 

بطولت املا�صرتز األف نقطة.
قال فيدرر )38 عاما( حامل لقب 
قيا�صي(  )رق���م  ك���ربى  دورة   20
مواطنه  ب��ني  الفائز  يلتقي  ال���ذي 
فافرينكا  �صتاني�صال�س  املخ�صرم 
املتاأهل  روبليف  ان���دري  وال��رو���ص��ي 
جدا،  �صعيد  “اأنا  الت�صفيات  م��ن 
ح���ت���ى ع���ن���دم���ا ا����ص���ب���ح���ت الم�����ور 
خمادعة بعد هطول المطار. هذه 
املناف�صة  بداية مرحلة طويلة من 
على الرا�صي ال�صلبة. من اجليد 

ان ابداأ بتحقيق الفوز«.
 33( فافرينكا  خ���رج  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
ع�����ام�����ا( ف�����ائ�����زا م�����ن م���ع���رك���ة مع 
ال���ب���ل���غ���اري غ���ري���غ���ور دمي���ي���رتوف 

.)4-7( و6-7  و4-6   7-5

وب������رغ������م خ�����������ص�����ارة ار�������ص������ال������ه يف 
اخطاء  ث��الث��ة  م��ع  الول  ال�����ص��وط 
م����زدوج����ة، جن���ح دي��وك��وف��ي��ت�����س يف 
كويري  ����ص���ام  الم����ريك����ي  ت��خ��ط��ي 
ال�صباين  ليلتقي  و1-6   5-7

من  امل��ت��اأه��ل  بو�صتا  كارينيو  بابلو 
الت�صفيات والفائز على المريكي 
ج���ون اي�����ص��ر ال��ث��ال��ث ع�����ص��ر 4-6 

و6-7 )1-7( و6-7 )6-8(.
املباراة  “اأنهيت  ديوكوفيت�س  ق��ال 

ب�صكل جيد برغم ان بدايتها كانت 
ع�صبية قليال. كان �صام مرتاحا يف 
ال��ب��داي��ة وف��ر���س الي��ق��اع. واجهت 
القوي”،  ار����ص���ال���ه  اأم�����ام  ���ص��ع��وب��ة 
م�صيفا انه ياأمل يف “اداء اأف�صل يف 

الدور التايل«.
وليام�س  ك��ان��ت  الث���ن���اء،  ه���ذه  يف 
حت�����������اول ا������ص�����ت�����ع�����ادة ع���اف���ي���ت���ه���ا 
مواجهة  م����ن  الن�������ص���ح���اب  ب���ع���د 
الكازخ�صتانية زارينا ديا�س املقررة 

يف الدور الول.
عاما   37 البالغة  ال��الع��ب��ة  ق��ال��ت 
)اأوه���اي���و(  م��اي�����ص��ون  اىل  “جئت 
الحد وحاولت القيام بكل �صيء كي 
الليلة، وكنت متاأملة  اكون جاهزة 
لكن  ال�صباح.  متارين  خو�س  بعد 
لال�صف فان ظهري ل يزال بحال 

غري جيدة«.
وهذه نك�صة جديدة ل�صريينا التي 
رك��ب��ت��ه��ا مطلع  اإ����ص���اب���ة يف  ع���ان���ت 
اأول  ع��ن  تبحث  ت���زال  ول  امل��و���ص��م 
املفتوحة  ا���ص��رتال��ي��ا  م��ن��ذ  ال��ق��اب��ه��ا 

.2017
خ�صرت  ال���ت���ي  ���ص��ريي��ن��ا  ت�����زال  ول 
ن��ه��ائ��ي ومي���ب���ل���دون الخ�����ري اأم����ام 
تبحث  هاليب  �صيمونا  الرومانية 
ال���راب���ع وال��ع�����ص��ري��ن يف  ع��ن لقبها 
ملعادلة  الكربى  الرب��ع  البطولت 

رقم ال�صرتالية مارغريت كورت.
الكربى  ال�صقيقة  فينو�س،  واأبقت 
متواجدا  العائلة  ا���ص��م  ل�صريينا، 
التا�صعة  اب��ن��ة  ف��وز  بعد  ال���دورة  يف 
كيكي  الهولندية  على  والثالثني 
وامل�صنفة  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل��ة  ب��رت��ن��ز 
و6-7  و6-3   3-6 خ���ام�������ص���ة 

قالت  ال���ث���اين.  ال����دور  يف   )4-7(
اأ�صعر  ك��ن��ت  امل���ب���اراة  “قبل  ب��رت��ن��ز 
النزول  ب��ع��د  ل��ك��ن  ب���ح���ال ج���ي���دة. 
الوىل  ال���ص��واط  كانت  امللعب  اىل 
�صيئة. مل اخ�س املباراة با�صرتخاء، 
ف��ق��د ���ص��ع��رت ان���ه ع��ل��ي ال��دف��اع عن 

اللقب«.
اي�����ص��ا، ودعت  ال���ث���اين  ال�����دور  ويف 
امل�صنفة  كفيتوفا  ب��رتا  الت�صيكية 
ماريا  ال��ي��ون��ان��ي��ة  ام�����ام  ���ص��اد���ص��ة 
و3-6،  و6-2   4-6 ����ص���اك���اري 
اأن�س جابر  التون�صية  فيما خرجت 
اأم���ام المريكية  الول  ال���دور  م��ن 

جنيفر برايدي 6-2 و2-6.
خ�صارة  الول  ال������دور  ���ص��ه��د  ك��م��ا 
الثالثة  ك��ريب��ر  اجن��ل��ي��ك  المل��ان��ي��ة 
3 بطولت  ل��ق��ب  ع�����ص��رة وح��ام��ل��ة 
انيت  ال����ص���ت���ون���ي���ة  ام�������ام  ك������ربى 
و2-6،   )7-9(  6-7 كونتافيت 
موغورو�صا  غاربينيي  وال�صبانية 
غ����ارو�����س  رولن  ل����ق����ب  ح����ام����ل����ة 
ووميبلدون �صابقا امام المريكية 
ال�����ص��اد���ص��ة ع�صرة  ك��ي��ز  م��ادي�����ص��ون 
 )5-7( و6-7   )7-4(  7-6

و4-6.

بن  و�صام  الفرن�صي  املهاجم  انتقل 
اىل  ال���ص��ب��ان��ي��ة  ا�صبيلية  م��ن  ي���در 
�صفقة  يف  �صنوات  خلم�س  موناكو 
مقدرة ب�45 مليون دولر امريكي، 

بح�صب ما ذكر نادي المارة .
ا�صبح  موا�صم،  ثالثة  غ�صون  ويف 
ال��الع��ب ال��ت��ون�����ص��ي اجل����ذور رابع 
النادي  ت���اري���خ  يف  ه����داف  اأف�����ص��ل 
 138 ه��دف��ا يف  الن��دل�����ص��ي )70 
مباراة(، كما خا�س 4 مباريات مع 
هدفا  فيها  �صجل  فرن�صا  منتخب 

وحيدا.
اىل  عاما(   29( ي��در  بن  و�صيعود 
ال��دوري الفرن�صي الذي تركه عام 
2016 بعد اأن حمل الوان تولوز 

ل�صتة موا�صم.
ادارة موناكو  رئي�س جمل�س  وق��ال 
ب����رتوف يف بيان  اول���ي���غ  ال��رو���ص��ي 
“و�صام لعب موهوب جدا، مهاجم 
ك��ام��ل، اأث��ب��ت ح�صه ال��ت��ه��دي��ف��ي يف 
ت���ول���وز وا���ص��ب��ي��ل��ي��ة، ل��ك��ن اي�����ص��ا يف 
امل�صابقات الدولية. هو اي�صا لعب 

ميلك ذهنية مثالية«.
قريبة  م�������ص���ادر  ع�����دة  وب���ح�������ص���ب 
�صي�صتثمر  الفرن�صي،  ال��ن��ادي  م��ن 
ي���ورو )نحو  40 م��ل��ي��ون  م��ون��اك��و 
45 مليون دولر( يف �صم بن يدر.

املهاجم  ويف الوقت عينه، �صي�صلك 
املرتبط  لوبي�س  روين  الربتغايل 

 ،2022 ح��ت��ى  م��ون��اك��و  م��ع  بعقد 
ال���ط���ري���ق امل���ع���اك�������س م��ن��ت��ق��ال اىل 

ا�صبيلية يف �صفقة مقدرة بع�صرين 
مليون يورو.

بن يدر اإىل موناكو مقابل 
دولر  مليون   45

اأعلنت وكالة مكافحة املن�صطات ال�صينية ايقاف اإحدى جنمات منتخب 
لأربع   ،2016 جانريو  دي  ري��و  اوملبياد  بذهبية  املتوج  الطائرة  الكرة 

�صنوات.
و�صقطت يانغ فانغجو )24 عاما( يف اختبار للمن�صطات يف اآب اأغ�صط�س 
املا�صي عندما مل تكن ت�صارك يف اية بطولة، و�صتغيب عن العاب طوكيو 

لقبه. عن  ال�صيني  املنتخب  �صيدافع  حيث   2020
ريو الخري و�صاهمت يف  اأوملبياد  البارزات يف  الالعبات  يانغ من  وكانت 
احراز بالدها اللقب على ح�صاب �صربيا يف النهائي عندما �صجلت ثالث 

نقاط.
واظهرت الفحو�س تعاطي الالعبة مادة اريرثوبويتني املن�صطة بح�صب 

الوكالة ال�صينية التي اوقفتها حتى عام 2022.
اجلليد يل  على  الهوكي  اوقفت لع��ب  انها  اىل  اي�صا  الوكالة  واأ���ص��ارت 

جياجني والعداء �صو غواجنونغ.

اإيقاف لعبة كرة طائرة �شينية 
لتعاطيها املن�شطات   دخل فريقي اإنرت ميالن الإيطايل، ونظريه روما، يف �صراع ثنائي للح�صول 

على خدمات النجم ال�صربي، لوكا يوفيت�س، املن�صم حديثاً ل�صفوف ريال 
مدريد.

ال���دوري  اأن��دي��ة  ت��ك��ون  اأن  “ميكن  اإي��ط��ال��ي��ا:  ف��وت��ب��ول  اأو���ص��ح��ت �صحيفة 
اإىل  انت�صرت تقارير ت�صري  الإيطايل هيا احلل ملهاجم ريال مدريد، حيث 

اأن “امللكي” قد ي�صطر اإىل اإعارة لوكا يوفيت�س. 
حيث  )ح��زي��ران(،  يونيو  يف  م��دري��د  اإىل  فقط  يوفيت�س  “ان�صم  وتابعت: 
ي��ورو، لكنه  60 مليون  اإينرتاخت فرانكفورت يف �صفقة بقيمة  و�صل من 

ف�صل يف الت�صجيل على الإطالق خالل فرتة ما قبل املو�صم.
وتابعت: “دفع ذلك العديد من املنافذ يف �صربيا اإىل املطالبة باأن الالعب 
)21 عاماً( مل يقنع مدرب “البالنكو�س” زين الدين زيدان، واأنه �صيتم 
رحيله على �صبيل الإعارة، فيما تتبع اإنرت ميالن وروما الأو�صاع يف مدريد 

لالإنق�صا�س على الالعب، من اأجل تدعيم خط الهجوم«. 
فكرة  �صيقبالن  الطرفان  كان  اإذا  ما  نرى  اأن  يبقى  ذلك  “مع  واختتمت: 
�صانتياغو  مغادرة  ينوي  ل  الالعب  اأن  من  براند  يحذر  حني  يف  الإع���ارة، 
برنابيو قريباً ، علماً اأن الالعب اأحرز 36 هدفاً يف مو�صمني مع اإينرتاخت، 

منهم 27 باملو�صم الأخري«.

اإنرت وروما ي�شتهدفان �شم جنم ريال 
مدريد اجلديد

•• دبي-الفجر

ال���الع���ب الإم�����ارات�����ي �صامل  ظ��ف��ر 
بطولة  ب����ك����اأ�����س  ع����ب����دال����رح����م����ن 
ال�صّياح الدولية الثانية لل�صطرجن 
ن���ادي بيت  ال��ت��ي نظمها  اخل��اط��ف 
ال�صطرجن يف برج �صذى يف مدينة 
دب��ي الإع��الم��ي��ة  ب��اإ���ص��راف  الهيئة 
الإمارات  واحت��اد  للريا�صة  العامة 
لعبا   85 وم�����ص��ارك��ة   لل�صطرجن 
27 دول��ة ، منهم 16 ا�صتاذا  من  
اأ���ص��ات��ذة دوليني  ك��ب��رياً و9  دول��ي��ا 
لل�صباب  ال���ع���امل  ب��ط��ل  اأب�����رزه�����م  
مق�صودلو،  ب�����ره�����ام  الإي�����������راين 
واجل���ورج���ي ب�����ادور ج��وب��اف��ا بطل 

مهرجان اأبو ظبي لل�صطرجن الذي 
اأختتم اأخرياً.

من  نقاط   8 عبدالرحمن  ح�صد 
 7 يف  ال��ف��وز  بتحقيقه  ج���ولت   9
جولت وتعادله يف جولتان ، وحل  
اجل��ورج��ي جوبافا و���ص��ي��ف��اً   ب 7 
الإي����راين  مق�صودلو  ث��م    ، نقاط 
ب 7 نقاط اأي�صا بعد ك�صر التعادل 
بالتناف�س  امل���واج���ه���ات  ومت���ي���زت   ،
العامل  �صهدها كل  والندية  القوي 
دولة  ملختلف  اإلكرتونياً  نقلها  بعد 

العامل عرب بث حي ومبا�صر.
���ص��ائ��د مدانات  اأع�����رب  م���ن ج��ه��ت��ه 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
عن �صكره  جلميع اجلهات الراعية  

البطولة  اجن���اح  يف  �صاهمت  ال��ت��ي 
واخراجها بال�صورة الرائعة وعلى 

واأبنائه  ال�صياح  جمموعة  راأ�صهم 
لال�صتثمار ،  حيث تهتم جمموعة 

ال�صياح بن�صر اللعبة ودعمها ودعم 
و  م�صتمر  ب�صكل  منها  املتميزين 

لل�صطرجن   الثقايف  ال�صارقة  ن��ادي 
تعد  التي  الدولية  اآرب��ور  ومدر�صة 

من اكرث املدار�س دعما لل�صطرجن 
تدري�س  ت��ب��ن��ت  ال���ت���ي  ال����دول����ة  يف 

ال�صطرجن �صمن املناهج الدرا�صية 
لطالبها.

�شامل عبدالرحمن بطاًل لدولية ال�شياح لل�شطرجن اخلاطف

عبور �شهل لديوكوفيت�س وفيدرر يف دورة �شين�شيناتي



اخلميس    15   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12706  
Thursday   15   August   2019  -  Issue No   12706

19191919

الفجر الريا�ضي

املمتاز،  الإجن��ل��ي��زي  ال���دوري  باأندية  الالعبني  اإ���ص��اب��ات  كلفت 
ي��ورو(، خالل  مليون   238( اإ�صرتليني  جنيه  مليون   221

مو�صم 2018-2019، بح�صب درا�صة اأجرتها �صركة مار�س.
متثل هذه الأرقام زيادة بن�صبة %3 مقارنة بالعام ال�صابق، ما 
عزته ال�صركة اإىل حالة الإجهاد عقب مونديال رو�صيا 2018، 

وق�صر مدة العطلة ال�صيفية نتيجة البطولة.
واأنفق مان�ص�صرت �صيتي ما يزيد عن 26 مليون جنيه اإ�صرتليني 

)28 مليون يورو( على لعبني م�صابني.

الذي يدربه  الفريق  اأفتقد  املو�صم،  وعلى مدار جزء كبري من 
البلجيكي كيفن دي  بيب غوارديول خلدمات لعبه  الإ�صباين 

بروين، واإجماًل، ا�صطر ملواجهة 44 اإ�صابة بني �صفوفه.
من جانبه، واجه مان�ص�صرت يونايتد 63 اإ�صابة طوال املو�صم، 

كلفته اأكرث من 25 مليون جنيه اإ�صرتليني.
ومع الأخذ بعني العتبار عدد الأيام التي غاب خاللها الالعبني 
امل�صابني، جاء على راأ�س القائمة نادي و�صت هام يونايتد الذي 
افتقد جلهود عدد من لعبيه، من �صمنهم الكولومبي كارلو�س 

يارمولينكو، على  اأن��دري  والأوك���راين  ويل�صري  وج��اك  �صان�صيز 
مدار 2.003 اأيام، بتكلفة بلغت 22 مليون جنيه اإ�صرتليني.

على  لالإ�صابة  تغيبوا  بالعبني  الثاين  املركز  يف  اآر�صنال  وج��اء 
غياب  بفرتة  هوت�صبري  توتنهام  يليه  يوماً،  و771  األ��ف  م��دار 

بلغت األف و652 يوماً.
معاناه  الأق��ل  وان���دررز  وولفرهامبتون  ن��ادي  ك��ان  املقابل،  ويف 
1.1 مليون جنيه  11 حالة فقط كلفته  من الإ�صابات بواقع 

اإ�صرتليني. 

الإ�شابات كلفت الربمييري ليغ 238 مليون اإ�شرتليني

�صي�صتعيد  ك��ان  اإذا  عما  النظر  بغ�س 
نيمار من  ال��ربازي��ل��ي  خ��دم��ات جنمه 
قبل  الفرن�صي  ج��رم��ان  ���ص��ان  ب��اري�����س 
اق��ف��ال ب��اب الن��ت��ق��الت يف ال��ث��اين من 
امل��ق��ب��ل م���ن عدمه،  ���ص��ب��ت��م��رب  اأي���ل���ول 
العادة  ف��وق  مر�صحا  بر�صلونة  ي��ب��دو 
ل��الح��ت��ف��اظ ب��ل��ق��ب��ه وال��ت��ت��وي��ج بطال 
الأعوام  يف  التا�صعة  للمرة  لإ�صبانيا 
للرت�صانة  ن���ظ���را  الأخ��������رية  ال�12 

الهجومية الرهيبة التي ميلكها.
فبعد ان اأنهى املو�صم املن�صرم متقدما 
بفارق 11 نقطة عن اأتلتيكو مدريد، 
تعاقد الفريق الكاتالوين مع مهاجم 
غريزمان  ان��ط��وان  الفرن�صي  الأخ��ري 
يورو،  مليون   120 بلغت  �صفقة  يف 
الهجومية  ال��ك��ت��ي��ب��ة  اىل  ل��ي��ن�����ص��م 
ليونيل  الرج���ن���ت���ي���ن���ي  م����ن  امل���ك���ون���ة 
�صواريز  لوي�س  الوروغوياين  مي�صي، 
ان  حتى  دميبيلي،  عثمان  وم��واط��ن��ه 
لي�س  ترفا  نيمار  �صم  يعترب  البع�س 
ال. وخل�س مدربه اإرن�صتو فالفريدي 
���ص��ع��ي��د مع  “اأنا  ب��ق��ول��ه  الأم������ر  ه����ذا 
العام  ب���ح���وزت���ي.  ال���ذي���ن  ال���الع���ب���ني 
ادن��ى من  او  قو�صني  ق��اب  كنا  املا�صي 

حتقيق مو�صم ا�صتثنائي«.
كما �صم بر�صلونة �صانع األعاب اأياك�س 
اأم�صرتدام الهولندي فرانك دي يونغ 
خط  ليعزز  ي��ورو،  مليون   75 مقابل 
اأي�صا الربازيليني  و�صطه الذي ي�صم 
ميلو  وارت�����������ور  ك���وت���ي���ن���ي���و  ف���ي���ل���ي���ب���ي 
الكرواتي  املخ�صرمني  اىل  بالإ�صافة 
اإيفان راكيتيت�س و�صريجيو بو�صكيت�س 
الدومينيكاين  الأي�������ص���ر  وال���ظ���ه���ري 

من  ال��ق��ادم  فريبو  جونيور  الإ�صباين 
األبا يف  ري��ال بيتي�س ليناف�س ج��وردي 

هذا املركز.
�صيعزز  ق��دوم غريزمان  ب��اأن  �صك  ول 
من القوة ال�صاربة يف اخلط المامي 
ت�صجيل  ن���اح���ي���ة  م�����ن  ف���ق���ط  ل���ي�������س 
الأهداف بل �صناعتها اأي�صا. وال�صوؤال 
ا�صابة  ان  ه���ل  ن��ف�����ص��ه  ي���ط���رح  ال�����ذي 
الأرج����ح  ع��ل��ى  �صيغيب  ال����ذي  مي�صي 
عن املواجهة الأوىل �صد اأتلتيك بلباو 
ال����دوري الإ���ص��ب��اين ملو�صم  اف��ت��ت��اح  يف 
�صتمنح  اجل��م��ع��ة،   2020-2019
�صراكة  لت�صكيل  لغريزمان  الفر�صة 
بعيدا  ودميبيلي  �صواريز  مع  ناجحة 
عن �صغوطات اللعب اىل جانب النجم 

الأرجنتيني، اأقله يف البداية.
يف امل��ق��اب��ل، ق��د ي��ح��ت��اج دي ي��ون��غ اىل 

بع�س الوقت لكي يتاأقلم مع الأجواء 
ير�صحونه  النقاد  بان  علما  اجلديدة، 
خلالفة بو�صكيت�س يف ال�صنوات املقبلة. 
ومل يخ�س بو�صكيت�س اأف�صل موا�صمه 
ال��ع��ام امل��ا���ص��ي ل��ك��ن ت��واج��د دي يونغ 
كارلي�س  وال�صاعد  وميلو  وراكيتيت�س 
با�صتحواذ  ي�صاهم  ان  �صاأنه  من  األينا 

بر�صلونة على الكرة بن�صبة اأكرب.
الأنظار م�صلطة على مدرب  و�صتكون 
ال��ف��ري��ق ف��ال��ف��ريدي ال���ذي ك���اد يدفع 
ليفربول  ام����ام  امل����ذل  اخل�����روج  ث��م��ن 
على  الأب��ط��ال  دوري  نهائي  ن�صف  يف 
يف  ذهابا  �صفر3-  تقدمه  من  الرغم 
كامب نو، وذلك ل�صقوطه املدوي على 

ملعب اأنفيلد برباعية تاريخية.
ل��ك��ن م��ي�����ص��ي ����ص���ارع اىل ال���دف���اع عن 
يتحمل  “ل  ان���ه  اىل  م�����ص��ريا  م��درب��ه 

م�صوؤولية ما ح�صل«.
بر�صلونة  اح�����راز  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 
املوا�صم  يف  م����رات   8 امل��ح��ل��ي  ال��ل��ق��ب 
ال�11 الأخرية وكاأ�س اإ�صبانيا 4 مرات 
يف املوا�صم اخلم�صة الخرية، فاإنه مل 
يتمكن من حمو خيبة الأمل الكبرية 

يف امل�صابقة القارية الأهم.
بر�صلونة  اأن�����ص��ار  وع���د  مي�صي  وك���ان 
مطلع املو�صم املا�صي بانه يريد جلب 
“تلك الكاأ�س اجلميلة”، يف ا�صارة اىل 
الكا�س الأوروبية، اىل خزائن الفريق 
فريقه  يوليها  التي  الأول��وي��ة  ليوؤكد 

اىل دوري الأبطال.
املو�صم  مطلع  يف  ظ��ه��وره  خ���الل  اأم���ا 
احل������ايل ع���ل���ى ه���ام�������س امل�����ب�����اراة �صد 
جوان  ك��اأ���س  على  النكليزي  اأر���ص��ن��ال 
من  ان����ه  “احلقيقة  ف���ق���ال  غ���ام���رب، 

ما  بعد  ال��ي��وم  �صيء  اي  ق��ول  ال�صعب 
ح��دث امل��و���ص��م امل��ا���ص��ي األ��ي�����س كذلك؟ 

لكني ل�صت نادما على اأي �صيء«.
وا�صاف “اإحراز لقب الدوري 8 مرات 
على مدى 11 عاما هو اجناز لأي ناد 

وما حققناه هو يف غاية الأهمية«.
وتابع “رمبا مل نح�صل على التقدير 
الكايف لذلك )الفوز بالدوري املحلي( 
هو  كم  �صنكت�صف  قليلة  �صنوات  وبعد 
�صعب حتقيق هذا الأمر. لكن اجلميع 
على  ي�صارع  النادي  هذا  بان  يدركون 
جميع الأل��ق��اب وه��ذا ال��ع��ام ل��ن يكون 

خمتلفا«.
�صيتحدد حجم الجن��از مب��دى جناح 
الكاأ�س  رف���ع  ال��ك��ات��ال��وين يف  ال��ف��ري��ق 
����ص���اح���ب���ة الذن��������ني ال���ك���ب���ريت���ني من 

عدمه.

بر�شلونة مر�شح فوق العادة مع 
اأو من دون نيمار 

13 م��رة )رق��م قيا�صي(، حار�صه  اأوروب���ا  اأع��ار ن��ادي ري��ال مدريد، بطل 
ذكر  ما  بح�صب  الوليد  بلد  ري��ال  اإىل  لونني  اأن���دري  ال�صاب  الأوك���راين 

الناديان ال�صبانيان .
لوهان�صك  زوري���ا  م��ن   2018 وك���ان ري���ال م��دري��د ا���ص��رتى ل��ون��ني يف 
�صبع  ليغاني�س حيث خ��ا���س  امل��ا���ص��ي اىل  امل��و���ص��م  اع���اره  ث��م  الوك����راين 

مباريات فقط.
 30 ل��ون��ني �صيعار ملو�صم واح���د حتى  ان  ب��ي��ان  ري���ال م��دري��د يف  واأ���ص��ار 

حزيران يونيو 2020«.
وا�صتهل احلار�س البالغ 20 عاما م�صواره مع دنيربو يف مو�صم 2016-

مرات.  3 بالده  منتخب  الوان  وحمل   2017
البلجيكي  زي��دان احلار�س  الدين  زين  الفرن�صي  امل��درب  ت�صكيلة  وت�صم 

الأ�صا�صي تيبو كورتوا والكو�صتاريكي كيلور نافا�س.
وميلك نادي بلد الوليد النجم الربازيلي ال�صابق رونالدو الذي يتمتع 

بعالقات جيدة مع ادارة ريال مدريد ورئي�صه فلورنتينو برييز.

ريال مدريد يعري حار�شه ال�شاب 
املو�صم اجلديد لونني اإىل بلد الوليد  ال�صابق زين الدين زي��دان  ال��دويل الفرن�صي  يدخل النجم 

لأن��ه مطالب  وه��و حتت �صغط هائل  ال��ق��دم،  لكرة  الإ�صباين  ال���دوري  من 
بتحقيق النتائج يف وقت ل يبدو ريال مدريد يف و�صع فني ي�صمح له بازاحة 

غرميه بر�صلونة عن عر�س ل ليغا.
عندما قرر ريال مدريد ال�صتعانة بزيدان املو�صم املا�صي خلفا لالأرجنتيني 
بدل من جولن  اأ�صهر معدودة  قبل  كان قد حل  ال��ذي  �صولري  �صانتياغو 
لوبيتيغي، كان الهدف اأن يعيده بطل مونديال 1998 اىل الفرتة املجيدة 
دوري  بلقب  معه  ت��وج  ح��ني  و2018   2016 ب��ني  بقيادته  اأم�����ص��اه  ال��ت��ي 
اىل  اإ�صافة   ،2017 عام  ال��دوري  وبلقب  الأبطال لثالثة موا�صم متتالية 

لقبني يف كل من الكاأ�س ال�صوبر الأوروبية وبطولة العامل لالأندية.
برييز  فلورنتينو  رئي�صه  رحب  حني  ال�صاأن  بهذا  وا�صحة  ري��ال  نية  وكانت 
اأن نبداأ العمل على حقبة جمد جديدة. لهذا  “نريد  بعودة زي��دان، قائال 

ال�صبب نرحب بعودة زين الدين زيدان«.
لكن عودة زيدان اىل الفريق لقيادته يف الأ�صهر القليلة املتبقية من املو�صم 
اإذ كرب الفارق الذي  اأثر ملحوظ على نتائج الفريق  اأي  املا�صي، مل ترتك 
يف�صله عن غرميه بر�صلونة عو�صا عن اأن ُيَقلَ�س، واأنهى املو�صم ثالثا بفارق 

الكاتالوين البطل. النادي  عن  نقطة   19
و�صيكون من غري العادل احلكم على زيدان ا�صتنادا اىل الأ�صهر القليلة التي 
كانت متبقية من املو�صم املا�صي، لأن الفريق كان يلعب من دون حافز بعدما 
انتهى م�صواره يف ن�صف نهائي م�صابقة الكاأ�س على يد بر�صلونة )خ�صر ايابا 
دوري  لقب  ع��ن  وت��ن��ازل   ،)1-1 ذه��اب��ا  ال��ت��ع��ادل  بعد  اأر���ص��ه �صفر3-  على 
الأبطال بخ�صارته على اأر�صه يف اياب ثمن النهائي اأمام اأياك�س الهولندي 
1-4، كما كان خارج ال�صباق على لقب الدوري ب�صبب الفارق الكبري الذي 

يف�صله عن ال�صدارة.
توا�صلت  اإذ  كبوته،  م��ن  الفريق  ب��ه  يخرج  �صحري  بعالج  زي���دان  ي��اأت  ومل 
الدوري  يف  مباريات  بخم�س  �صوى  امللكي  النادي  يفز  ومل  املخيبة  النتائج 
بعقد ميتد حتى  ال�صابق  ال��دويل  النجم  ع��ودة  بعد  11 خا�صها  اأ�صل  من 

.2022
وعك�صت نهاية املو�صم متاما و�صع ريال ولعبيه بعد اخل�صارة يف “�صانتياغو 
برنابيو” اأمام ريال بيتي�س �صفر2- يف املرحلة الأخرية، ما دفع زيدان اىل 
الثانية  املغامرة  فعليا  و”الآن” تبداأ  املو�صم  لنتهاء  ارتياحه  عن  التعبري 

للنجم الفرن�صي كمدرب للفريق.
وت�صاءل البع�س عن �صبب عودة زيدان يف هذه الفرتة احلرجة، وخماطرته 
بت�صويه �صورته لدى جماهري النادي يف حال مل ينجح يف تكرار �صيناريو 
التجربة الأوىل التي توج فيها بثالثة األقاب يف دوري الأبطال خالل ثالثة 

موا�صم.
وراأى اآخرون اأنه مل يكن ليعود اىل النادي امللكي لو مل يح�صل على تعهد 
حد  اىل  حمقني  وكانوا  الفريق،  على  جذرية  تغيريات  باجراء  برييز  من 
كبري لأن زيدان جنح يف �صم البلجيكي اإدين هازار من ت�صل�صي الإنكليزي، 

ال�صربي لوكا يوفيت�س من اإينرتاخت فرانكفورت الأملاين، الربازيلي اإيدر 
ميليتاو من بورتو الربتغايل، الفرن�صي فريلن مندي من ليون والربازيلي 

رودريغو من �صانتو�س.
ويعترب هازار دون �صك ال�صفقة الأهم للنادي امللكي هذا ال�صيف لكنه لي�س 
اأ�صبح  اأن  اأمتنى  لكني  بعد  “لي�س  اأقله   ،»sال�”غالكتيكو ط��راز حقبة  من 
كذلك يف يوم من الأيام” بح�صب ما �صرح �صانع الألعاب الدويل البلجيكي 

بعد التعاقد معه مقابل 100 مليون يورو.
من املوؤكد اأن ريال مدريد لي�س يف الو�صع املايل الذي ي�صمح له بتكرار حقبة 
وت�صكيل   )2007-2000( لبرييز  الأوىل  والرئا�صة  ال�”غالكتيكو�س” 
فريق ي�صم لعبني من طراز زيدان، الربازيلي رونالدو، الربتغايل لوي�س 
رامو�س  �صريخيو  اأو  بيكهام  ديفيد  الإنكليزي  غونزالي�س،  راوول  فيغو، 
اأوين والربازيليني روبينيو  )املوجود يف الفريق حاليا( والإنكليزي مايكل 

وربرتو كارلو�س.
لكنه حاول دون اأن ينجح حتى الآن يف التخل�س من الويلزي غاريث بايل 
الذي ل يدخل يف ح�صابات زي��دان بح�صب ما اأكد الأخ��ري دون اأي جماملة 
بالقول خالل اجلولة الأمريكية “لناأمل اأن يتم الأمر )الرحيل( قريبا من 

اأجل م�صلحة اجلميع«.
ومل مير ما �صدر عن زيدان ب�صاأن بايل مرور الكرام عند وكيل اأعمال 

ال��الع��ب ال��وي��ل��زي ج��ون��اث��ان ب��ارن��ي��ت ال���ذي ان��ت��ق��د ب�����ص��دة املدرب 
الفرن�صي يف ت�صريح لوكالة فران�س، قائال “زيدان عار، فهو ل 

يحرتم لعبh قدم الكثري لريال مدريد«.
وبدا بايل يف طريقه لي�صبح خارج اأ�صوار “�صانتياغو برنابيو” 

بعدما �صافر اىل ال�صني للتفاو�س مع جيانغ�صو �صونينغ الذي 
ا�صرتليني  جنيه  مليون  ق��دره  اأ�صبوعيا  رات��ب��ا  عليه  عر�س 

)نحو 1،24 مليون دولر( بح�صب التقارير، اإل اأن ريال 
حال دون امتام ال�صفقة لأن ال�صروط املالية املتعلقة بها 

ل تنا�صبه.
وبايل لي�س الالعب الوحيد الذي يبحث له زيدان عن 
خمرج من ريال مدريد، اإذ ياأمل النادي امللكي التخل�س 
الذي  رودريغيز  خامي�س  الكولومبي  ع��بء  من  اأي�صا 
ميونيخ  ب��اي��رن  اىل  م��ع��ارا  املا�صيني  املو�صمني  يف  لعب 
الأملاين لكنه عاد هذا ال�صيف بعد انتهاء فرتة الإعارة.

وكرث احلديث عن رغبة زي��دان يف �صم مواطنه لعب 
الو�صط الدويل بول بوغبا من مان�ص�صرت يونايتد، لكن 

وبقي  املا�صي  الأ�صبوع  انطلق  املمتاز  الإنكليزي  ال��دوري 
فيما  احلمر”،  “ال�صياطني  مع   2018 مونديال  بطل 

الرتقب �صيد املوقف يف ما يخ�س النجم الربازيلي نيمار 
الذي يريد ترك باري�س �صان جرمان الفرن�صي، لكن الأخري 

يورو  مليون  ال�222  مبلغ  كامل  بتعوي�س  �صوى  ير�صى  لن 

املر�صح  الآخ��ر  الفريق  2017 ل�صمه من بر�صلونة،  ال��ذي دفعه يف �صيف 
للفريق  احلايل  الو�صع  اىل  وا�صتنادا  “�صيلي�صاو«.  جنم  خدمات  ل�صتعادة 
تعزيز  حم��اول��ة  اأج���ل  م��ن  اأيلول/�صبتمرب  م��ن  ال��ث��اين  حتى  ميلك  ال���ذي 
عن  بر�صلونة  ازاح���ة  مهمة  يف  م�صاعدته  على  ق��ادري��ن  بالعبني  �صفوفه 
العر�س املحلي وفر�س �صطوته جمددا على ال�صاحة القارية، يفتتح النادي 
امللكي املو�صم اجلديد من “ل ليغا” �صد �صلتا فيغو بوجوه ماألوفة متاما 
وداين  بنزمية  ك��رمي  والفرن�صي  وكا�صيمريو  مار�صيلو  الربازيليني  مثل 
كارفاخال، اإ�صافة بالطبع اىل الوافد اجلديد هازار. وجعل زيدان من لقب 
الدوري الذي اأحرزه ريال مرة واحدة يف املوا�صم ال�صبعة 
املا�صية، اأولويته بح�صب ما �صدد يف ني�صان/

العام  لنا  “بالن�صبة  بالقول  املا�صي  اأبريل 
املقبل، يجب اأن يكون الدوري اأولويتنا. 
الدوري هو البطولة الأطول، البطولة 
التي ل ميكن اأن نفوتها علينا. �صاأحفر 

ذلك يف اأذهان الالعبني«.

زيدان يبداأ مغامرته الثانية مع ريال مدريد 

اىل  الذي و�صل  الهولندي  اأم�صرتدام  اأياك�س  تخطى 
الدور ن�صف النهائي املو�صم املا�صي، اختباره ال�صعب 
يف الدور التمهيدي الثالث من م�صابقة دوري اأبطال 
على  ب��ف��وزه  وذل���ك   ،2020-2019 ملو�صم  اأوروب����ا 
يف   2-3 ثي�صالونيكي  ب���اوك  ال��ي��ون��ان  ب��ط��ل  �صيفه 

الإياب.
ورغ�����م ت��ت��وي��ج��ه ب��ط��ال ل���ل���دوري ال��ه��ول��ن��دي للمرة 
الفوز  ملحاولة  ج��دي��ة  فر�صة  على  وح�صوله  ال�34 
بلقبه اخلام�س يف دوري الأبطال املو�صم املا�صي قبل 
توتنهام  ي��د  على  الأرب��ع��ة  دور  يف  م�����ص��واره  ينتهي  اأن 
الإنكليزي باخل�صارة على اأر�صه 2-3 بعد اأن فاز ذهابا 
-1�صفر، ل يتاأهل اأياك�س تلقائيا اىل دور املجموعات 

ب�صبب ت�صنيف الدوري الهولندي.
وبداأ فريق املدرب اإيريك تن هاغ م�صواره القاري من 
باوك  الثالث حيث تعادل ذهابا مع  التمهيدي  الدور 
زيا�س  املغربي حكيم  بف�صل هديف   2-2 اليوناين  يف 
ي�صت�صيف  اأن  قبل  هونتيالر،  يان  كال�س  واملخ�صرم 
اإذ  كان �صعبا جدا عليه،  ال��ذي  الإي��اب  لقاء  الثالثاء 
لكنه  الأول  ال�صاعة  ن�صف  قبل  متخلفا  نف�صه  وج��د 
�صيفه  م��ن  ذات��ه��ا  امل�صافة  على  الأول  ال�����ص��وط  اأن��ه��ى 

بف�صل ركلة جزاء لنجمه ال�صربي دو�صان تاديت�س.
ثم انتظر اأياك�س حتى الدقائق الع�صرين الأخرية من 
تاليافيكو  نيكول�س  الأرجنتيني  عرب  ليتقدم  اللقاء 
جزاء  ركلة  من  هولندا  بطل  تقدم  تاديت�س  ع��زز  ثم 
يقلق  اأن  قبل  الأخ����رية  اخلمي�س  ال��دق��ائ��ق  يف  ثانية 
“يوهان  ملعب  جماهري  بالوياني�س  قن�صطنتينو�س 
كرويف اأرينا” بهدفه الثاين يف اللقاء خالل الثواين 
رباطة  ه��اغ حافظوا على  تن  اأن لعبي  اإل  الأخ���رية، 

جاأ�صهم وخرجوا منت�صرين يف نهاية املطاف.
ت���اأه���ل���ه اىل دور  ال���ف���وز  ب���ه���ذا  اأي���اك�������س  ي�����ص��م��ن  ومل 
الإنكليزي  ليفربول  مثل  ب��ف��رق  للحاق  املجموعات 
ويوفنتو�س  الإ����ص���ب���اين  ب��ر���ص��ل��ون��ة  اأو  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل 

اأ�صا�صيتني  ال��ل��ذي��ن ج����رداه م��ن رك��ي��زت��ني  الإي���ط���ايل 
بل  تواليا،  ليخت  دي  وماتي�س  يونغ  دي  فرنكي  هما 
عليه اأي�صا اأن يخو�س دورا فا�صال من مباراتي ذهاب 
واإياب جتمعاه باأبويل نقو�صيا القرب�صي الذي يلتقيه 
تخطى  اأن  بعد  وذلك  احلايل،  ال�صهر  و28  يف 20 

الأخري قره باغ الأذربيجاين.
الدور  خلو�س  م�صطر  اآخ��ر  �صابق  بطل  هناك  وك��ان 
اأنهى  ال��ذي  الربتغايل  بورتو  هو  الثالث،  التمهيدي 
لبنفيكا،  و�صيفا  املحلي  ال����دوري  يف  امل��ا���ص��ي  امل��و���ص��م 
 1987 بطل  م�صوار  انتهى  اإذ  موفقا  يكن  مل  لكنه 
و2004 على يد كرا�صنودار الرو�صي باخل�صارة على 
اأر�صه وبني جماهريه 2-3 يف مباراة تخلف خاللها 
اأن  34 دقيقة فقط، وذلك بعد  بثالثية نظيفة بعد 

فاز ذهابا يف ملعب مناف�صه -1�صفر.
ومل ت��ك��ن ح���ال ���ص��ل��ت��ي��ك الإ���ص��ك��ت��ل��ن��دي اأف�����ص��ل على 
 4-3 اأر�صه  على  اأي�صا  اإذ خ�صر  بورتو  الإط��الق من 
بهدف قاتل يف الثواين الأخرية اأمام كلوج الروماين، 
 1-1 اأن عاد من ملعب الأخ��ري بالتعادل  وذل��ك بعد 

ذهابا.
- برنامج الدور الفا�صل

* طريق اأبطال الدوريات املحلية:
دينامو زغرب الكرواتي - روزنربغ الروجي

كلوج الروماين - �صالفيا براغ الت�صيكي
يونغ بويز ال�صوي�صري - النجم الأحمر ال�صربي

اأم�صرتدام  اأي���اك�������س   - ال��ق��رب���ص��ي  ن��ق��و���ص��ي��ا  اأب����وي����ل 
الهولندي

- * طريق الدوريات )اأي الأندية التي مل حترز لقب 
بطولتها املحلية(

ل�صك لينت�س النم�صوي - كلوب بروج البلجيكي
اأوملبياكو�س اليوناين - كرا�صنودار الرو�صي

اآب/اأغ�صط�س  و21   20 يف  الذهاب  مباريات  تقام   *
احلايل، والإياب يف 27 و28 منه.

اأياك�س يتخطى باوك يف 
اأبطال اأوروبا  



من م�شرد ينام حتت اجل�شر.. 
اإىل مليونري

حتول �صاب اأ�صرتايل اعتاد اأن ينام يف ال�صوارع وحتت اجل�صور اإىل 
اأنه مل يتجاوز الواحدة والع�صرين من  مليونري، على الرغم من 

العمر. 
ق��ب��ل اأرب����ع ���ص��ن��وات ف��ق��ط، اأ���ص��ب��ح ه���اري ���ص��ان��درز م��ن م��ل��ب��ورن يف 
�صركة  �صاحب  اليوم  لكنه  عاماً،   17 بعمر  وهو  م�صرداً  اأ�صرتاليا 

ي�صل راأ�صمالها اإىل نحو 1.5 مليون دولر.
لتحقيق  اتبعها  ال��ت��ي  الن�صائح  م��ن  جمموعة  ���ص��ان��درز  و���ص��ارك 
الر�صمية، لأنها ميكن  البدلت  ارت��داء  ع��دم  ذل��ك  النجاح، مبا يف 
من  ع��دد  لأك��رب  النوم  اإىل  بالإ�صافة  خاطئاً،  انطباعاً  تعطي  اأن 

ال�صاعات يف اليوم.
اأن ترتدي املالب�س التي  اأن اأهم �صيء هو  “اأعتقد  ويقول �صاندرز 
تنا�صبك. اأنا ل اأرتدي البدلت الر�صمية اأبداً، فاإذا كنت متجهاً اإىل 
ما  ف�صاأرتدي  املكتب،  يف  طوياًل  يوماً  ق�صيت  اأو  اجتماع،  ح�صور 

اأحب، وهذا يجعلني اأ�صعر بالراحة«.
اأن  اإىل  بحاجة  اأن��ه��م  اأي�����ص��اً  النا�س  م��ن  الكثري  “يعتقد  واأ���ص��اف 
لكن  ناجحني.  ليكونوا  الليل  ويعملون طوال  يكونوا م�صتيقظني 
ل ميكنك حرمان نف�صك من النوم من اأجل عملك. اأنا دائماً اأنام 

ثماين �صاعات اأو اأكرث كل ليلة حتى اأكون يف قمة ن�صاطي«.
ويف ال�صابعة ع�صرة من عمره، اأم�صى هاري ما يزيد قلياًل عن عام 
يف النوم بال�صوارع، والإقامة يف مالجئ خمتلفة للم�صردين، وعلى 
اأنها كانت فرتة مرعبة و�صعبة من حياته، فقد تعلم  الرغم من 
اأن ي�صبح مليونرياً  منها بع�س الدرو�س القيمة التي �صاعدته يف 

بعد ذلك.

يدفع 18 األف دولر ليتاأكد 
من اإخال�س حبيبته

اأعلن مليونري جمهول عن رغبته بتعيني �صخ�س ما ملحاولة اإغواء 
حبيبته وزوجة امل�صتقبل، ملعرفة اإذا ما كانت حتبه ل�صخ�صه. 

ون�صر املليونري اإعالنه على من�صة “ها�س ها�س” -�صوق الرفاهية 
اإن��ه يرغب بتوظيف �صخ�س ح�صن  ال��ع��امل- وق��ال فيه  ال��رائ��د يف 
املظهر، ليتنكر ب�صخ�صية رجل ثري، ويحاول جذب حبيبته، وهو 
على ا�صتعداد لدفع مبلغ 18 األف دولر مقابل تنفيذ هذه املهمة.

اإخفاء  ف�صل  الذي  املليونري  قال  املجزية،  املكافاأة  اإىل  وبالإ�صافة 
هويته، اإنه �صيقوم بتزويد املر�صح املنا�صب بكافة الت�صهيالت التي 
ال�صيارات  مثل  حبيبته،  اأم��ام  ثري  رجل  مبظر  ليظهر  يحتاجها، 

الفاخرة واملنزل الفخم، وميزانية �صخمة لالإنفاق على العملية.
وبرر رجل الأعمال هذه احليلة، بالقول اإن جميع الن�صاء اللواتي 
ارتبط بهن يف ال�صابق، كان اهتمامهن من�صّباً على اأمواله، ويرغب 
ل  ل�صخ�صه  به حتبه  الرت��ب��اط  ينوي  التي  امل���راأة  اأن  بالتاأكد من 

لرثوته.
اأظهرتها  التي  اأن هناك بع�س الإ�صارات  واأو�صح �صاحب الإعالن 
ويرغب  يحبها  لكنه  ل��ه��ا،  حبه  يف  ي�صك  جعلته  وال��ت��ي  حبيبته، 
بالتاأكد من م�صاعرها جتاهه، قبل اتخاذ القرار املنا�صب، بح�صب 

موقع اأوديتي �صنرتال.
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رداء مزود ببكترييا ملنع روائح اجل�شد 
األ يكفي مزيل العرق ملنع انبعاث روائح من اجل�صم؟ قد ت�صاعدك قطعة مالب�س جديدة ذات �صكل حديث ومزودة 

ببكترييا حية يف التغلب على هذه امل�صكلة املزعجة.
وقالت امل�صممة روزي برودهيد اإن )�صكني 2(، وهي قطعة ثياب ت�صبه لبا�س البحر بلون رمادي فاحت واأكمام، حتتوي 

على بكترييا مفيدة تقلل الروائح التي تفوح من اجل�صم.
“لي�س العرق ما ي�صبب انبعاث روائح اجل�صد واإمنا البكترييا. لذا اأدخلنا بكترييا نافعة يف القما�س مبا  واأ�صافت 

يتيح وجود كائنات دقيقة مفيدة ت�صاعد يف تقليل الروائح املنبعثة«.
على جتدد  وي�صجع  اجل�صم  املنبعثة من  الرائحة  باحلد من  الدقيقة مرتبط  الكائنات  التغري يف  “هذا  واأ�صافت 

اخلاليا وهو مفيد حقا ملناعة اجللد«.
وطورت برودهيد )�صكني 2( يف اإطار درا�صات عليا بجامعة �صنرتال �صانت مارتينز للفنون يف لندن.

وتعاونت مع البلجيكي كري�س كاليفريت، وهو عامل اأحياء دقيقة بجامعة خنت، ل�صنع )�صكني 2(. واأمدها كاليفريت 
بالبكترييا النافعة، اأو )الربوبايوتيك(، واملوجودة عادة على اجللد وقام اأي�صا باأبحاث مكثفة عن اأ�صباب الروائح 

التي تنبعث من اجل�صد.
نف�س  با�صتخدام  ريا�صية  مالب�س  جمموعة  ت�صميم  يف  برودهيد  وتاأمل  للبيع،   )2 )�صكني  طرح  كالهما  وينوي 

التقنية.
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اكت�شاف اأقدم م�شتوطنة ب�شرية
اأقدم م�صتوطنة ب�صرية يف منطقة جبلية  اإثيوبيا،  اكت�صف علماء الآثار يف 
األ���ف ع���ام، وف���ق ت��ق��ري��ر ن�����ص��ره موقع  م��رت��ف��ع��ة، �صكنها الإن�����ص��ان ق��ب��ل 45 
الكت�صافات  وبح�صب  العلمية.  ب��الأخ��ب��ار  املتخ�ص�س  األريت”  “�صاين�س 
اجلديدة، يبدو اأن الإن�صان القدمي يف تلك الفرتة التي �صهدت نق�صا باملياه 
يف الوديان، ا�صطر اإىل ت�صلق جبال بايل، التي تقع حاليا يف حممية جبال 
بايل الوطنية يف اأوروميا، و�صربوا من الأنهار اجلليدية بعد ذوبانها، واأكلوا 
اأجراها فريق دويل يف  التي  التي عا�صت هناك. وطبقا لالأبحاث  الفئران 
املنطقة، فاإن اأ�صالفنا مل يت�صايقوا من املرتفعات، حيث اأقاموا خميمات اأو 

م�صتوطنات يف اجلبال خالل فرتة الع�صر احلجري القدمي.
الزمني  والت�صل�صل  للرتبة،  واجليوكيميائية  الأث��ري��ة  التحليالت  وبعد 
“فين�صا  يدعى  �صخري  مالذ  يف  للحيوانات  اجلغرايف  والتوزيع  اجلليدي 
هابريا” اإىل جانب 5 ينابيع، تو�صل فريق الباحثني اإىل اأن املنطقة املعنية 
اإىل  م�صريين  العامل،  يف  مرتفع  ب�صري  ا�صتيطان  اأق��دم  ت�صكل  اإثيوبيا  يف 
اأن الوجود الب�صري يف تلك املنطقة املرتفعة كان على ف��رتات، واأن الب�صر 

ا�صتغلوا النظام البيئي اجلليدي يف اأفريقيا.
واأظهرت التحليالت والكت�صافات الأثرية يف تلك املنطقة اأدلة كافية على 
يف  هابريا”  “فين�صا  منطقة  يف  القدمي  لالإن�صان  الأج��ل  طويل  ا�صتقرار 
املا�صي، حيث عرث الفريق على عدد من القطع الأثرية احلجرية و�صظايا 

الفخار، و�صظايا عظام القوار�س وبي�س النعام وخرزات زجاجية.

كيف تتجنب الوقوع بفخ التذاكر املخف�شة ؟
قد  خمف�صة،  اأ�صعار  �صحية  منا  كثريون  يقع  م��ا،  لرحلة  نخطط  عندما 

تكون اأقرب للخيال منها للحقيقة، وحتمل عوائق “خفية” كثرية.
�صركات  بع�س  تتبعها  حليل  املخف�صة  الأ���ص��ع��ار  ه��ذه  وراء  ال�صبب  وي��ع��ود 
يف  باملجان  للركاب  تقدمها  كانت  خل��دم��ات  اإزال��ت��ه��ا  يف  وتكمن  ال��ط��ريان، 

ال�صابق.
واإىل جانب ذلك تتبنى بع�س ال�صركات حيال اأخرى يتوجب على امل�صافرين 

معرفتها، وكيفية التعامل معها:
اجلوية  ال��رح��الت  قطاع  على  مهيمنة  الأوروب��ي��ة  ال��ط��ريان  �صركات  ظلت 
املخف�صة، والتي كانت متتاز ب�صعر زهيد للرحلة، فمثال تذكرة ال�صفر من 
العا�صمة الربيطانية لندن اإىل مدينة بر�صلونة الإ�صبانية، قد ل تتجاوز 
حقيبة �صفر �صغرية ل يتجاوز وزنها ال�10  حتمل  اأن  ب�صرط  دولرا،   30

كيلوغرامات.
املحدود،  ال��وزن  ذات  احلقائب  خط  على  ال��ط��ريان  خطوط  اأغلب  ودخلت 
اإىل حقيبة  بها، من حقيبتني  امل�صموح  الأمتعة  اأول يف تقليل عدد  وب��داأت 
واح���دة، وم��ن ث��م تطور الأ���ص��ل��وب بحيث ل يتجاوز ع��دد الأم��ت��ع��ة حقيبة 

واحدة ل يتخطى وزنها 10 كيلوغرامات، يف الرحلة الواحدة.

حتقيق يف �شوء ال�شلوك 
بحق دومينجو 

قالت دار اأوبرا لو�س اجنلي�س اإنها 
�صتحقق يف اتهامات ب�صوء ال�صلوك 
����ص���د م��غ��ن��ي الأوب���������را الإ����ص���ب���اين 
األغت  ف��ي��م��ا  ب��ال���ص��ي��دو دوم��ي��ن��ج��و 
للمغني  موؤ�ص�صتان حفالت مقررة 

ال�صهري.
ل��و���س اجنلي�س،  اأوب����را  دار  وك��ان��ت 
دوم��ي��ن��ج��و من�صب  ي�����ص��غ��ل  ال���ت���ي 
اتهامات  على  ت��رد  ال��ع��ام،  مديرها 
م����ن ث����م����اين م���غ���ن���ي���ات وراق�������ص���ة 
املو�صيقى  ع������امل  يف  واأخ������ري������ات 
ال��ك��ال���ص��ي��ك��ي��ة يف ت��ق��ري��ر اأوردت������ه 
ب���ر����س. وقال  اأ���ص��و���ص��ي��ت��ي��د  وك���ال���ة 
التهامات  اإن  ب��ي��ان  يف  دوم��ي��ن��ج��و 

غري دقيقة.
وقالت الوكالة اإنها اأجرت مقابالت 
�صخ�صية  ث��الث��ني  م���ن  اأك����رث  م���ع 
مو�صيقية ومدربي �صوت وعاملني 
يف دار الأوبرا قالوا اإنهم �صهدوا ما 
“غري  �صلوك  باأنه  التقرير  و�صفه 
يف  عقود  ثالثة  م��دار  لئق” على 

عدة مدن.
اجنلي�س  ل��و���س  اأوب����را  دار  وق��ال��ت 
مع  ال������دار  “�صتتوا�صل  ب���ي���ان  يف 
للتحقيق  اخل��ارج  من  م�صت�صارين 
بال�صيدو  ب�صاأن  املقلقة  املزاعم  يف 

دومينجو«.
�صان فران�صي�صكو  اأوب��را  دار  واألغت 
ف��ي��الدل��ف��ي��ا حفالت  واأورك�������ص���رتا 
�صبتمرب-  يف  ل��دوم��ي��ن��ج��و  م��ق��ررة 

اأيلول واأكتوبر- ت�صرين الأول.

تاأثري التفاوؤل والتفكري 
الإيجابي على النوم

اأج����رت����ه����ا جامعة  ح���دي���ث���ة  درا������ص�����ة  ك�����ص��ف��ت 
ي�صاعد يف  التفاوؤل  اأن  “اإلينوي” الأمريكية، 
املتفائلون  فالأ�صخا�س  النوم،  ج��ودة  حت�صني 
يعانون  ول  اأط��ول  لفرتات  النوم  ي�صتطيعون 
اأكرث  فيها  �صارك  التي  الدرا�صة  ووفق  الأرق. 
اأع��م��اره��م بني  ت��راوح��ت  3500 �صخ�س،  م��ن 
ي�صتطيعون  املتفائلني  ف���اإن  ع��ام��ا،  و51   32
اأطول غري متقطعة. ويح�صل  النوم لفرتات 
من  جيد  ق�صط  على  اإيجابية  اأك���رث  ه��م  م��ن 
يعاين  ح���ني  امل���ئ���ة، يف  78 يف  ب��ن�����ص��ب��ة  ال���ن���وم 
للنعا�س  وامليل  الأرق  اأعرا�س  املت�صائمون من 
 7 مل��دة  ال��ن��ه��ار. وين�صح خ��رباء بالنوم  خ��الل 
ب�صحة  للتمتع  الليلة  يف  الأق���ل  على  �صاعات 
جيدة، علما اأن حت�صني جودة النوم يوؤدي اإىل 
النوم  قلة  ت�صبب  حني  يف  اأف�صل،  حياة  منط 
ونوعيته الرديئة بعدد من امل�صكالت ال�صحية 
مب��ا يف ذل���ك زي����ادة خ��ط��ر الإ���ص��اب��ة بالبدانة 

وارتفاع �صغط الدم وغريها.

دبابري غا�شبة تقدم خدمة لل�شرطة       
دبابري  مب�صاعدة  متكنت  اأنها  الأمل��ان��ي��ة،  ال�صرطة  اأعلنت 
ه��ارب من ق�صاء عقوبة  القب�س على رجل  غا�صبة، من 
اإن  اأول���دن���ربغ،  �صرطة  وق��ال��ت  ���ص��ه��را.   11 مل��دة  بال�صجن 
عملية التوقيف “غري املعتادة”، وقعت بينما كان عنا�صر 
البالغ من  الرجل  القب�س على  اإلقاء  ال�صرطة يحاولون 
�صهرا.   11 مدتها  �صجن  عقوبة  لق�صاء  عاما   32 العمر 
من  ف��ّر  ا�صمه،  ع��ن  الك�صف  يتم  مل  ال��ذي  امل�صتبه،  ولكن 
ال�صرطة وقفز من �صرفة مبا�صرة اإىل ع�س دبابري. ووفقا 
لوكالة “اأ�صو�صيتد بر�س”، فقد هاجمت الدبابري الغا�صبة 
الدبابري  ولحقت  ال�صارع.  اإىل  للفرار  دفعه  ما  الرجل، 
م��اء مطاطي،  القفز يف حو�س  اإىل  ا�صطر  ال��ذي  الرجل 

حيث مت توقيفه واعتقاله من قبل رجال ال�صرطة.

ف�شيحة طبية.. وال�شحية عمره 72 عاما
اأن علق  اأيام من العذاب، بعد   8 ق�صى كهربائي متقاعد 
اإثر خ�صوعه لعملية جراحية يف  اأ�صنانه يف حلقه  طاقم 
املحلية  الإع���الم  و�صائل  اعتربتها  واق��ع��ة  يف  بريطانيا، 
الطاقم  ف���اإن  نيوز”،  “�صكاي  وح�صب  طبية.  ف�صيحة 
مكون من �صريحة معدنية و3 اأ�صنان اأمامية، وقد انح�صر 
اأثناء جراحة  72 عاما  يف حلق الرجل البالغ من العمر 
اأي���ام من   6 فبعد  البطن.  ج���دار  م��ن  ورم حميد  لإزال���ة 
اجلراحة، عاد الرجل اإىل امل�صت�صفى بعدما اكت�صف وجود 
ابتالع  ب���اآلم ووج���د �صعوبة يف  �صعر  ف��م��ه، كما  دم���اء يف 
الطعام. وعندما خ�صع للفح�س، اكت�صف الأطباء وجود 
ال�صوتية،  الأح��ب��ال  ح��ول  حلقه  يف  دائ���ري  ن�صف  ج�صم 
اأدى اإىل التهابات داخلية، واأثبتت الأ�صعة ال�صوئية  مما 
اأن هذا اجل�صم هو طاقم الأ�صنان. وا�صطر الأطباء اإىل 
امل�صتعارة،  الأ�صنان  اإجراء جراحة عاجلة للرجل لنتزاع 
جملة  وك�صفت  اإ���ص��اف��ي��ة.  اأي����ام   6 امل�صت�صفى  يف  وق�����ص��ي 
اأن الرجل اعرتف  اإم جي كاي�س ريبورت” الطبية،  “بي 
اأن���ه ف��ق��د ال��ط��اق��م قبيل اجل���راح���ة. وق��ال��ت امل��ج��ل��ة اإنها 
طاقم  ما  �صخ�س  فيها  يبتلع  التي  الأوىل  امل��رة  تكن  مل 
اأ�صنانه قبيل اجلراحة، م�صرية اإىل اأنه “ل توجد قواعد 
وا�صحة ب�صاأن كيفية التعامل مع الأ�صنان امل�صتعارة اأثناء 
التخدير«. لكن م�صيبة الرجل مل تتوقف، ففي الأ�صابيع 
امل�صتمر  النزف  امل�صت�صفى ب�صبب  اإىل  التالية، كان يرتدد 

جراء الإ�صابات الداخلية ومتزق �صريان.

ر�شيع يفقد اأطرافه بعد التهاب 
الذي  الر�صيع،  اأوليفر،  وج��ه  تفارق  البت�صامة  تكاد  ل 
مل يكمل عامه الأول بعد، لكن خلف هذا الوجه الرقيق 

تكمن ماأ�صاة ي�صعب على معظم الآباء حتملها.
فقد تطورت احلالة املر�صية له ب�صكل ماأ�صاوي، حتى فقد 
اأطرافه الأربعة نتيجة تعفن الدم، فيما كان من املمكن 
اأن يفارق احلياة، ح�صبما اأبلغ الأطباء اأمه اأبيجيل واردل 
التي تعي�س يف لينكولن�صاير �صرقي  ال�23 عاما،  �صاحبة 

بريطانيا.
اأول��ي��ف��ر م��ن م��ر���س ي��ب��دو ب�صيطا، فقد  وب����داأت م��اأ���ص��اة 
اأ�صيب بالتهاب يف احللق، لكن مل يتم ت�صخي�صه ب�صورة 
�صحيحة، مما اأدى اإىل حدوث ت�صمم يف الدم و�صع حياته 

يف خطر. اأ�سخا�س ي�ستمتعون يف حو�س �سباحة يف ووهان مبقاطعة هوبي بو�سط ال�سني يف يوم حار.  اأ ف ب

مليون دولر ملواجهة   340
الحتبا�س احلراري

اأعلنت احلكومة الأ�صرتالية، التي 
دورها  ب�صبب  لن��ت��ق��ادات  تتعر�س 
ال�����ص��ل��ب��ي يف ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي، عن 
دولر  م��ل��ي��ون   340 مبلغ  ت��ق��دمي 
ال���ه���ادئ  امل���ح���ي���ط  دول  مل�������ص���اع���دة 
الحتبا�س  ظ��اه��رة  م��واج��ه��ة  على 

احلراري “النينو«.
الأ�صرتايل،  ال����وزراء  رئي�س  وق���ال 
�صكوت موري�صون، اإن هذه الأموال، 
ميزانية  م�����ن  ُخ�������ص�������ص���ت  ال����ت����ي 
امل�صاعدات الدولية، �صت�صمح جلزر 
امل��ح��ي��ط ال����ه����ادئ ب��ال���ص��ت��ث��م��ار يف 
قدرتها  وتعزيز  املتجددة  الطاقة 
الحتبا�س  اآث�������ار  م��ك��اف��ح��ة  ع���ل���ى 

احلراري.
موري�صون  ي����زور  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
املناخي،  ال��ت��غ��ري  واق���ع  يف  امل�صكك 
ي�صت�صيف  ال���ذي  توفالو  اأرخ��ب��ي��ل 
الهادئ  املحيط  ج��زر  منتدى  قمة 
تغري  لق�صية  امل��ك��ر���ص��ة  ال�����ص��ن��وي��ة 
امل���ن���اخ، وي�����ص��ارك ف��ي��ه 16 ب��ل��دا يف 
كاليدونيا  اإىل  اإ���ص��اف��ة  اأوق��ي��ان��ي��ا 

اجلديدة وبولينيزيا الفرن�صية.
الرتفاع  القليلة  اجل���زر  وت��واج��ه 
خ���ط���ر ال����������زوال ب�������ص���ب���ب ارت����ف����اع 
اأن  كما  امل��ح��ي��ط��ات،  م��ي��اه  م�صتوى 
با�صتمرار  تتعر�س  اأخ����رى  ج���زرا 
تكاثرها  يعود  مدّمرة  لإع�صارات 

اأي�صا اإىل التقلبات املناخية.
اأ����ص���رتال���ي���ا على  وح���ث���ت ف���ي���ج���ي، 
املناخي،  التغري  ملواجهة  التحرك 
اإىل  ال�صنوية  القمة  ع�صية  م�صرية 
الفحم  ع��ل��ى  ك��ان��ب��ريا  اع��ت��م��اد  اأن 
ل�صكان  وجوديا”  “تهديدا  ميثل 

هذه اجلزر.

غرائب الكائنات: قر�س بلغ 500 عام 
رغ���م م��ع��رف��ة ال��ع��ل��م ب��ك��ث��ري م���ن امل��ع��ل��وم��ات عن 
ما  غالبا  فاإنه  الأر����س،  على  والكائنات  الأح��ي��اء 

يفاجاأ املرء مبعلومات مل يكن له اأن يت�صورها.
اأحياء معمرة  اأو  كائنات  اأن  املعلومات  ومن هذه 
اآلف  ب�صعة  اإىل  بع�صها  عمر  ي�صل  اأن  ميكن 
وهو  الزجاجي”  “ال�صفنج  مثل  ال�صنني،  م��ن 
اأكرث  اإىل  عمره  ب�صل  اأن  ميكن  بحري  خملوق 
امليكروب  �صنة، وكذلك احل��ال مع  اآلف   10 من 
حيث  ال�صخور،  داخل  يعي�س  “اإندوليث” الذي 
قعر حميط  امليكروبات يف  ه��ذه  اأح��د  على  ع��رث 
عام 2013 وقدر عمره حينها بحوايل 10 اآلف 

�صنة.
وه����ن����اك خم���ل���وق م��ت��ن��اه��ي ال�����ص��غ��ر ي��ع��ي�����س يف 
هو  خالدا  الفنية  الناحية  من  يعترب  املحيطات 
على  ع��رث  ال�صمالية،  اأم��ريك��ا  ويف  “الهيدرا”، 
العظيم”  “احلو�س  منطقة  يف  �صنوبر  �صجرة 

قدر عمرها بحوايل 5067 عاما.
“األدابرا  �صلحفاة  احل��ي��ة،  ال��ك��ائ��ن��ات  ب��ني  وم���ن 

العمالقة”، وهي نوع من ال�صالحف الربية، ل 
يف  الهندي  املحيط  غربي  ج��زر  يف  �صوى  يعي�س 
اإىل  املرجانية  األدابرا  منطقة متتد من جزيرة 

جزر �صي�صيل.
واح����دة من  ال��ع��م��الق��ة  األ���داب���را  �صلحفاة  وت��ع��د 
اأ���ص��خ��م ال�����ص��الح��ف ع��ل��ى وج���ه الأر������س، ويقدر 

العلماء عمرها بحوايل 255 �صنة.
اأم���ا اأك���رب امل��خ��ل��وق��ات ع��م��را، ف��ه��و، وف���ق تقارير 
علمية، “�صمكة قر�س غرينالند” التي قد ي�صل 
عمرها اإىل 512 عاما بح�صب تقديرات العلماء.

تقنية  وب��ا���ص��ت��خ��دام  وحجمها  طولها  ومب��ع��رف��ة 
بوا�صطة  م��ن  ع��م��ره��ا  لتحديد  امل�����ص��ع  ال��ك��رب��ون 
خاليا من عيونها، تبني اأن عمرها ي��رتاوح بني 
272 و512 عاما، بح�صب ما ذكرت درا�صة ن�صرت 

يف املجلة العلمية “�صاين�س«.
 28 القر�س ه��ذه واح��دة من بني  وتعترب �صمكة 
غرينالند”  “قر�س  ف�صيلة  م��ن  ق��ر���س،  �صمكة 

متت درا�صتها با�صتفا�صة.

مايلي �شاير�س : لقب الزوجة 
ل ينا�شبني

بعد ع�صر �صنني من احلب، قرر النجمان، الأمريكية  مايلي �صاير�س  والأ�صرتايل  ويليام 
الزوجان،  وانف�صل  اأ�صهر،   8 اأكرث من  هيم�صورث  عقد قرانهما، لكن زواجهما مل يدم 

باتفاق ودي بينهما.
ويف مقابلة �صحفية، ملوقع ELLE، قبل اإنف�صالها بب�صع اأ�صابيع، العاملي، قالت �صاير�س 
وكاأنها متهد لفكرة طالقها عن  ينا�صبها،  بها، ول  يليق  التقليدية ل  الزوجة  اأن لقب 
النف�صال  على  تفاهما  اأنهما  املنف�صل،  الثنائي  م��ن  مقربة  م�صادر  وق��ال��ت  زوج��ه��ا. 
للرتكيز على حياتهما الفنية. يذكر اأن مايلي �صاير�س وويليام هيم�صورث تعارفا اأثناء 

.»The last song« ت�صوير فيلم


