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تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة ومبتابعة حممد بن زايد
74 من اجلرحى اليمنيني ومرافقيهم

 اإىل الهند لتلقي العالج على نفقة الإمارات
•• اأبوظبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س 
الدولة “ حفظه اهلل “ ومبتابعة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .. غادر 
يف  العالج  لتلقي  الهند  اإىل  ومرافقيهم  اليمنيني  اجلرحى  من   74

م�شت�شفياتها على نفقة دولة الإمارات العربية املتحدة.
احلوثي  ملي�شيا  اع���ت���داءات  نتيجة  اإ���ش��اب��ات  م��ن  اجل��رح��ى  وي��ع��اين 
الذي  الهتمام  اإط��ار  يف  الإن�شانية  املبادرة  هذه  تاأتي  فيما  الإيرانية.. 
وحت�شني  عنه  املعاناة  ورف��ع  اليمني  بال�شعب  الر�شيدة  القيادة  توليه 
ظروفه الإن�شانية وم�شاندته يف مواجهة اجلرائم املرتكبة �شده من قبل 
امللي�شيا التابعة لإيران. و تعك�س املبادرة ما يربط ال�شعبني الإماراتي 
التي  الإن�شانية  للجهود  ام��ت��دادا  ومتثل  وثيقة  عالقات  من  واليمني 

تبذلها الدولة للحد من معاناة الأ�شقاء.            )التفا�شيل �س2(

حمدان بن زايد يتفقد عددا من امل�شاريع 
التنموية يف مدينة املرفاأ وي�شتقبل املواطنني

•• الظفرة-وام:

احلاكم يف منطقة  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  ق��ام 
البنية  م�شاريع  من  ع��ددا  خاللها  تفقد  امل��رف��اأ  ملدينة  ب��زي��ارة  الظفرة 
واطماأن  تنفيذها  يتم  التي  وامل�شتقبلية  احلالية  التطويرية  التحتية 
على �شري العمل مبختلف القطاعات اخلدمية واحليوية قيد التنفيذ.
)التفا�شيل �س3(

حممد بن زايد خالل مباحثاته مع الرئي�س الكازاخ�شتاين )وام( جامعة الدول العربية متنح �سموه »درع العمل التنموي العربي« 

حممد بن را�شد: حكومة الإمارات تع�شق التناف�س يف حركة التنمية 
وعاملنا العربي اليوم بحاجة لثورة يف اأ�شاليب العمل الإداري 

اجلي�س احلر يت�سدى لقوات النظام ال�سوري بريف درعا

ف�شل املفاو�شات بني املعار�شة ال�شورية واجلانب الرو�شي 
•• عوا�صم-وكاالت:

اعلنت ف�شائل اجلنوب ال�شوري ام�س ف�شل املفاو�شات 
ت�شليم  اآلية  على  ب�شبب اخلالف  الرو�شي  اجلانب  مع 
املقاتلني ا�شلحتهم الثقيلة، وفق ما اأوردت على ح�شابها 

يف موقع تويرت.
واأوردت غرفة العمليات املركزية يف اجلنوب يف تغريدة 
“ف�شل املفاو�شات مع اجلانب الرو�شي يف ب�شرى ال�شام 
الثقيل”.  ال�شالح  ت�شليم  على  ا�شرارهم  ب�شبب  وذلك 
وقال الناطق الر�شمي با�شم الغرفة ابراهيم اجلباوي 
نتائج..  ع��ن  اجل��ول��ة  ه��ذه  ت�شفر  “مل  ب��ر���س  لفران�س 

انتهى الجتماع ومل يحدد موعد مقبل«.
اأو����ش���ح وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الرو�شي،  م���ن ج��ه��ة اخ����رى 
�شريغي لف����روف، ام�����س الأرب���ع���اء، عقب اج��ت��م��اع مع 
الرئي�شية  اإيران واحدة من القوى  اأن  نظريه الأردين 
يف املنطقة واأن من “غري املنطقي على الإطالق” توقع 

تخليها عن م�شاحلها.
وقال لفروف اإنه ينبغي على القوى الإقليمية مناق�شة 

ال�شكاوى املتبادلة والتفاو�س على ت�شوية.
واأ�شاف، لفروف اإن الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني، 
ون��ظ��ريه الأم��ريك��ي، دون��ال��د ت��رام��ب، ���ش��وف يناق�شان 
الو�شع يف جنوب �شوريا، حيث ت�شن القوات احلكومية 
هجوما جديدا، وذلك يف قمتهما املقررة يف ال�16 من 

يوليو.
م��ي��دان��ي��ا، ت�����ش��دت ف�����ش��ائ��ل اجل��ي�����س ال�������ش���وري احلر، 
النظام مدعومة  لقوات  الأرب��ع��اء، لهجوم مكثف  ام�س 
مبيل�شيات اإيرانية على حمور القاعدة اجلوية بالقرب 

من بلدة كحيل بريف درعا ال�شرقي.
تقدم  حم���اولت  �شد  الف�شائل  اأن  امل�شادر  واأو���ش��ح��ت 
لقوات النظام على حماور تل ال�شمن وحمور التابلني 
العتاد  يف  خ�شائر  وكبدتهم  طف�س  مدينة  حميط  يف 

والأرواح.

�سهدا توقيع اتفاقيتني ومذكرة تفاهم بني البلدين 

حممد بن زايد ورئي�س كازاخ�شتان يبحثان
 تعزيز عالقات البلدين والق�شايا الإقليمية والدولية

•• القاهرة -وام:

منحت جامعة الدول العربية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال���وزراء حاكم دب��ي )رع��اه اهلل( جائزة )درع  جمل�س 
�شموه  لإ�شهامات  تقديرا  العربي(  التنموي  العمل 
امل���وؤث���رة يف جم���ال ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة وروؤي���ت���ه غري 

التقليدية يف متكني املجتمعات العربية ون�شر املعرفة 
و�شياغة امل�شتقبل وبناء عامل اأكرث ا�شتقرارا ومناء.

وترتجم اجلائزة التقدير العربي جلهود وا�شهامات 
�شموه لي�س فقط يف امل�شرية التنموية لدولة الإمارات 
العربية املتحدة ودفعها لحتالل مراكز متقدمة يف 
وقيادته  بل  العامل  يف  والتناف�شية  التنمية  موؤ�شرات 

نه�شة عربية ا�شتثنائية.              )التفا�شيل �س3(

•• اأ�صتانا- وام:

بحث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
جمهورية  رئي�س  باييف  ن���زار  �شلطان  ن��ور  وف��خ��ام��ة 
والتعاون  ال�شداقة  عالقات   .. ال�شديقة  كازاخ�شتان 

املجالت  خمتلف  يف  تطويرها  �شبل  و  البلدين  ب��ني 
الإقليمية  وامل�شتجدات  الق�شايا  من  عدد  اإىل  اإ�شافة 
امل�����ش��رتك. ورح����ب فخامة  وال��دول��ي��ة ذات اله��ت��م��ام 
التي  املباحثات  جل�شة  خ��الل   ���� باييف  ن���زار  الرئي�س 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بزيارة  ام�س  اجلانبان  عقدها 

حممد بن زايد اآل نهيان.     )التفا�شيل �س2(

نداء تون�س.. هل هو طالق بالثالثة هذه املرة

قوات الحتالل تعتدي على املتظاهرين رف�شا لهدم قرية اخلان الأحمر

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

الإ�شرائيلي  �شرع جي�س الحتالل 
ب�����ه�����دم ق�����ري�����ة ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ة يف 
الأح����م����ر جنوب  م��ن��ط��ق��ة اخل�����ان 
ال�شفة  يف  لقد�س،  مدينة  �شرقي 
ال���غ���رب���ي���ة، ام���������س. وك����ان����ت ق����وات 
�شلمت  قد  الإ�شرائيلي،  الحتالل 
املواطنني يف اخلان الأحمر، اأوامر 
التجمع،  يف  داخلية  طرق  باإغالق 
ل�”اأغرا�س خا�شة”، وفق ما ذكرت 

و�شائل اإعالم فل�شطينية.
ودفع اجلي�س الإ�شرائيلي بتعزيزات 
ع�����ش��ك��ري��ة ك���ب���رية وج����راف����ات اإىل 
الفجر  ����ش���اع���ات  م���ن���ذ  امل���ن���ط���ق���ة، 
ع�شكرية  منطقة  واأعلنها  الأوىل، 
مغلقة، ومنع دخول ال�شكان اإليها.
الفل�شطينية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
مقاومة  هيئة  رئي�س  عن  “وفا” 
اجلدار وال�شتيطان، وليد ع�شاف، 
داهمت  الح��ت��الل  ق��وات  اإن  قوله 
م�شاء  الأح�����م�����ر،  اخل�������ان  جت���م���ع 

احلر�س الثوري الإيراين يهدد 
مبنع �شادرات النفط الإقليمية

•• عوا�صم-وكاالت:

هدد احلر�س الثوري الإيراين، ام�س الأربعاء، مبنع �شادرات النفط من الدول 
املجاورة اإذا تعر�شت �شادرات اإيران للحظر مبوجب العقوبات الدولية.

باحلر�س  القد�س”  “فيلق  قائد  عن  الر�شمية  اإيرانية  اأنباء  وك��الت  ونقلت 
ال��ث��وري الإي����راين  “ احل��ر���س  اإن  ال��ث��وري الإي�����راين ق��ا���ش��م �شليماين ق��ول��ه 
م�شتعد لتطبيق �شيا�شة متنع �شادرات النفط الإقليمية اإذا مت حظر مبيعات 

اخلام الإيرانية«.
واأ�شاد �شليماين بتهديد الرئي�س الإيراين ح�شن روحاين باأن الدول الأخرى 

باملنطقة ل ميكنها ت�شدير النفط اإذا ُمنعت اإيران من بيع اخلام.
وكان م�شوؤول اأمريكي كبري قال اإن الوليات املتحدة تهدف اإىل خف�س اإيرادات 
طهران من النفط اإىل ال�شفر، يف م�شعى لدفع القيادة الإيرانية اإىل تغيري 
للنفط يف منظمة  اأك��ر م�شدر  ثالث  واإي���ران  املنطقة.  الإره��اب��ي يف  �شلوكها 

البلدان امل�شدرة للبرتول )اأوبك(، وت�شدر نحو مليوين برميل يوميا.
واأ�شار كبري امل�شت�شارين ال�شيا�شيني باخلارجية الأمريكية براين هوك، اإىل اأن 

بالده ت�شعى اإىل “ت�شفري” مكا�شب طهران من النفط اخلام.
واأو�شح هوك اأن 50 �شركة اأعلنت نيتها تقلي�س عالقاتها التجارية طهران.

اأكر  واردات  الو�شول بحجم  املتحدة هو  الوليات  “هدف  اأن  امل�شوؤول  واأك��د 
عدد ممكن من الدول من النفط الإيراين اإىل �شفر يف اأقرب وقت ممكن”، 
م�شريا اإىل هناك طاقة اإنتاجية احتياطية عاملية يف �شوق النفط تكفي لتغطية 

انخفا�س اإمدادات اخلام الإيرانية.

ميلي�سيا احلوثي ترد على جهود غريفيث بالت�سعيد وا�ستهداف الفنادق واعتقال امل�سافرين!

تعزيزات للجي�س اليمني يف احلديدة.. وتاأمني خطوط الإمداد

بعد خ�سارة حزبه رئا�سة بلدية العا�سمة:
الناطق با�شم نداء تون�س 
ينعى التحالف مع النه�شة!

•• الفجر - تون�س - خا�س

اأم�س  احلرباوي  منجي  تون�س  ن��داء  حركة  با�شم  الر�شمي  الناطق  اأك��د 
لقد  قائال:  انتهى،  النه�شة  وحركة  حزبه  بني  التحالف  اأن  الأرب��ع��اء، 
جتلى بو�شوح اأننا اأنهينا التحالف مع النه�شة من خالل نتائج انتخابات 

املجال�س البلدية يف خمتلف مناطق البالد.        )التفا�شيل �س10(

الثالثاء، و�شلمت املواطنني اأوامر 
ت��ف��ي��د ب���اإغ���الق ط����رق داخ��ل��ي��ة يف 

التجمع.
اإىل  الفل�شطينيني  ع�����ش��اف  ودع���ا 
الأحمر  اخل����ان  مل��ن��ط��ق��ة  ال��ت��وج��ه 
ملنع الح��ت��الل م��ن ه��دم��ه، قائال 
اإن جرافات الحتالل با�شرت منذ 
يو�شل  طريق  �شق  الأرب��ع��اء  فجر 

الرئي�شي ومنطقة  ال�شارع  ما بني 
اخلان الأحمر.

ب��ا���ش��م مفو�س  ال��ن��اط��ق��ة  وك���ان���ت 
حلقوق  ال�����ش��ام��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 
طالبت،  ث��رو���ش��ي��ل،  ليز  الإن�����ش��ان، 
بعدم  الحتالل  �شلطات  الثالثاء، 
اخلان  قرية  ه��دم  يف  قدما  امل�شي 

الأحمر، واحرتام حقوق �شكانها.

مواقــيت ال�صالة
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•• اليمن-وكاالت:

اأفادت م�شادر ع�شكرية يف عدن اأن قوات اإ�شافية من اجلي�س 
الوطني اليمني واملقاومة حتركت خالل ال�شاعات املا�شية من 
عدن وال�شالع باجتاه جبهة ال�شاحل الغربي لتاأمني خطوط 
وتعزيز  احل��دي��دة  ومدينة  املخاء  بني  ال�شرعية  ق��وات  اإم���داد 
قوات اجلي�س الوطني واملقاومة املتمركزة يف مطار احلديدة.

وق���ال م�����ش��وؤول��ون ع�����ش��ك��ري��ون يف ق��ي��ادة اجل��ي�����س ال��وط��ن��ي يف 
ل�شتئناف  ومتوا�شلة  كبرية  ا�شتعدادات  اإن  الغربي  ال�شاحل 
بعد  احل��دي��دة  وم��ي��ن��اء  مدينة  لتحرير  الع�شكرية  العملية 
امل��ب��ع��وث الأمم����ي من  ال��ت��ي منحت لتمكني  امل��ه��ل��ة،  ان��ق�����ش��اء 
امليلي�شيات النقالبية بالن�شحاب  اإقناع  موا�شلة م�شاعية يف 

من احلديدة وت�شليمها دون قتال.
ال��ي��م��ن مارتن  اإىل  امل��ب��ع��وث الأمم����ي  ه���ذا ومل مت��ن��ع زي����ارة 
غريفيث ل�شنعاء احلوثيني من موا�شلة ح�شدهم وت�شعيدهم 

رف�س  ح��ول  مينية  اإع���الم  لو�شائل  تقارير  و�شط  الع�شكري 
واأتى  امل��ت��ح��دة.  ل���الأمم  م��ي��ن��اء احل��دي��دة  لت�شليم  احل��وث��ي��ني 
تاأهب ميلي�شيات احلوثي ميدانياً متا�شياً مع تغري موقفهم 
النقالب  قادة  اإب��الغ  ال�شيا�شي، حيث ك�شفت م�شادر مطلعة 
املبعوث الأممي رف�شهم ت�شليم ميناء احلديدة، وهو موقف 

مغاير ملا �شبق واأكدته يف زيارة غريفيث قبل اأ�شبوعني.
اإىل ذلك، اأفادت امل�شادر باأن احلوثيني و�شعوا �شروطا جديدة 
بخ�شو�س ت�شليم امليناء مل تكن مطروحة يف العر�س ال�شابق 
لفرق  ال�شماح  اأو  اإ�شرافياً  املتحدة  الأمم  دور  يكون  اأن  وه��و 

التفتي�س.
الإي��ران��ي��ة يف  اإف��ال���س ميلي�شيات احل��وث��ي  ع��ل��ى  م��وؤ���ش��ر  ويف 
مدينة احلديدة بال�شاحل الغربي لليمن، اأقدم املتمردون على 
امل�شافرين  اعتقال  يف  و�شرعوا  الفنادق  ن��زلء  على  الت�شيق 

الذين ميرون عر نقاط التفتي�س باملدينة.
الإيرانية  امليلي�شيات  اأن  احلديدة  مدينة  يف  م�شادر  وذك��رت 

اأجرت مالك الفنادق يف عدد من �شوارع املدينة على رف�س 
ا�شتقبال النزلء بذريعة عدم وجود ت�شريح �شادرة عنها.

واأكدت امل�شادر اأن امليلي�شيات طلبت من اإدارات الفنادق بعدم 
ا�شتقبال النزلء، اإل بعد اإبرازهم ت�شريحا من ق�شم ال�شرطة 
التابع للحوثيني يف املنطقة ذاتها، وبرر املتمردون ذلك باأنها 

اإجراءات اأمنية.
اعتقالت  الإيرانية حملة  امليلي�شيات  نفذت  ذلك،  يف غ�شون 
وا�شعة يف �شفوف امل�شافرين عر نقاط التفتي�س التابعة لها 

يف منافذ حمافظة تعز احلدودية مع مدينة احلديدة.
احلوثي  ميلي�شيات  اأن  وم�شافرون  حملية  م�شادر  وذك���رت 
بني  الرابط  اخلط  على  التفتي�س  نقاط  من  العديد  ن�شبت 
حمافظة تعز وعدن، واعتقلت العديد من امل�شافرين بحجة 
ذهابهم اإىل عدن لاللتحاق بقوات املقاومة يف ال�شاحل الغربي.

وطالت العتقالت الع�شرات من العمال واملوظفني، الذين 
ق�شدوا العا�شمة املوؤقتة عدن طلبا للرزق.

عملية  ك���ردي���ة..  مب�����ش��ارك��ة 
ع�شكرية عراقية �شد فلول داع�س

•• بغدا-وكاالت:

بالتن�شيق  العراقية  القوات  ب��داأت 
ال���ك���ردي���ة، ام�س،  ال��ب�����ش��م��رك��ة  م���ع 
للق�شاء  وا���ش��ع��ة  ع�شكرية  عملية 
على خاليا لتنظيم داع�س يف و�شط 
دياىل-كركوك  طريق  بني  البالد 
بيان  الإي��ران��ي��ة، بح�شب  واحل���دود 

ر�شمي.
واأعلن املتحدث با�شم مركز الإعالم 
يحيى  العميد  ال��ع��راق��ي،  الأم��ن��ي 
ان��ط��الق عملية  ب��ي��ان،  ر����ش���ول، يف 
وتن�شيق  باإ�شراف  ال�شهداء  “ثاأر 
قطعات  امل�شرتكة  العمليات  قيادة 
اجلي�س وال�شرطة الحتادية والرد 
ال�شعبي و�شرطة  ال�شريع واحل�شد 
دياىل و�شالح الدين وبتن�شيق مع 
القوة  وباإ�شناد  البي�شمركة  ق��وات 
اجل��وي��ة وط����ريان اجل��ي�����س وقوات 

التحالف الدويل«.
واأ�شار ر�شول اإىل اأن العملية تهدف 
�شرق  الكائنة  املناطق  تطهري  اإىل 

طريق دياىل- كركوك.

الحتالل يهدم قرية فل�شطينية قرب القد�س
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اأخبـار الإمـارات

اأكدا على اأهمية تر�سيخ مفاهيم الت�سامح واحلوار والتعاي�س امل�سرتك بني خمتلف ال�سعوب 

حممد بن زايد ورئي�س كازاخ�شتان يبحثان تعزيز عالقات البلدين والق�شايا الإقليمية والدولية

اهلل  حفظه   « ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
التعاون  ج�شور  مد  موا�شلة  على   «
ال��ع��امل مب��ا يحقق  م��ع خمتلف دول 
جهود  يف  وي�شهم  امل�شرتكة  امل�شالح 
ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���ط���وي���ر وال���ت���ق���دم يف 
اأن  اإىل  امل��ج��الت..م�����ش��ريا  خمتلف 
قاعدة  اأر�شت  تاأ�شي�شها  منذ  الدولة 
امل��ت��م��ي��زة مع  ال��ع��الق��ات  م��ن  متينة 
ال�����دول ال�����ش��ق��ي��ق��ة وال�����ش��دي��ق��ة من 
القائمة  و�شيا�شتها  نهجها  خ���الل 
املتبادلني  وال��ث��ق��ة  الح������رتام  ع��ل��ى 
وال����ت����ع����اون ال���ف���اع���ل وال���ب���ن���اء على 

خمتلف امل�شتويات.
اأع��رب رئي�س كازاخ�شتان  من جانبه 
لبالده..  �شموه  بزيارة  �شعادته  عن 
ال�شداقة  ع��الق��ات  اأه��م��ي��ة  م���وؤك���دا 
ومت��ي��زه��ا ب���ني ك��ازاخ�����ش��ت��ان ودول����ة 

الإمارات يف املجالت كافة.
وح���م���ل ف��خ��ام��ت��ه ����� خ����الل ال��ل��ق��اء �� 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�شاحب  اإىل  حتياته  نهيان  اآل  زاي��د 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
الإم����ارات  ل��دول��ة  و متنياته  ن��ه��ي��ان 

عالقاتنا  اأن   « ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
لأن  وتطويرها  تعزيزها  اىل  حتتاج 
العالقة التي جتمعنا عالقة خا�شة 
متنياته  ع���ن  ���ش��م��وه  اأع������رب  و   ..«
لكازاخ�شتان و�شعبها ال�شديق مزيدا 
من التطور والتقدم والمان .. وقال 
وم�شتعدون  اأخ��وت��ك��م  نحن   « �شموه 
بلدنا   .. البلد  ه��ذا  ن��رى  و  لدعمكم 

الثاين«.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأ�����ش����اف 
اأن   .. ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
جم�����الت ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق بني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة 
كبرية  ك���ازاخ�������ش���ت���ان  وج���م���ه���وري���ة 
وم��ت��ن��وع��ة وم��ت��وا���ش��ل��ة وت��ب��ع��ث على 
اهتمامات  ولهما  والرتياح  التفاوؤل 
م�شرتكة خا�شة فيما يتعلق بتنويع 
قائم  اقت�شاد  وبناء  الدخل  م�شادر 
بطاقة  واله����ت����م����ام  امل���ع���رف���ة  ع���ل���ى 
هناك  اأن  م�����وؤك�����دا   .. امل�������ش���ت���ق���ب���ل 
بال�شتثمار  كبريا  اإماراتيا  اهتماما 
يدفع  مما  كازاخ�شتان  جمهورية  يف 
البلدين  ب��ني  ال���ش��ت��ث��م��ارات  بحجم 

.. اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
التي دعمت  ال��دول  اأوائ���ل  كانت من 
ال�شتقالل  بدايات  منذ  كازاخ�شتان 

ولتزال.
اإن دول��ة الإم���ارات العربية  واأ���ش��اف 
و�شريكا  رائ�����دة  اأ���ش��ب��ح��ت  امل��ت��ح��دة 
بالتطور  منوها  املنطقة  يف  اأ�شا�شيا 
الدولة  ح��ق��ق��ت��ه  ال�����ذي  والزده��������ار 

وتطور العالقات الثنائية امل�شتمر.
باييف  ن��زار  الرئي�س  فخامة  ذك��ر  و 
اأن هذه الزيارة تاأتي و�شط احتفالت 
اجلديدة  ب��ع��ا���ش��م��ت��ه��ا  ك��ازاخ�����ش��ت��ان 
العا�شمة  اأن  اإىل  م�شريا   .. ا�شتانا 
حتت�شن مدر�شة » ال�شيخ خليفة بن 
اإىل م�شاريع  ا�شافة   « الثانوية  زايد 
اآخرى منها م�شروع » اأبوظبي بالزا 

» الذي يتم تنفيذه حاليا.
واأه�������������������دى ف������خ������ام������ة ال����رئ����ي���������س 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ال���ك���ازاخ�������ش���ت���اين 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ك���ت���اب« ق���وة الحت�����اد« امل���رتج���م اإىل 
�شموه  وق��ل��د  الكازاخ�شتانية  اللغة 
الذكرى  مبنا�شبة  تذكارية  ميدالية 

به  تت�شم  وم��ا  ال�شديقني  البلدين 
عالقاتهما من تفاهم عميق اإ�شافة 
بينهما  املوقعة  التفاقات  حجم  اإىل 
ت���اأك���ي���د على  ك����اف����ة..  امل����ج����الت  يف 
 - الإم��ارات��ي��ة  ال��ع��الق��ات  خ�شو�شية 
الكبري  واله��ت��م��ام  ال��ك��ازاخ�����ش��ت��ان��ي��ة 
الذي تبديه قيادتا البلدين لتنميتها 

والرتقاء بها با�شتمرار.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وق��ال 
فخامة   «  .. ن���ه���ي���ان  ال  زاي������د  ب����ن 
اإىل  الأوىل  زي��ارت��ك  اأت��ذك��ر  الرئي�س 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان ال 
نهيان »طيب اهلل ثراه » و تفا�شيلها 
والأحاديث التى دارت حولها .. نحن 
ننظر اإىل هذه العالقة التي تربطنا 

باعتبارها عائلية وبني اأ�شقاء«.
جتربتك  اإن   «  : ���ش��م��وه  واأ�����ش����اف 
فقبل  جميلة  ال��ب��ل��د  ه���ذا  ق��ي��ادة  يف 
يت�شور  اأح���د  ي��ك��ن  �شنة مل  ث��الث��ني 
م��ا و���ش��ل��ت��م اإل��ي��ه م��ن ت��ق��دم بف�شل 
بلدكم  فاأ�شبح  حكمتكم  و  روؤي��ت��ك��م 

نقطة ارتكاز يف املنطقة«.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأك��د 

من  مزيدا  و�شعبها  املتحدة  العربية 
التقدم والزدهار.

حر�س  بف�شل  اإن����ه  ف��خ��ام��ت��ه  وق����ال 
العالقات  تطورت  البلدين  قيادتي 
على  تبعث  م�شتويات  اىل  الثنائية 
اأرحب  اآف��اق  اإىل  بتو�شيعها  التفاوؤل 
ال�شعبني  تطلعات  يلبي  مبا  واأ�شمل 

ال�شديقني.
ال��ع��الق��ة اخل��ا���ش��ة التي  اإىل  واأ���ش��ار 
كانت جتمعه باملغفور له ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه 
ب��ه يف تاأ�شي�س  ال���ذي ق��ام  ال���دور  » و 

دولة الحتاد وقيادته احلكيمة لها.
وتطرق اإىل طبيعة عالقات ال�شداقة 
وال��ت��ع��اون ال��ت��ى جت��م��ع ال��ب��ل��دي��ن يف 
امل����ج����الت ك���اف���ة م���ن���وه���ا ب������اأن هذه 
التبادل  واأن حجم  تتطور  العالقات 
لفتا   .. م��رت��ني  ت�شاعف  ال��ت��ج��اري 
اإىل عدد من التفاقيات املوقعة بني 
البلدين والتفاقيات اجلديدة التي 
يف طور التوقيع واأن الفر�س اأمامنا 

عديدة ومتنوعة.
واأكد فخامة الرئي�س الكازاخ�شتاين 

بف�شل  وذل���ك  امل�شتمر  ال��ت��زاي��د  اإىل 
على  تعمل  التي  العديدة  التفاقات 
لت�شجيع  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ه��ي��ئ��ة 
القت�شادية  ال���ع���الق���ات  وت��و���ش��ي��ع 
قوية  ق����اع����دة  وب����ن����اء  وال���ت���ج���اري���ة 

للم�شالح امل�شرتكة.
الإم���ارات  دول��ة  �شموه حر�س  واأك���د 
العربية املتحدة على تعزيز عالقاتها 
ال��دول ال�شديقة يف العامل على  مع 
وامل�شالح  الح��رتام  من  قوية  اأ�ش�س 
امل�������ش���رتك���ة وخ����دم����ة وال����ش���ت���ق���رار 
وال��ت��ن��م��ي��ة يف ال��ع��امل .. م��ع��را عن 
�شت�شهد  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رتة  ب��اأن  ثقته 
العالقات  م�����ش��ار  يف  ك��ب��ريا  ت���ط���ورا 
يعك�س  – الكازاخ�شتانية  الإماراتية 
وثيقة  �شداقة  من  البلدين  بني  ما 
متبادلة  وث����ق����ة  ك���ب���ري  واح����������رتام 
امل�شرتك  العمل  م��ن  طويل  وت��اري��خ 
ال�شعبني  اأج��ل م�شلحة  واجل��اد من 

ال�شديقني.
ك���م���ا اأك������د ����ش���م���وه .. ح���ر����س دول����ة 
�شاحب  ق����ي����ادة  ظ����ل  يف  الإم����������ارات 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

•• اأ�صتانا- وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بحث 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
باييف  ن���زار  �شلطان  ن���ور  ف��خ��ام��ة  و 
رئ���ي�������س ج���م���ه���وري���ة ك���ازاخ�������ش���ت���ان 
ال�شداقة  ع���الق���ات   .. ال�����ش��دي��ق��ة 
و�شبل  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني  وال����ت����ع����اون 
تطويرها يف خمتلف املجالت اإ�شافة 
وامل�شتجدات  الق�شايا  من  ع��دد  اإىل 
الهتمام  ذات  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 

امل�شرتك.
ورحب فخامة الرئي�س نزار باييف �� 
التي عقدها  املباحثات  خالل جل�شة 
الرئا�شة يف  ام�س يف ق�شر  اجلانبان 
بزيارة   �� اأ�شتانا  الكازاخية  العا�شمة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اإىل  امل��راف��ق  اآل نهيان وال��وف��د  زاي��د 
كازاخ�شتان .. موؤكدا اأن زيارة �شموه 
الثنائية  تعطى دفعا قويا للعالقات 
�شعي  ����ش���وء  امل�������ش���رتك يف  وال���ع���م���ل 
البلدين اإىل فتح اآفاق اأو�شع للتعاون 

يف خمتلف املجالت.
وا�شتعر�س اجلانبان �� خالل اجلل�شة 
من�شور  ال�شيخ  �شمو  ح�شرها  التي 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 
القائم بني اجلهات  التعاون  اأوج��ه   ��
البلدين يف �شوء  واملوؤ�ش�شات يف كال 
دولة  جتمع  التي  القوية  العالقات 
الإمارات العربية املتحدة وجمهورية 
كازاخ�شتان ول تتوقف عند اجلوانب 
فح�شب  والق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
الثقافية  اجل��وان��ب  اإىل  واإمن��ا متتد 
اأي�����ش��ا مم��ا يجعلها يف  واحل�����ش��اري��ة 
حالة تطور م�شتمر يف ظل احلر�س 
اإىل  ودف��ع��ه��ا  تنميتها  ع��ل��ى  امل��ت��ب��ادل 
والتعاون  التن�شيق  م��ن  اأو���ش��ع  اآف���اق 
البلدين  م�����ش��ل��ح��ة  يف  ي�����ش��ب  مب���ا 

و�شعبيهما ال�شديقني.
نور  ال���رئ���ي�������س  اإىل  ����ش���م���وه  ون����ق����ل 
�شاحب  حتيات  باييف  ن��زار  �شلطان 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه   « ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
الكازاخ�شتاين  لل�شعب  ومتنياته   «
ال�شديق مزيدا من التقدم والتنمية 
الت���������ش����الت  اأن  اإىل  م�������ش���ريا   ..
بني  امل�شتويات  اأع��ل��ى  على  امل�شتمرة 

للعا�شمة  ال��ع�����ش��ري��ن  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة 
ا�شتانا.

و اأكد اجلانبان يف ختام املحادثات .. 
�شعي البلدين اإىل تنمية عالقاتهما 
امل����ج����الت  ال���ث���ن���ائ���ي���ة يف خم���ت���ل���ف 
القت�شادية والتجارية وال�شتثمارية 
املتجددة  وال���ط���اق���ة  وال�����ش��ي��اح��ي��ة 
وغ��ريه��ا م��ن اأوج����ه ال��ت��ع��اون الذي 
للبلدين  امل�شرتكة  امل�شالح  ي��خ��دم 
�شددا  و   .. ال�����ش��دي��ق��ني  و�شعبيهما 
على اأهمية تر�شيخ مفاهيم الت�شامح 
واحل�����وار وال��ت��ع��اي�����س امل�����ش��رتك بني 
خمتلف ال�شعوب اإ�شافة اإىل �شرورة 
م�����ش��اع��ف��ة ج��ه��ود امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 
والأم����ان  ال�����ش��الم  حتقيق  �شبيل  يف 

والتنمية يف املنطقة والعامل.
ح�������ش���ر ال����ل����ق����اء م����ن ج����ان����ب دول����ة 
الإم������ارات .. م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن���ور 
الدولة  ق��رق��ا���س وزي����ر  ب���ن حم��م��د 
�شهيل  معايل  و  اخلارجية  لل�شوؤون 
بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير 
�شلطان  و معايل  وال�شناعة  الطاقة 
وزير  ال��ظ��اه��ري  ال���ب���ادي  �شعيد  ب��ن 
ال��ع��دل و م��ع��ايل ن����ورة ب��ن��ت حممد 
وتنمية  ال���ث���ق���اف���ة  وزي�������رة  ال��ك��ع��ب��ي 
ال��دك��ت��ور �شلطان  امل��ع��رف��ة و م��ع��ايل 
بن اأحمد اجلابر وزير دولة و معايل 
جهاز  رئي�س  املبارك  خليفة  خلدون 
ال�شوؤون التنفيذية و معايل علي بن 
العام  الأم��ني  نائب  ال�شام�شي  حماد 
الوطني  ل��الأم��ن  الأع��ل��ى  للمجل�س 
بن  اأح��م��د  حممد  الدكتور  �شعادة  و 
لدى  الدولة  �شفري  اجلابر  �شلطان 

كازاخ�شتان.
و ح�شر اللقاء من جانب جمهورية 
كازاخ�شتان.. معايل عبدالرحمانوف 
ومعايل  اخل���ارج���ي���ة  وزي������ر  خ�����ريت 
لرئي�س  الأول  النائب  اأ�شكار  مامني 
اأوجن��ان��وف نورلن  ال���وزراء ومعايل 
لل�شوؤون  اجلمهورية  رئي�س  م�شاعد 
كوجاجماروف  وم���ع���ايل  ال���دول���ي���ة 
خ�������ريت ال����ن����ائ����ب ال�����ع�����ام وم����ع����ايل 
م���وخ���ام���ي���دي���ويل اأري�������ش���ت���ان وزي����ر 
وم����ع����ايل  ال����ري����ا�����ش����ة  و  ال����ث����ق����اف����ة 
الطاقة  وزي�����ر  ق���ان���ات  ب���وزام���ب���اي���ف 
ومعايل ابايف داورين وزير الإعالم 
والت���������ش����ال و����ش���ع���ادة خ�����ريت لما 
كازاخ�شتان  �شفري جمهورية  �شريف 

لدى دولة الإمارات .

نزار باييف يهدى حممد بن زايد كتاب« قوة االحتاد« املرتجم اإىل اللغة الكازاخ�ستانية 
ويقلده ميدالية تذكارية مبنا�سبة الذكرى التاأ�سي�سية الع�سرين للعا�سمة ا�ستانا

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
الرئي�س الأمريكي بعيد ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
ترامب  دونالد  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل«  »حفظه  الدولة 
رئ��ي�����س ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وذل����ك مب��ن��ا���ش��ب��ة عيد 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما  ب���الده.   ا�شتقالل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د 
حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
امل�شلحة  القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  نهيان ويل عهد 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س دونالد ترامب. 

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة ومبتابعة حممد بن زايد
الإمارات نفقة  على  العالج  لتلقي  الهند  اإىل  ومرافقيهم  اليمنيني  اجلرحى  من   74

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة » حفظه 
اهلل » ومبتابعة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
اإىل  ومرافقيهم  اليمنيني  اجلرحى  من   74 غ��ادر   .. امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
الهند لتلقي العالج يف م�شت�شفياتها على نفقة دولة الإمارات العربية املتحدة. ويعاين 
هذه  تاأتي  فيما  الإيرانية..  احلوثي  ملي�شيا  اع��ت��داءات  نتيجة  اإ�شابات  من  اجلرحى 
املبادرة الإن�شانية يف اإطار الهتمام الذي توليه القيادة الر�شيدة بال�شعب اليمني ورفع 
املعاناة عنه وحت�شني ظروفه الإن�شانية وم�شاندته يف مواجهة اجلرائم املرتكبة �شده 
من قبل امللي�شيا التابعة لإيران. و تعك�س املبادرة ما يربط ال�شعبني الإماراتي واليمني 

الدولة للحد من  تبذلها  التي  الإن�شانية  امتدادا للجهود  من عالقات وثيقة ومتثل 
اجلرحى  ل�شتقبال  الالزمة  ال�شتعدادات  الدولة  �شفارة  واتخذت  الأ�شقاء.  معاناة 
وو�شولهم اإىل امل�شت�شفيات للعالج وفق اأرقى املعايري املتبعة يف الهند و�شكلت عددا من 
اللجان للمتابعة و الإ�شراف والتوا�شل الدائم معهم وتوفري �شبل الراحة لهم. وثمن 
اجلرحى اليمنيون مواقف دولة الإمارات وقيادتها و�شعبها جتاه هذه اللفتة الن�شانية 
اأنها لي�شت بالغريبة عن �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة » حفظه اهلل » ول  اأك��دوا  التي 
على اأهل الإمارات.. داعني اهلل العلي القدير اأن يحفظ �شموه وال�شعب الإماراتي من 
كل �شوء واأن يدمي على الدولة نعمة المن وال�شتقرار. واأعربوا عن ثقتهم يف اأن دعم 
اأن مين اهلل  اأملهم يف  اهتمام.. معربني عن  و  �شيثمر كل عناية  الإم���ارات لعالجهم 
جتدر  معافني.  �شاملني  وطنهم  اإىل  ويعودوا  بال�شفاء  امل�شابني  اإخوانهم  وعلى  عليهم 

الإ�شارة اإىل اأن قيادة الإمارات كانت قد قدمت عدة مبادرات يف هذا ال�شدد.. ت�شمنت 
التكفل بعالج  1500  من اجلرحى اليمنيني يف كل من اململكة الأردنية الها�شمية 
الهالل  هيئة  باإ�شراف  مرافقيهم  نفقات  مع  الهند  وجمهورية  ال�شودان  وجمهورية 
يف  لالأ�شقاء  دعما  والإغاثية  الطبية  القوافل  الدولة  �شريت  كما  الإم��ارات��ي.  الأحمر 
اليمن حيث تقدم اأنواع الدعم التنموي كافة والإغاثة لل�شعب اليمني ال�شقيق. ويعمل 
الرنامج الإن�شاين والإغاثي الإماراتي على توفري الحتياجات ال�شرورية من غذاء 
ودواء ومواد طبية لتح�شني الظروف الإن�شانية وال�شحية لالأ�شقاء اليمنيني بالتن�شيق 
ال�شاحة  على  حاليا  امل��وج��ودة  والدولية  الإقليمية  الإن�شانية  املنظمات  مع  والتعاون 
اليمنية لتح�شني ظروفهم الإن�شانية ولدرء الآثار الناجمة عن الأزمة التي ت�شهدها 

اليمن والتي تاأثرت بها قطاعات كبرية من ال�شعب اليمني ال�شقيق.

حممد بن زايد ورئي�س كازاخ�شتان ي�شهدان توقيع اتفاقيتني ومذكرة تفاهم بني البلدين
•• اأ�صتانا-وام:

اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى 
للقوات امل�شلحة وفخامة نور �شلطان نزار باييف 
توقيع   .. ال�شديقة  كازاخ�شتان  جمهورية  رئي�س 
الإم����ارات  دول���ة  ب��ني  تفاهم  وم��ذك��رة  اتفاقيتني 
تهدف  كازاخ�شتان  وجمهورية  املتحدة  العربية 
بينهما  والتعاون  الثنائية  ال�شراكات  تعزيز  اإىل 
امل�����ش��رتك يف خمتلف  اآف���اق ج��دي��دة للعمل  وف��ت��ح 
واملذكرة  التفاقيتني  توقيع  ح�شر  القطاعات. 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة .
بنقل  وامل���ع���ن���ي���ة  الأوىل  الت���ف���اق���ي���ة  وق�����ع  وق�����د 
المارات  دول��ة  بي�ن  عليه��م  املحك���وم  الأ�شخا�س 
العربية املتحدة وجمهورية كازاخ�شتان من جانب 
المارات معايل �شلطان بن �شعيد البادي الظاهري 
وزير العدل و من اجلانب الكازاخ�شتاين قريطم 

كوزهمزاروف املدعي العام.

ووزارة  �شواب  مركز  بني  التفاهم  مذكرة  ووق��ع 
كازاخ�شتان  جمهورية  يف  والت�����ش��الت  الإع����الم 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���س وزير 

الدولة لل�شوؤون اخلارجية من جانب المارات و 
معايل دايرين اأباييف وزير الإعالم والت�شال من 
اجلانب الكازاخ�شتاين. فيما وقع اتفاقية التعاون 

الم����ارات  ج��ان��ب  م��ن  ال��ب��ل��دي��ن  بي�ن  الثقاف������ي 
الثقافة  وزي���رة  الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  معايل 
الكازاخ�شتاين  اجل���ان���ب  وم���ن  امل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة 

الثقافة  وزي���ر  حم��م��دي��ويل  اري�شتانبيك  م��ع��ايل 
والريا�شة.

املذكرة  و  التفاقيتني  توقيع  مرا�شم  ح�شر  كما 

املزروعي  ف��ار���س  ف���رج  ب��ن حم��م��د  �شهيل  م��ع��ايل 
وزير الطاقة وال�شناعة و معايل الدكتور �شلطان 
ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر دول���ة و م��ع��ايل خلدون 
و  التنفيذية  ال�شوؤون  رئي�س جهاز  املبارك  خليفة 
معايل علي بن حماد ال�شام�شي نائب الأمني العام 
للمجل�س الأعلى لالأمن الوطني و�شعادة الدكتور 
الدولة  �شفري  اجل��اب��ر  �شلطان  ب��ن  اأح��م��د  حممد 

لدى كازاخ�شتان.
وح�شر املرا�شم من جانب جمهورية كازاخ�شتان.. 
اخلارجية  وزي��ر  خ��ريت  عبدالرحمانوف  معايل 
لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  اأ���ش��ك��ار  م��ام��ني  م��ع��ايل  و 
ن�����ورلن م�شاعد  اأوجن����ان����وف  ال�������وزراء وم���ع���ايل 
رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ل��ل�����ش��وؤون ال��دول��ي��ة و معايل 
ك���وج���اجم���اروف خ���ريت ال��ن��ائ��ب ال���ع���ام و معايل 
الثقافة والريا�شة  اأري�شتان وزير  موخاميديويل 
ومعايل  الطاقة  وزير  قانات  بوزامبايف  ومعايل 
و�شعادة  والت�شال  الإع���الم  وزي��ر  داوري���ن  ابايف 
كازاخ�شتان  جمهورية  �شفري  �شريف  لما  خريت 

لدى دولة الإمارات .
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اأخبـار الإمـارات
18 مر�شحا يف مرحلة املقابالت النهائية من برنامج الإمارات لرواد الف�شاء

•• دبي -وام:

 18 ل�  نهائية  مقابالت  اإج��راء  عن  للف�شاء  را�شد  بن  حممد  مركز  اأعلن 
مر�شحا اجتازوا املرحلة ال�شابقة من برنامج الإمارات لرواد الف�شاء الذي 
اأطلقه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
اإىل  واإر�شالهم  الإماراتيني  الف�شاء  رواد  فريق من  واإع��داد  تدريب  بهدف 
املقابالت  مر�شحا   18 واج��ت��از  خمتلفة.  علمية  مب��ه��ام  للقيام  الف�شاء 
الأولية التي اأجراها خراء من املركز وذلك من بني 39 مر�شحا اجتازوا 
للذكاء  اختبارات  �شملت  مكثفة  اختبارات  ت�شمنت  التي  الأول��ي��ة  املراحل 

مقابالت  اإىل  اإ�شافة  وغريها  ال�شخ�شية  واختبارات  الع�شبية  وال��ق��درات 
فردية لتقييم املر�شحني من اجلوانب الذهنية والنف�شية ل�شمان حتملهم 
الظروف القا�شية وغري املعتادة يف الف�شاء اخلارجي. وقال �شعادة يو�شف 
حمد ال�شيباين مدير عام مركز حممد بن را�شد للف�شاء: ي�شري برنامج 
ال�شيا�شة  اأه����داف  حتقيق  نحو  ثابتة  بخطى  الف�شاء«  ل���رواد  »الإم�����ارات 
الوطنية لقطاع الف�شاء وروؤية القيادة الر�شيدة لتطوير فريق وطني من 
وفق  املجال  هذا  يف  الدولة  طموحات  حتقيق  على  القادرين  الف�شاء  رواد 
لت�شبح  الإم���ارات  بدولة  الو�شول  يف  للم�شاهمة  العاملية  امل�شتويات  اأعلى 
لي�شبحوا  القادمة  الأج��ي��ال  وتلهم  املنطقة  يف  الف�شائي  للقطاع  مركزا 
 « واأ���ش��اف  وتقنياته.  الف�شاء  علوم  منها  خمتلفة  جم��الت  يف  مبتكرين 
و�شلنا اإىل مرحلة مهمة يف م�شرية الرنامج لختيار الدفعة الأوىل من 

رواد الف�شاء الإماراتيني الذين �شي�شاركون يف مهمات علمية ا�شتك�شافية يف 
الف�شاء ونثمن جهود كل من ا�شرتك يف عملية التقييم حتى الآن وجلنة 
ملرحلة  ت��اأه��ال  املر�شحني  اأك��رث  اختيار  يف  جنحت  التي  الأول��ي��ة  املقابالت 
�شاملة ومف�شلة لكل مر�شح كما نفتخر  اختبارات  بعد  النهائية  املقابالت 
بخراء املركز من الكفاءات الوطنية الذين ميتلكون خرات على م�شتوى 
املري  �شامل حميد  قال  ». من جانبه  النوع  برامج من هذا  اإدارة  عاملي يف 
الإمارات  برنامج  ومدير  والتقنية  العلمية  لل�شوؤون  العام  املدير  م�شاعد 
لرواد الف�شاء يف املركز »اإن املرحلة ال�شابقة ات�شمت باملتابعة الدقيقة لكل 
من الت�شعة والثالثني م�شاركا وتاأهل منهم 18 مر�شحا وفق اأعلى املعايري 
اأول دفعة من رواد  اأقرب اإىل اختيار  العاملية يف هذا املجال واأ�شبحنا الآن 
الثمانية  املر�شحون  يخ�شع  حيث  اأ�شخا�س،   4 من  الإم��ارات��ي��ني  الف�شاء 

ع�شر للمرحلة الأخرية من املقابالت جتريها جلنة عليا ت�شم خراء من 
مركز حممد بن را�شد للف�شاء ومن وكالت ف�شاء عاملية«. و�شيقوم برنامج 
الإمارات لرواد الف�شاء باإعداد اأول رائد ف�شاء اإماراتي وعربي لين�شم اإىل 
خمتر  مبثابة  وه��ي  الدولية  الف�شاء  حمطة  يف  الف�شاء  رواد  من  فريق 
علمي جمهز بالكامل واأكر ج�شم �شناعي يدور حول الأر�س وواحدة من 
اأهم البتكارات الب�شرية. و�شيتلقى رائدان ف�شائيان اإماراتيان التدريب يف 
الحتياطي  الطاقم  والثاين يف  الرئي�شي  الطاقم  �شمن  واحد من  رو�شيا 
لين�شم واحد منهما اإىل فريق مكون من قائد رو�شي ورائدة ف�شاء اأمريكية 
اإىل حمطة الف�شاء  12 والتي �شتنطلق  اأم-اأ���س  على منت مركبة �شويوز 
برامج  الدفعة  ال��رواد من  بقية  يخو�س  بينما   2019 اأبريل  يف  الدولية 

تدريبية مكثفة توؤهلهم للقيام مبهمات يف الف�شاء ملدد زمنية طويلة.

جامعة الدول العربية متنح �سموه »درع العمل التنموي العربي« 

حممد بن را�شد: حكومة الإمارات تع�شق التناف�س يف حركة التنمية وعاملنا 
العربي اليوم بحاجة لثورة يف اأ�شاليب العمل الإداري 

•• القاهرة -وام:

منحت جامعة الدول العربية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 
املوؤثرة  �شموه  لإ�شهامات  تقديرا  العربي«  التنموي  العمل  درع   « جائزة 
املجتمعات  متكني  يف  التقليدية  غري  وروؤيته  العربية  التنمية  جمال  يف 
ا�شتقرارا  اأك��رث  ع��امل  وب��ن��اء  امل�شتقبل  و�شياغة  املعرفة  ون�شر  العربية 

ومناء.
فقط  لي�س  �شموه  وا�شهامات  جلهود  العربي  التقدير  اجلائزة  وترتجم 
لحتالل  ودفعها  املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة  التنموية  امل�شرية  يف 
وقيادته  بل  العامل  يف  والتناف�شية  التنمية  موؤ�شرات  يف  متقدمة  مراكز 
نه�شة عربية ا�شتثنائية يف الإدارة احلكومية ودفع عجلة النمو والدعم 

والتقدم احل�شاري للدول العربية اأي�شا.
وبهذه املنا�شبة .. قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم: 
الإمارات  حكومة  يف  ونحن  تناف�شي..  عمل  اأك��رث  هو  احلكومي  »العمل 
قاطرة  هي  احلكومات  ب��اأن  ونوؤمن  التنمية..  حركة  يف  التناف�س  نع�شق 

التنمية لكل القطاعات الأخرى«.
العمل  اأ�شاليب  يف  لثورة  بحاجة  اليوم  العربي  »عاملنا  �شموه:  واأ���ش��اف 
الإداري.. وتغيري يف اأمناط التفكري التقليدية.. وروؤية وا�شحة لتطوير 

املنظومة احلكومية«.
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب  ون��وه 
 .. بقدرات منظومته  والرت��ق��اء  قدما  احلكومي  العمل  دفع  بقيمة  دبي 
وقال �شموه : »تطوير اأنظمة الإدارة احلكومية هي اأكر خدمة ميكن اأن 
يقدمها الإن�شان لوطنه و جمتمعه و اأمته.. لأن تطويرها يحقق قفزات 

لكل جمالت احلياة«.

لدبي فرنى حكومة مبتكرة.. تخلق روح املبادرة يف النا�س.. وتبحث عن 
اجلديد وت�شابق الزمان اإىل امل�شتقبل فتذهب اإليه قبل اأن يداهمها«.

واأ�شاف الأمني العام جلامعة الدول العربية: »اإن ما مييز منوذج دبي يف 
واأنه  ال��رثوات الطبيعية...  الإن�شان و لي�س على  ارتكز على  اأنه  التنمية 
الإيجابية  طاقاتهم  وتفجري  النا�س  متكني  هو  احلكومة  دور  اأن  اعتر 
وخلق البيئة املنا�شبة لهم لالإبداع.. واليوم يحق لالإمارات اأن تفخر باأن 

فيها وزراء لل�شعادة والت�شامح وامل�شتقبل«.
و قد ت�شلم الدرع بالنيابة عن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم .. معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون جمل�س الوزراء 
امل�شرية  بالعا�شمة  العربية  ال���دول  جامعة  مقر  يف  وذل���ك  وامل�شتقبل 

القاهرة.
على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  العربي«  التنموي  العمل  »درع  جائزة  تهدف  و 
النماذج الناجحة وامللهمة يف جمال التنمية على ال�شعيد العربي وت�شكل 
م�شدر اإلهام للعاملني يف املجالت التنموية.. ومتنح اجلائزة ل�شخ�شيات 
يف  وم��وؤث��رة  وملمو�شة  معروفة  ا�شهامات  لديها  عربية  وري��ادي��ة  قيادية 

جمال التنمية امل�شتدامة مبعناها ال�شامل.
التناف�شية  50 موؤ�شرا وفق موؤ�شرات  اأكرث من  وتت�شدر دولة الإم��ارات 
العاملية للعام 2017 – 2018 وذلك يف العديد من القطاعات احليوية 
وق��درة احلكومة  القرارات احلكومية  واخلدمية مثل جودة  واملجتمعية 
بني  وال�شراكات  احلكومي  الإن��ف��اق  وفعالية  املتغريات  مع  التكيف  على 
البنية  التكنولوجيا وجودة  العام واخلا�س وتطوير وتطبيق  القطاعني 
التحتية لل�شياحة وحقوق امللكية بني اجلن�شني والت�شامح مع الأجانب، 

وثقة ال�شعب باحلكومة و�شواها.
وتعد دولة الإمارات يف مقدمة الدول الداعمة لق�شايا ال�شعوب وال�شعي 
مبادرات  ع��دة  خ��الل  م��ن  وذل��ك  م�شتقرة  اإن�شانية  جمتمعات  بناء  اإىل 

وق���ال �شموه : »دول���ة الإم�����ارات ه��ي ج��زء ح��ي��وي م��ن ال��ع��امل العربي.. 
الراغبني  اأم���ام  جتربتنا  و���ش��ع  علينا  حتتم  التاريخية  م�شوؤوليتنا  و 

بال�شتفادة منها«.
الدول  العام جلامعة  الأم��ني  الغيط -  اأب��و  اأحمد  ال�شيد  من جانبه قال 
»اإننا جنتمع يف منا�شبة منح  التكرمي:  العربية يف كلمة له خالل حفل 
اآل  درع العمل التنموي العربي ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اإل ويتبادر  اأنه ل تذكر كلمة التنمية يف العامل العربي  مكتوم.. واحلق 
اإىل الذهن على الفور دور �شموه .. ومبادراته الرائدة واأفكاره الإبداعية 
وم�شروعاته الكرى التي تخطت حدود بلده لتمالأ الف�شاء العربي كله، 

تنمية وعمرانا وتطويرا وحتديثا«.
واأ�شاف: »اإن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد رجل �شاحب روؤية 
اإىل  الروؤية  وحتويل  واق��ع  اإىل  الفكر  ترجمة  اإرادة  لديه  وقائد  وفكر.. 
عمل واإجناز.. لقد عرف �شموه مبكرا اأن التنمية هي عملية متكاملة واأن 
البناء والعمران يرتكز يف الأ�شا�س على الإن�شان.. واأن بناء الإن�شان العربي 
وجتهيزه مبا ميكنه من الإب��داع وحتقيق ال�شعادة له ولغريه والزدهار 

ملجتمعه وبلده.. هو الغاية املن�شودة من وراء اأي جهد تنموي«.
التنموية  امل��ب��ادرات  ذك��ر خمتلف  ع��ن  امل��ق��ام  »ي�شيق  الغيط:  اأب���و  وق���ال 
وامل�شروعات القت�شادية والجتماعية واملوؤ�ش�شات الإمنائية التي قدمها 
من  لغريه  و  الإم����ارات  ل�شعب  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال�شعوب العربية بات�شاع املنطقة بل عر العامل الذي ا�شتفاد عدد كبري 
الإغاثة  دبي وجهوده يف  ال�شمو حاكم  مبادرات �شاحب  �شعوبه من  من 

واأياديه البي�شاء يف اخلري«.
وحول منوذج دبي الإمنائي .. قال اأبو الغيط: » ا�شتطاع �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اأن يبث هذه الروح البداعية يف دبي التي �شارت 
فخرا للعرب ومنوذجا ي�شبو اجلميع لالحتذاء به وتكراره.. نحن ننظر 

وم�شاريع حيوية اإن�شانية وخريية وتنموية.
وقد ت�شدرت الإم��ارات وللعام اخلام�س على التوايل املركز الأول كاأكر 
مانح للم�شاعدات الإن�شانية يف العامل بالن�شبة اإىل دخلها القومي بح�شب 

منظمة التعاون الدويل والتنمية.
من  العديد  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وي��ق��ود 
التنموية والإن�شانية حتت مظلة موؤ�ش�شة »مبادرات حممد بن  الأعمال 
اأكر  وتعد  ومبادرة  موؤ�ش�شة   33 ت�شم  التي  العاملية«  مكتوم  اآل  را�شد 
1.8 مليار  بلغ  اإنفاق كلي  املنطقة بحجم  اإن�شانية وتنموية يف  موؤ�ش�شة 
مليون   69 وم�شاريعها  براجمها  م��ن  ا�شتفاد   2017 ال��ع��ام  يف  دره���م 

�شخ�س يف 68 دولة حول العامل.
املوؤ�ش�شة �شمن خم�شة قطاعات حيوية هي امل�شاعدات الإن�شانية  وتعمل 
والإغاثية املبا�شرة ون�شر التعليم واملعرفة والرعاية ال�شحية ومكافحة 

املر�س وابتكار امل�شتقبل والريادة ومبادرات متكني املجتمعات.

حاكم راأ�س اخليمة يتقبل تعازي �شيف 
بن زايد بوفاة حمد بن حممد القا�شمي

هزاع بن زايد : حممد بن را�شد قائد ميتلك اآفاقا 
اإن�شانية رحبة حتولت اإىل مدر�شة يف التنمية والعطاء

•• راأ�س اخليمة-وام:

القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تقبل 
ام�س  م�شاء  اخليمة  راأ���س  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
تعازي الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
ال��وزراء وزير الداخلية بوفاة املغفور له  رئي�س جمل�س 

ال�شيخ حمد بن حممد القا�شمي.
ال��ع��زاء يف ق�شر  زي��ارت��ه جمل�س  �شموه خ��الل  واأع����رب 
ل�شاحب  موا�شاته  ���ش��ادق  و  تعازيه  خال�س  ع��ن  خ��زام 
 .. ال��ك��رام  القوا�شم  وعموم  اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�شمو 
بوا�شع  القوا�شم  فقيد  يتغمد  اأن  وجل  عز  امل��وىل  داعيا 
رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله ال�شر 
وال�شلوان. كما تقبل �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة 
الزيودي  اأحمد  بن  ث��اين  الدكتور  معايل  من  التعازي 
املناخي والبيئة و معايل عمر بن �شلطان  التغري  وزير 
ال��ع��ل��م��اء وزي�����ر دول�����ة ل��ل��ذك��اء الإ���ش��ط��ن��اع��ي ومعايل 
ال�شابق  الإحت���ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  امل��ر  حممد 
املحلية  الدوائر  ومديري  الدولة  يف  امل�شوؤولني  كبار  و 
والحتادية ورجال الأعمال واملواطنني واأبناء اجلاليات 
العربية والإ�شالمية املقيمة. و تقبل العزاء اإىل جانب 
بن  عمر  ال�شيخ   .. اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�شمو  �شاحب 

القا�شمي  �شقر  ب��ن  في�شل  ال�شيخ  و  القا�شمي  �شقر 
اإدارة �شركة اخلليج لل�شناعات الدوائية  رئي�س جمل�س 
»جلفار« وال�شيخ اأحمد بن �شقر القا�شمي رئي�س دائرة 
اجلمارك رئي�س جمل�س اإدارة هيئة مناطق راأ�س اخليمة 
كايد  بن  ال�شيخ عبدامللك  و معايل  »راك��ز«  القت�شادية 
القا�شمي امل�شت�شار اخلا�س ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  خ��ال��د  وال�شيخ  اخليمة 
رئي�س جمل�س اإدارة �شركة جزيرة املرجان و ال�شيخ �شقر 
بن �شعود بن �شقر القا�شمي و املهند�س ال�شيخ �شامل بن 
�شلطان بن �شقر القا�شمي رئي�س دائرة الطريان املدين 
و ال�شيخ حميد بن عبد اهلل القا�شمي و ال�شيخ عمر بن 
حميد  ب��ن  خالد  ب��ن  �شقر  ال�شيخ  و  القا�شمي  ع��ب��داهلل 
اخليمة  راأ����س  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي 
بن  خالد  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  و  وعلومه  ال��ك��رمي  للقراآن 
�شلطان  ب��ن  �شقر  ب��ن  جمال  وال�شيخ  القا�شمي  حميد 
الهجن  ل�شباق  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  القا�شمي 
يف راأ�����س اخل��ي��م��ة وال�����ش��ي��خ �شقر ب��ن حم��م��د ب��ن �شقر 
القا�شمي الرئي�س الأعلى لنادي راأ�س اخليمة الريا�شي 
القا�شمي  �شقر  بن  جمال  بن  �شلطان  وال�شيخ  الثقايف 
وعدد  الم��ريي  بالديوان  املواطنني  �شوؤون  اإدارة  مدير 

من ال�شيوخ وكبار امل�شوؤولني.

حمدان بن زايد يتفقد عددًا من امل�شاريع التنموية 
يف مدينة املرفاأ وي�شتقبل املواطنني

•• الظفرة-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  ق��ام 
بزيارة  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 
مل���دي���ن���ة امل�����رف�����اأ ت��ف��ق��د خ���الل���ه���ا ع������ددا من 
م�شاريع البنية التحتية التطويرية احلالية 
وامل�شتقبلية التي يتم تنفيذها واطماأن على 
اخلدمية  القطاعات  مبختلف  العمل  �شري 

واحليوية قيد التنفيذ.
واطلع �شموه على عدد من الأرا�شي ال�شكنية 
وال�شتثمارية  وال�����ش��ن��اع��ي��ة  وال���ت���ج���اري���ة 
م�شحها  مت  وال��ت��ي  ل��ل��م��واط��ن��ني  املخ�ش�شة 
املجالني  يف  منها  ال�شتفادة  بهدف  م��وؤخ��را 

ال�شكني وال�شتثماري.
كما تفقد �شموه خالل اجلولة م�شروع طريق 
مدينة زايد - املرفاأ الذي تقوم دائرة النقل 
يف اأبوظبي بتطويره وتنفذه �شركة اأبوظبي 
امليزانية  وبلغت  »م�شاندة«  العامة  للخدمات 

املر�شودة له نحو 617 مليون درهم.
وي���ع���د ال���ط���ري���ق - ال�����ذي ي��ب��ل��غ ط���ول���ه 50 
كيلومرتا ومن املتوقع النتهاء منه يف �شهر 
فراير -2019 من اأهم امل�شاريع احليوية 
التي ت�شهدها منطقة الظفرة وذلك يف اإطار 
اإىل توفري  ال��رام��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  اأه���داف خطة 
التحتية  البنية  وت��ط��وي��ر  ف��ع��ال  ن��ق��ل  ن��ظ��ام 
مبوا�شفات  وموا�شالت  طرق  �شبكة  واإن�شاء 

عاملية رائدة تخدم اقت�شاد اإمارة اأبوظبي.
اآل نهيان  واأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
حر�س القيادة الر�شيدة على تطوير وتنمية 
احتياجات  جميع  وتلبية  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
الراحة والرخاء  اأ�شباب  الأهايل وتوفري كل 
لهم.. لفتا �شموه اإىل اأهمية اإجناز م�شاريع 

جمال  يف  خا�شة  املختلفة  التحتية  البنية 
تطوير  وا�شتمرار  والنقل  والطرق  الإ�شكان 
خططها  وتنفيذ  وال��دوائ��ر  الهيئات  اأن�شطة 
احلا�شر  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  ال��ت��ي  ال��ط��م��وح��ة 
وتطلعات امل�شتقبل ومواكبة التطور ال�شامل 

الذي ت�شهده البالد.
يف  ت�شهم  امل�شاريع  هذه  اأن  اإىل  �شموه  واأ�شار 
يف  والجتماعية  القت�شادية  احلركة  تعزيز 
ال�شكان  احتياجات  وتلبي  الظفرة  منطقة 
م���ن خ���دم���ات وم���راف���ق وف���ق اأع���ل���ى معايري 
ال�شالمة والأمان.. اإ�شافة اإىل توفري حلول 
تقنيات  واع��ت��م��اد  اخل��دم��ات  لنقل  متكاملة 

وحلول �شديقة للبيئة.
ب���ج���ه���ود ك���اف���ة اجلهات  ����ش���م���وه  اأ�����ش����اد  ك���م���ا 
ل��ل��م�����ش��اري��ع يف منطقة  امل��ن��ف��ذة  وال�����ش��رك��ات 

ت��خ��دم اجل��ه��ات احلكومية  وال��ت��ي  ال��ظ��ف��رة 
كم�شاريع النقل والطرق والإ�شكان والتعليم 
اخلدمية  واملراكز  العامة  واملرافق  وال�شحة 

وغريها من امل�شاريع طويلة الأمد.
اأخ�������رى.. ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��م��و ال�شيخ  م���ن ج��ه��ة 
جمل�س  يف   - ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ح���م���دان 
 - امل��رف��اأ  مبدينة  اليا�شي  ال��ف��الح��ي  حممد 
اآرائهم  اإىل  وا���ش��ت��م��ع  امل��واط��ن��ني  م��ن  ع����ددا 
املتعلقة  ووجهات نظرهم يف خمتلف الأمور 
ب��اخل��دم��ات ال��ت��ي ت��ق��دم ل��ه��م واط���م���اأن على 
اأحوالهم واطلع على �شري العمل يف خمتلف 
التنفيذ  قيد  واحليوية  اخلدمية  القطاعات 

هناك.
الودية  الأح��ادي��ث  واحل�شور  �شموه  وت��ب��ادل 
ال���ت���ي جت�����ش��د ع��م��ق ال���ع���الق���ة ال���ت���ي تربط 

ال����ق����ي����ادة احل���ك���ي���م���ة ب����امل����واط����ن����ني وم�����دى 
على  وحر�شها  لأبنائها  ورعايتها  اهتمامها 
احتياجاتهم  وتلم�س  حياتهم  �شوؤون  متابعة 
وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية يف 
امل�شروعات التي تخدم املواطنني يف كل بقعة 

على اأر�س هذا الوطن املعطاء.
راف�����ق ���ش��م��وه خ����الل اجل���ول���ة م���ع���ايل فالح 
حم��م��د الأح��ب��اب��ي رئ��ي�����س دائ����رة التخطيط 
و�شعادة  اأب��وظ��ب��ي  وال��ب��ل��دي��ات يف  ال��ع��م��راين 
ممثل  دي��وان  وكيل  الرميثي  خلفان  �شلطان 
اأحمد  و���ش��ع��ادة  ال��ظ��ف��رة  احل��اك��م يف منطقة 
احلاكم  ممثل  مكتب  مدير  الظاهري  مطر 
عتيق  املهند�س  و�شعادة  الظفرة  منطقة  يف 
منطقة  بلدية  ع��ام  مدير  امل��زروع��ي  خمي�س 

الظفرة بالإنابة وعدد من كبار امل�شوؤولني.

•• اأبوظبي-وام: 

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي اأن منح جامعة الدول 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  العربية.. 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
العربي«  التنموي  العمل  درع   « اهلل« جائزة  »رع��اه  دب��ي 

تكرمي م�شتحق لقائد �شاحب روؤية.
نبارك   »: امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  ل��ه  ت�شريح  ���ش��م��وه يف  وق���ال 

درع   « منحه  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
فهو  ال��ت��ن��م��وي«..  العمل  يف  ل��ل��ري��ادة  العربية  اجلامعة 
اآفاقا  مي��ت��ل��ك  روؤي�����ة  ���ش��اح��ب  ل��ق��ائ��د  م�شتحق  ت��ك��رمي 
اإن�شانية رحبة حتولت اإىل مدر�شة يف التنمية والعطاء 
والإميان املطلق بقدرة الأفراد و اجلماعات على العمل 

والإجناز يف �شبيل نه�شة الأوطان .
واأ�شاد بروؤيه �شموه غري التقليدية يف متكني املجتمعات 
عامل  وبناء  امل�شتقبل  و�شياغة  املعرفة  ون�شر  العربية 

اأكرث ا�شتقرارا و مناء.
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اأخبـار الإمـارات

اإ�شادة اندوني�شية بجهود الحتاد الن�شائي يف دعم ريادة ومتكني املراأة 
•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  �شاهيانتو  ه��ادي  اأول  الفريق  حرم  برئا�شة  اندوني�شي  وفد  اأ�شاد 
هيئة الأركان امل�شرتكة باجلهود التي يقدمها الحتاد الن�شائي العام يف 
جمال ريادة ومتكني املراأة يف كافة ميادين احلياة وذلك بدعم من �شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س 

الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية.
العام  الن�شائي  الندوني�شي ملقر الحت��اد  الوفد  زي��ارة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
وال�شرتاتيجية  الحت��اد  تاأ�شي�س  تاريخ  على  خاللها  اطلع  اأبوظبي  يف 

الوطنية التي يعمل بناء عليها وتعرف اإىل جمالت عمله واأهم الإجنازات 
التي حققها يف جمال متكني املراأة عن طريق امل�شاهمة ب�شكل دوري وفعال 
مبراجعة الت�شريعات اخلا�شة باملراأة وتنمية وتطوير قدراتها ويف جمال 
خدمة املجتمع ب�شكل عام واملراأة ب�شكل خا�س عالوة على جهود الحتاد 
الن�شائي العام يف جمال متكني املراأة وتاأهيلها للم�شاركة ال�شيا�شية عن 

طريق تبني عدة مبادرات.
من  جمموعة  على  اطلع  حيث  اجلوهرة  قاعة  ذل��ك  بعد  الوفد  وتفقد 
الأو�شمة والدروع التي ح�شلت عليها �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
لدورها  وتقديراً  لها  تكرمياً  والدولية  املحلية  واجلهات  املوؤ�ش�شات  من 

الإماراتية  ب��امل��راأة  وال��ن��ه��و���س  واخل��ريي��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة  الق�شايا  دع��م  يف 
التطوير لالإبداع  الوفد مركز  تفقد  تنمية جمتمعها. كما  لت�شارك يف 
والبتكار حيث ا�شتمع اىل �شرح عن اأهم برامج التوعية التي اعتمدها 
مركز التطوير لالإبداع والبتكار يف الحتاد الن�شائي العام، والذي يعمل 
على تطوير الرامج والتطبيقات واإعداد الدرا�شات والبحوث لتطبيق 
املجالت  يف  والطفل  امل���راأة  وري���ادة  بتمكني  تعنى  التي  التقنية  احللول 
ك��اف��ة. وجت���ول ال��وف��د يف اأق�����ش��ام الحت���اد ال��ت��ي ت�شمل امل��ع��ر���س الدائم 
على  تعرف  حيث  العام  الن�شائي  الحت��اد  يف  املهمة  الأق�شام  اأح��د  ويعد 
اأبرز حمتويات املعر�س التي ترز تراث دولة الإمارات العربية املتحدة 

املعر�س  ي�شمها  التي  واملقتنيات  الندثار  من  عليها  املحافظة  وو�شائل 
والتي تعك�س امناط احلياة املختلفة ومناحي احلياة اليومية القدمية 
ملواطني الدولة مثل ق�شم البدو ممثال يف اخليمة وم�شتلزمات احلياة 
ال�شاحل  اهل  حياة  يف  ممثال  احل�شر  وق�شم  البادية  اهل  عند  اليومية 
بالإ�شافة اىل اق�شام تو�شح احلياة قدميا مثل غرفة العرو�س والزياء 

واحللي التقليدية وق�شم الدوية ال�شعبية.
ويف ختام الزيارة عر اأع�شاء الوفد عن بالغ اإعجابهم مبا تقدمه اإدارة 
ال�شناعات الرتاثية واحلرفية بالحتاد الن�شائي العام من اإحياء للحرف 

الرتاثية الأ�شيلة واملحافظة عليها من الندثار.

حاكم راأ�س اخليمة يتقبل التعازي يف وفاة حمد بن حممد القا�شمي

عبداهلل بن زايد يرتاأ�س الجتماع ال� 25 ملجل�س التعليم واملوارد الب�شرية

•• راأ�س اخليمة-وام: 

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة و�شمو ال�شيخ حممد بن 
�شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة يف جمل�س 
ال�شيافة يف خزام �شباح ام�س جموع املعزين يف وفاة املغفور 

له ال�شيخ حمد بن حممد القا�شمي.
وتقبل �شموهما التعازي من كبار امل�شوؤولني ورجال الأعمال 
واأبناء  وامل��واط��ن��ني  والحت���ادي���ة  املحلية  ال��دوائ��ر  وم��دي��ري 

اجلاليات العربية والإ�شالمية املقيمة.
موا�شاتهم  و���ش��ادق  تعازيهم  خال�س  ع��ن  اجلميع  واأع����رب 
ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة وعموم القوا�شم الكرام .. 
داعني املوىل عز وجل اأن يتغمد فقيد القوا�شم بوا�شع رحمته 

واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله ال�شر وال�شلوان.
بن �شقر  ال�شيخ عمر   .. �شموه  اإىل جانب  العزاء  تقبل  كما 
القا�شمي رئي�س جمل�س  وال�شيخ في�شل بن �شقر  القا�شمي 
“جلفار” وال�شيخ  الدوائية  لل�شناعات  اخلليج  �شركة  اإدارة 
رئي�س  اجل��م��ارك  دائ����رة  رئ��ي�����س  القا�شمي  �شقر  ب��ن  اأح��م��د 
جمل�س اإدارة هيئة مناطق راأ�س اخليمة القت�شادية “راكز” 
ومعايل ال�شيخ عبدامللك بن كايد القا�شمي امل�شت�شار اخلا�س 
ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة وال�شيخ خالد بن �شعود 
بن �شقر القا�شمي رئي�س جمل�س اإدارة �شركة جزيرة املرجان 
واملهند�س ال�شيخ �شامل بن �شلطان بن �شقر القا�شمي رئي�س 
دائرة الطريان املدين وال�شيخ حميد بن عبد اهلل القا�شمي 
بن خالد  وال�شيخ �شقر  القا�شمي  بن عبداهلل  وال�شيخ عمر 
راأ�س  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي  حميد  ب��ن 

اخليمة للقراآن الكرمي وعلومه وال�شيخ �شعود بن خالد بن 
حميد القا�شمي.

 وال�شيخ جمال بن �شقر بن �شلطان القا�شمي رئي�س اللجنة 
العليا املنظمة ل�شباق الهجن يف راأ�س اخليمة وال�شيخ ماجد 
بن �شلطان بن �شقر القا�شمي وال�شيخ �شقر بن حممد بن 
�شقر القا�شمي الرئي�س الأعلى لنادي راأ�س اخليمة الريا�شي 
القا�شمي  ب��ن ع��ب��داهلل  ب��ن حميد  ال��ث��ق��ايف وال�����ش��ي��خ حم��م��د 
القت�شادية  اخليمة  راأ����س  مناطق  بهيئة  امل��ن��ت��دب  الع�شو 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  في�شل  ب��ن  ع��ب��داهلل  وال�شيخ  “راكز” 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة �شركة اخلليج لل�شناعات الدوائية 
القا�شمي مدير  �شلطان بن جمال بن �شقر  وال�شيخ  جلفار 
ادارة �شوؤون املواطنني بالديوان المريي وعدد من ال�شيوخ 

وكبار امل�شوؤولني.

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان وزير اخلارجية  تراأ�س �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
الب�شرية  وامل����وارد  التعليم  جمل�س  رئي�س  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
25 للمجل�س وذل���ك يف دي����وان ع���ام ال�����وزارة يف  الج��ت��م��اع ال���� 

اأبوظبي.
ورحب �شمّوه يف بداية الجتماع باأع�شاء املجل�س، فيما مت بعد 
التعليم واملوارد  24 ملجل�س  ال�  ذلك اعتماد حم�شر الجتماع 

الب�شرية.
الثانوية  اإع��الن نتائج  ان ال�شبوع اجل��اري ي�شهد  وقال �شموه 
ال��ذي ميّثل  الأم���ر  الإم����ارات وه��و  العامة على م�شتوى دول��ة 
هذه  لرتباط  الب�شرّية  وامل���وارد  التعليم  ملجل�س  بالغة  اأهمّيًة 
امل��رح��ل��ة الن��ت��ق��ال��ّي��ة يف ح��ي��اة ال��ف��رد م��ن ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام اإىل 
يف  واملتمّثلة  املجل�س  ومهام  اأه���داف  من  بعدد  العايل  التعليم 
دولة  يف  املعنّية  اجلهات  خمتلف  بني  التن�شيق  م�شتويات  رف��ع 
التعليم  ال��ف��رد م��ن  ي��وّف��ر دع��م متكامل لرحلة  الإم����ارات مب��ا 
وحتى التوظيف وي�شمن اإعداد جيل موؤهل وقادر على مواكبة 

التوجهات امل�شتقبلّية ل�شوق العمل.
واطّلع املجل�س على درا�شة عن الدرو�س اخل�شو�شية ا�شتطلعت 
اأ�شباب  حول  الأم��ور  اأولياء  اآراء  والتعليم  الرتبية  وزارة  فيها 
منها  ال�شتفادة  وم��دى  اخل�شو�شية  ال��درو���س  على  اإقبالهم 
ويف  تنظيم..  اإىل  حتتاج  التي  اجل��وان��ب  ب�شاأن  ومقرتحاتهم 
من  املقّدمة  التو�شيات  الأع�شاء  ناق�س  الدرا�شة  ه��ذه  نهاية 
واأبنائهم. كما  اأف�شل لأولياء الأم��ور  ال��وزارة ل�شمان خدمات 
ا�شتعر�س املجل�س اآخر م�شتجدات رخ�شة املعلم وخطة تطبيق 
املجل�س  م��ن  ال��ت��و���ش��ّي��ة  وج����اءت  املعلمني  لرتخي�س  امل�����ش��روع 
با�شتمرارية تقدم امل�شروع حتت اإ�شراف وزارة الرتبية والتعليم 

مبا يحّقق اأهداف الأجندة الوطنية.

من جانبه تطّرق مكتب �شوؤون التعليم بديوان ويل عهد اأبوظبي 
اإىل نتائج اختبار التقييم املوحد لرنامج الرتبية الأخالقية 
التجريبي حيث اأطلقت جلنة مادة الرتبية الأخالقية التقييم 
املوحد للرنامج يف مار�س 2018 و�شمل 4،912 طالبا من 
ط���الب ال�����ش��ف ال��ث��ال��ث واخل��ام�����س وال�����ش��اب��ع وال��ت��ا���ش��ع يف 49 

مدر�شة حكومية وخا�شة مبختلف اإمارات الدولة.
اأرب��ع تو�شيات  العهد  التعليم بديوان ويل  �شوؤون  وقدم مكتب 
لتح�شني نتائج التقييم عند اإطالقه ر�شمياً يف الربع الرابع من 
العام احلايل ت�شمل ا�شتحداث قاعدة بيانات �شاملة للتقييم و 
و�شع اإطار عمل للتعاقد مع اجلهات التنفيذية وت�شكيل جلنة 
ُتعنى با�شتعرا�س وتنمية حمتوى التقييم بالإ�شافة اإىل و�شع 
امل��وح��د لرنامج  بالتقييم  امل��م��ار���ش��ات اخل��ا���ش��ة  ق��واع��د  دل��ي��ل 

الرتبية الأخالقية.

اإب��راه��ي��م احل��م��ادي وزير  ب��ن  ح�شر الج��ت��م��اع م��ع��ايل ح�شني 
وزيرة  الكعبي  حممد  بنت  ن���ورة  وم��ع��ايل  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
حميد  بو  عي�شى  بنت  ح�شة  ومعايل  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
وزيرة تنمية املجتمع ومعايل الدكتور اأحمد بن عبداهلل حميد 
واملهارات  العايل  التعليم  ل�شوؤون  دولة  وزير  الفال�شي  بالهول 
وزيرة  امل��زروع��ي  فار�س  بن  �شهيل  بنت  �شما  ومعايل  املتقدمة 
دولة ل�شوؤون ال�شباب ومعايل �شارة بنت يو�شف الأمريي وزيرة 

دولة.
دائرة  رئي�س  النعيمي  را�شد  علي  الدكتور  معايل  ح�شره  كما 
الكرم  حم��م��د  اهلل  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة  وامل��ع��رف��ة  التعليم 
وال�شيد  ب��دب��ي  الب�شرية  والتنمية  امل��ع��رف��ة  هيئة  ع���ام  م��دي��ر 
حممد النعيمي مدير مكتب �شوؤون التعليم بديوان ويل عهد 

اأبوظبي.

�شعيد بن طحنون يعزي يف وفاة عبداهلل 
ال�شاعدي ووالدة مطر النيادي

•• العني-وام: 

اأحمد  اإىل  العزاء  واج��ب  الأول  اأم�س  م�شاء  نهيان  اآل  بن طحنون  �شعيد  ال�شيخ  قدم معايل 
عبداهلل �شعيد ال�شاعدي واإخوانه خليفة ونا�شر و�شلطان وحممد يف وفاة والدهم عبداهلل 
�شعيد ال�شاعدي وذلك خالل زيارة معاليه جمل�س العزاء يف الظاهر مبنطقة العني.  كما قدم 
معاليه م�شاء اأم�س واجب العزاء اإىل �شعادة العقيد متقاعد مطر �شعيد النيادي و�شقيقه علي 
يف وفاة والدتهما وذلك يف جمل�س العزاء بالظاهر يف منطقة العني.  واأعرب معاليه عن اأحر 
تعازيه و�شادق موا�شاته لأ�شرة وذوي الفقيد والفقيدة .. �شائاًل املوىل عز وجل اأن يتغمدهما 

بوا�شع رحمته واأن ي�شكنهما ف�شيح جناته واأن يلهم اأهليهم وذويهم ال�شر وال�شلوان. 

تنفيذي ال�شارقة  يعتمد م�شروع الت�شوير اجلوي لالإمارة

�شرور بن حممد يقدم واجب العزاء يف وفاة مبارك بن قران املن�شوري

برنامج �شقر للتميز احلكومي ينظم امللتقى 
الأول للمراجعة ال�شرتاتيجية ل�شنة 2018

•• اأبوظبي -وام:

قدم �شمو ال�شيخ �شرور بن حممد اآل نهيان واجب العزاء 
يف وفاة ال�شيخ مبارك بن قران را�شد املن�شوري.  واأعرب 
�شموه - خالل زيارته جمل�س العزاء يف منطقة الرو�شة 

اإىل  موا�شاته  و���ش��ادق  تعازيه  خال�س  عن   - اأبوظبي  يف 
ال�شيد بطحان �شلطان بن قران املن�شوري واأجنال الفقيد 
حممد وقران ونا�شر وعبداهلل واأحمد وذويه واأقربائه.. 
داعيا اهلل تعاىل اأن يتغمده بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح 

جناته ويلهم اأهله وذويه ال�شر وال�شلوان. 

•• راأ�س اخليمة -وام:

ام�س  احل��ك��وم��ي  للتميز  ���ش��ق��ر  ال�����ش��ي��خ  ب��رن��ام��ج  ن��ظ��م 
 “ ال�شرتاتيجية  امل��راج��ع��ة   “ مللتقى  الأول  الج��ت��م��اع 
والذي عقد يف هيلتون جاردن اإن راأ�س اخليمة وذلك يف 

اإطار منتدى القيادات التنفيذية.
ال��دك��ت��ور حم��م��د عبداللطيف  ���ش��ع��ادة  امل��ل��ت��ق��ى  اف��ت��ت��ح 
خليفة الأمني العام للمجل�س التنفيذي براأ�س اخليمة 
مدير عام برنامج ال�شيخ �شقر للتميز احلكومي بكلمة 
املراجعة ال�شرتاتيجية  اأهمية  ترحيبية عر فيها عن 

يف حتقيق الأهداف امل�شتقبلية.
خالله  ع��ر���ش��ت  حملية  ج��ه��ة   15 امللتقى  يف  و���ش��ارك 
ومبادراتها  وموؤ�شراتها  اأهدافها  اجلهات  تلك  قيادات 

ال�شرتاتيجية.
100 هدف  اأك�����رث م���ن  امل��ل��ت��ق��ى  وق����د ع���ر����س خ����الل 
ا�شرتاتيجي كما عر�س اأكرث من 480 موؤ�شرا و 270 
اإمارة راأ�س اخليمة. وعقد امللتقى  مبادرة على م�شتوى 
بح�شور الأمني العام للمجل�س التنفيذي براأ�س اخليمة 
بالإ�شافة  ونوابهم  وم��دراء اجلهات احلكومية  وروؤ�شاء 

اإىل مدراء مكاتب التطوير املوؤ�ش�شي.

•• ال�صارقة -وام:

لإم���ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  املجل�س  اع��ت��م��د 
اأم�س  الأخ���رية  جل�شته  يف  ال�شارقة 
عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  الأول 
القا�شمي  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  ����ش���امل  ب���ن 
ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ن��ائ��ب رئي�س 
املجل�س التنفيذي م�شروع الت�شوير 
اجلوي املقدم من دائرة التخطيط 

وامل�شاحة.
ويهدف امل�شروع اإىل تغطية النطاق 
وتوفري  ال�شارقة  لإم���ارة  اجل��غ��رايف 
ور�شد  املكانية  اجلغرافية  البيانات 
املرافق  وتطور  املدينة  منو  مراحل 
ال�شكاين  وال���ت���و����ش���ع  واخل�����دم�����ات 
وال�شناعي.. وميثل كذلك م�شدراً 
الهيئات  مل��خ��ت��ل��ف  ودوري���������اً  ه����ام����اً 
احليوية  القطاعات  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ة 

واخلدمات الأ�شا�شية.
واأ�شار �شعادة املهند�س خالد بن بطي 
التخطيط  دائ�����رة  رئ��ي�����س  امل���ه���ريي 
الت�شوير  م�شروع  اأن  اإىل  وامل�شاحة 
اأحد  اجلوي لإمارة ال�شارقة - وهو 
الو�شائل احلديثة يف توفري البيانات 
املكانية للمناطق واملدن  اجلغرافية 
يف  التقنيات  اأح���دث  على  يعتمد   -
والأقمار  الت�شوير  طائرات  جم��ال 
على  احل���������ش����ول  يف  ال�������ش���ن���اع���ي���ة 
م��ع��ل��وم��ات��ه وت��وف��ري ب��ي��ان��ات دقيقة 

ل�شتى مناطق الإمارة.
امل�شروع  اأهمية  اأن  �شعادته  واأ�شاف 
املناطق  تخطيط  ت�شهيل  يف  تكمن 
مراحل  ومتابعة  بدقة  وحتديدها 
وت�شهيل  وت���ط���وره���ا  امل���دي���ن���ة  من���و 

درا�������ش������ة ال���ت���خ���ط���ي���ط ال����ع����م����راين 
التخطيط  م�������ش���ك���الت  وحت����دي����د 
وحلها وكذلك احل�شول على �شور 
اإىل  عالية ال��دق��ة واجل����ودة.. لف��ت��اً 
اأنه ميكن با�شتخدام امل�شروع القيام 
بعمل اخلطوط الكنتورية للمناطق 
وم��ط��اب��ق��ة امل��خ��ط��ط��ات اإ���ش��اف��ة اإىل 
كونه م�شدراً هاماً ودورياً للبيانات 
مثل  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  ملختلف 
�شبكات الطرق واملباين وغريها من 

املرافق احليوية.
ول��ف��ت ���ش��ع��ادة امل��ه��ن��د���س خ��ال��د بن 
بطي املهريي اإىل اأن الدائرة نفذت 
 2017 ع��ام  اإىل   1999 ع��ام  منذ 
اجلوي  للت�شوير  دورية  م�شروعات 
م�شروعات   10 جمملها  يف  بلغت 
الفا�شلة  ال�����ف�����رتات  وت������راوح������ت 
اأع�����وام   3 اإىل  ب���ني ع����ام  ب��ي��ن��ه��ا م���ا 
اجلغرافية  البيانات  توفري  بهدف 
والتي  ال�����ش��ارق��ة  لإم�������ارة  امل��ك��ان��ي��ة 
يف  والتغري  التطور  مراحل  تر�شد 
وال�شناعية  ال�شكانية  ال��ق��ط��اع��ات 

واخلدمية بالإمارة.

م�شروع  نطاق  اأن  �شعادته  واأ���ش��اف 
 1476 �شيغطي  اجل��وي  الت�شوير 
ك��ي��ل��و م���رتا م��رب��ع��ا ت��غ��ط��ي مناطق 
ال�شارقة  ب���اإم���ارة  ال��ع��م��راين  ال��ن��م��و 
�شناعية  اأق�����م�����ار  �����ش����ور  وي�����وف�����ر 
ويوفر  ���ش��م   30 ب��دق��ة  م�����ش��ح��ح��ة 
ال�شارقة  لإم���ارة  كنتورية  خطوطا 
2.5 م��رت.. مو�شحا  ق��دره  بتباعد 
للواقع  مطابقة  ي��وف��ر  امل�����ش��روع  اأن 
باملخططات اجلديدة اأو التعديالت 
عليها  ال��ع��م��ل  اأث���ن���اء  التخطيطية 
اإمكانية  اأو  ال��ت��اأث��ري  م���دى  وروؤي�����ة 

التعديل عليها.
كذلك  يتميز  امل�����ش��روع  اأن  واأو����ش���ح 
ب��ت��وف��ريه ل��ل��وق��ت م���ن خ���الل عمل 
على  ل��الط��الع  امل�شاحية  ال��ت��ق��اري��ر 
ومعرفة  م�����ش��ح��ه��ا  امل������راد  امل����واق����ع 
مواقع  والتاأكد من  املوقع  تفا�شيل 
اخل���دم���ات وا����ش���ت���خ���دام ال�����ش��ور يف 

معامالت الدمج والفرز.
كما اأ�شار �شعادته اإىل اأنه �شيتم تعميم 
خمرجات امل�شروع بعد النتهاء منه 
احلكومية  ال���دوائ���ر  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
اخل��دم��ي��ة مب��دي��ن��ة ال�����ش��ارق��ة مثل 
دائرة الإح�شاء والتنمية املجتمعية 
وه����ي����ئ����ة ال������ط������رق وامل�����وا������ش�����الت 
ال�شارقة  وجمل�س  ال�شارقة  وبلدية 
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط ال����ع����م����راين ودائ��������رة 
الإ���ش��ك��ان ودائ����رة الأ���ش��غ��ال العامة 
والقيادة  العقاري  الت�شجيل  ودائرة 
اإ�شافة  ال�����ش��ارق��ة  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
ال�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئتي  اإىل 
و�شركات  وال�شالمة  الوقاية  وهيئة 

الت�شالت بالإمارة.



اخلميس  5   يوليو    2018  م   -   العـدد  12369  
Thursday   5   July   2018  -  Issue No   12369

05

اأخبـار الإمـارات
�شرطة عجمان تنفذ حملة توعية �شمن  �شيف بال حوادث

•• عجمان-وام:

 “ ال�شائقني �شمن حملة  لتوعية  ل�شرطة عجمان حملة  العامة  القيادة  والدوريات يف  امل��رور  اإدارة  اأطلقت 
ال�شيف من بداية �شهر  املركبة مع دخ��ول ف�شل  املتعلقة ب�شالمة  “ لأخ��ذ الحتياطات  �شيف بال ح��وادث 
يوليو احلايل وملدة ثالثة اأ�شهر.  وقال �شعادة املقدم �شيف عبد اهلل الفال�شي مدير اإدارة املرور والدوريات يف 
�شرطة عجمان اإن تنفيذ هذه احلملة ياأتي يف اإطار حملة “�شيف بال حوادث” املرورية املوحدة التي اأطلقتها 
اإدارة املرور يف وزارة الداخلية لتح�شني ال�شالمة املرورية على الطريق وتعزيز التكاتف املجتمعي للحد من 
احلوادث املرورية.  واأو�شح اأن احلملة تهدف اإىل توعية ال�شائقني باأهمية اتخاذ التدابري الالزمة كفح�س 
الإطارات والتاأكد من جودتها مع دخول ف�شل ال�شيف وارتفاع درجات احلرارة، وعمل �شيانة �شاملة لل�شيارة 
لتاأمني  الالزمة  التدابري  القيادة وغريها من  على  توؤثر  اأن  التي ميكن  الأعطال  والتاأكد من خلوها من 
القيادة على الطريق.  ودعا الفال�شي ال�شائقني اإىل توخي احليطة واحلذر اأثناء ال�شفر عر الر، واللتزام 

بالقوانني املرورية، وعدم جتاوز ال�شرعة املحددة للطريق لتحقيق �شفر اآمن، متمنياً ال�شالمة للجميع. 

•• ال�صارقة - وام:

عقدت القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة ام�س مبقرها اجتماعا حت�شرييا لتمرين “ اجلاهزية 
بالإنابة  املركزية  العمليات  عام  مدير  الناعور  �شعيد  اأحمد  الدكتور  العقيد  بح�شور   “  1
حمدان  الدكتور  واملقدم  بال�شارقة  الوطني  ال�شتجابة  مركز  مدير  احلزامي  هالل  وعي�شى 
الطنيجي رئي�س ق�شم اإدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للعمليات املركزية رئي�س جلنة 
و�شباط  وممثليها  بال�شارقة  املحلية  ال��دوائ��ر  م��دراء  من  ع��دد  جانب  اىل  ب��الإم��ارة  التمارين 
الخت�شا�س. وناق�س الجتماع مهام التمرين واأهدافه ال�شرتاتيجية اإىل جانب �شرح وتوزيع 
املهام وامل�شوؤوليات واملعايري الفنية املثبتة وفق اخلطط املعدة لذلك. وياأتي مترين “ اجلاهزية 
التحديث والتطوير يف جمال التدريب التي تنتهجها القيادة العامة  ا�شرتاتيجية  “ �شمن   1
اأو  املحلية  �شواًء  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  اجلهات  خمتلف  وق��درات  كفاءة  لرفع  ال�شارقة  ل�شرطة 

القطاع اخلا�س يف حالت الطوارئ وقيا�س م�شتوى الكفاءة واجلاهزية وال�شتعداد.

الإماراتية الإن�شانية  امل�شاعدات  من  ي�شتفيدون  باحلديدة  احليمة  منطقة  يف  ميني  اآلف   7
•• احلديدة-وام:

الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  وزع���ت 
اإىل  اإ�����ش����اف����ة  غ���ذائ���ي���ة  ���ش��ل��ة   1000
ال�����ش��ل��ع الأ���ش��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى اأه�����ايل منطقة 
احل��ي��م��ة ال��ت��اب��ع��ة مل���دي���ري���ة ال��ت��ح��ي��ت��ا يف 
حم���اف���ظ���ة احل����دي����دة ا����ش���ت���ف���اد م��ن��ه��ا 7 
حملة  �شمن  وذل���ك  ميني  م��واط��ن  اآلف 
والغذائية  الإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  ت��وزي��ع 
يف  امل��ح��ررة  املناطق  اأه���ايل  على  العاجلة 
من  للتخفيف  لليمن  ال��غ��رب��ي  ال�����ش��اح��ل 
جتاوز  على  وم�شاعدتهم  معاناتهم  وطاأة 
ميرون  التي  ال�شعبة  املعي�شية  الظروف 
ب��ه��ا ج����راء ح�����ش��ار م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات احلوثي 

املوالية لإيران.
الإن�شانية  امل�������ش���اع���دات  ت����وزي����ع  وج������اء 
والغذائية �شمن ج�شر اإغاثي بري وجوي 
وب��ح��ري م��وج��ه م��ن دول���ة الإم�����ارات اإىل 
للتخفيف  احل����دي����دة  حم��اف��ظ��ة  ���ش��ك��ان 
جتاوز  على  وم�شاعدتهم  معاناتهم  م��ن 

املرحلة ال�شعبة التي ميرون بها.
ال���ظ���اه���ري مم��ث��ل الهالل  ���ش��ي��ف  وق�����ال 
ال�����ش��اح��ل الغربي  الأح��م��ر الإم���ارات���ي يف 

الإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  ت��وزي��ع  اإن  لليمن 
يف  امل��ح��ررة  املناطق  اأه��ايل  على  الإغاثية 
حمافظة احلديدة ياأتي يف اإطار احلر�س 
امل�شتمر لدولة الإمارات على دعم ال�شعب 
الأ�شقاء  ج��ان��ب  اإىل  وال���وق���وف  ال��ي��م��ن��ي 
التحديات  م���واج���ه���ة  ع���ل���ى  واإع���ان���ت���ه���م 
ف��ي��ه��ا ح�شار  ت�����ش��ب��ب  ال���ت���ي  امل��ع��ي�����ش��ي��ة 

ميلي�شيات احلوثي ورفع املعاناة عنهم يف 
التي  ال�شعبة  القت�شادية  الظروف  ظل 

تعاين منها معظم الأ�شر اليمنية.
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  اأن  واأ����ش���اف 
ي���ن���ف���ذ ح����م����الت اإغ����اث����ي����ة م�������ش���ت���م���رة يف 
حم��اف��ظ��ة احل���دي���دة ت�����ش��ت��ه��دف حت�شني 
توزيع  ع��ر  ل��الأ���ش��ق��اء  املعي�شية  احل��ي��اة 

تنفيذ  اإىل  اإ�شافة  الإن�شانية  امل�شاعدات 
امل�شاريع التنموية وتاأهيل البنى التحتية 
مل�شاعدتهم على جتاوز الظروف القا�شية 
مليلي�شيات  الإره���اب���ي���ة  امل��م��ار���ش��ات  ج����راء 
الهالل  برامج  اأن  اإىل  م�شريا  احل��وث��ي.. 
الأحمر يف اليمن وال�شاحل الغربي ت�شهم 
والتي  الطبيعية  احلياة  دورة  ا�شتعادة  يف 

اأبناء  اأف�����ش��ل الأث�����ر يف ن��ف��و���س  ك���ان ل��ه��ا 
جتاوز  على  وم�شاعدتهم  اليمني  ال�شعب 

املرحلة ال�شعبة التي ميرون بها.
اأه�������ايل منطقة  اأع�������رب  ج���ه���ت���ه���م..  م����ن 
احل��ي��م��ة ال��ت��اب��ع��ة مل��دي��ري��ة ال��ت��ح��ي��ت��ا عن 
الإم���ارات  دول���ة  اإىل  وتقديرهم  �شكرهم 
على دعمها غري املحدود لالأ�شر اليمنية 

امل�شتمر  واحلر�س  احلديدة  حمافظة  يف 
ع��ل��ى رف���ع امل��ع��ان��اة ع��ن��ه��م.. م��وؤك��دي��ن اأن 
ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي ل��دع��م ال�����ش��رع��ي��ة يف 
ال�شعودية  العربية  اململكة  بقيادة  اليمن 
ي�شاهم بفاعلية يف عودة احلياة الطبيعية 
اإىل امل����دن ال��ي��م��ن��ي��ة ب��ع��د حت��ري��ره��ا من 

ميل�شيات احلوثي.

الإماراتي  الأحمر  الهالل  هيئة  وتواكب 
الغربي  ال�شاحل  مناطق  حترير  عمليات 
الإن�شانية  امل�شاعدات  من  باملزيد  لليمن 
وتنفيذ امل�شاريع التنموية لدعم ا�شتقرار 
ا�شتعادة  ع���ل���ى  وم�����ش��اع��دت��ه��م  ���ش��ك��ان��ه��ا 
بها  احل��ي��اة  واإع����ادة  وحيويتهم  ن�شاطهم 

اإىل طبيعتها.
الأح���م���ر  ال����ه����الل  ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 
اإغ��اث��ي��ا عاجال  ���ش��ريت ج�شرا  الإم���ارات���ي 
لليمن من امل�شاعدات ي�شمل 35 األف طن 
ع��ب��ارة ع��ن 10 ب��واخ��ر اإم��ارات��ي��ة حمملة 
ب��امل��واد ال��غ��ذائ��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة.. اإ���ش��اف��ة اإىل 
 14 تنقل  7 رح��الت  ي�شمل  ج�شر ج��وي 
األف طرد غذائي لل�شعب اليمني ال�شقيق 
اإىل جانب ت�شيري 100 قافلة م�شاعدات 
املحلي �شمن اخلطة  اليمني  ال�شوق  من 
اململكة  بقيادة  العربي  للتحالف  ال�شاملة 
احلديدة  لإغ���اث���ة  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
واملناطق املحيطة بها والذي بدوره جنح 
وا�شعة  مماثلة  اإغاثية  عمليات  تنفيذ  يف 
النطاق عندما حرر كال من عدن واملكال 
واملخا ما اأدى اإىل حت�شن احلياة املعي�شية 

لل�شعب اليمني.

تنوعت اإىل 169 م�سروعًا يف 8 بلدان يف اآ�سيا واأفريقيا

اأكرث من مليون وربع املليون درهم قيمة اأعمال وم�شاريع ا�شتفادت من »درهم احلمد« لل�شارقة اخلريية
•• ال�صارقة-الفجر:

بلغت قيمة الأعمال وامل�شاريع التي مت تنفيذها خارج الدولة، 
ت�شرف  ال��ذي  دره��م احلمد  ال�شتفادة من م�شروع  من خ��الل 
عليه وتنظمه وتنفذه جمعية ال�شارقة اخلريية، مليون و262 
األف و730 درهماً، توزعت يف 8 بلدان يف قارتي اآ�شيا واأفريقيا، 
والنيجر  وال�����ش��ني  وكينيا  وم��وري��ت��ان��ي��ا  وم���الوي  الهند  ه��ي: 
169 م�شروعاً،  وبنغالدي�س وليريا، وبلغ عدد تلك امل�شاريع 
 ،20 نقل  وع��رب��ات   ،5 ي��دوي��ة  واآب����ار   ،2 م�شاجد  اإىل  تنوعت 
 ،10 وطاحونة   ،20 خياطة  وماكينات   ،10 نارية  ودراج���ات 
واآلت   ،20 50، وعمليات عيون  كلى  2، وغ�شيل  وبيت فقري 

.3 ارتوازية  واآبار  وم�شتو�شف1،  ح�شاد يف ال�شني 25، 
وقال عبد اهلل مبارك الدخان، الأمني العام جلمعية ال�شارقة 
فهذا  عظيمة،  بقيمة  احلمد  دره��م  م�شروع  يتميز  اخل��ريي��ة، 
املترع يدخل يف م�شاريع عديدة، داخل  الذي يقدمه  الدرهم 
ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا، فاجعل ل��ك يف ك��ل ي��وم �شدقة، م��ن خالل 
ال���ت���رع ب���دره���م واح����د ي��وم��ي��اً، ف��م��ع دره����م احل��م��د ت�����ش��ه��م يف 
امل�شاريع اخلريية داخل  واإن�شاء  العديد من احلالت  م�شاعدة 

وخارج الدولة. 
واأ���ش��ار اإىل اأن خ��دم��ة دره���م احل��م��د حتظى ب��اإق��ب��ال م��ن قبل 
هذا  يف  امل�شاركة  على  يحر�شون  الذي  وامل�شرتكني،  املترعني 
تفاعلنا  وحجم  مدى  يعك�س  اأن��ه  كما  واحليوي،  املهم  امل�شروع 
وتوا�شلنا مع املترعني والداعمني وتقديرهم لأهمية ومكانة 
واأعمال  م�شاريع  تنفيذ  يف  امل�شاهمة  يف  احلمد  دره��م  م�شروع 

عدة. 

ولفت اإىل اأن ترعات خدمة درهم احلمد تدخل يف دعم عدة 
يعد  ال��ذي  املنتجة  الأي���ادي  م�شروع  بينها  من  عامة،  م�شاريع 
من  ب��دًل  للمحتاجني،  اجلمعية  توفرها  عمل  فر�س  مبثابة 

العتماد على امل�شاعدات. 
واأو�شح اأن طريقة ال�شرتاك يف خدمة درهم احلمد، تتم من 
اأو  ات�����ش��الت،   1110 ال��ك��ود  اإىل  اإر���ش��ال كلمة »ح��م��د«  خ��الل 
1011 دو، حيث يتم خ�شم درهم يومياً من ر�شيد امل�شرتك، 
الدرهم تلقائياً  األف دره��م، حيث ي�شل ذلك  فرب درهم �شبق 
اإىل �شناديق وح�شابات اجلمعية، لتقوم بتدوير تلك املبالغ يف 

عدد من امل�شروعات اخلريية.
وبنّي الدخان اأن فكرة خدمة احلمد فكرة �شهلة وعملية، وهي 
ذات طابع ابتكاري يف جمع الترعات، وذلك من خالل التعاون 
مع �شركتي »ات�شالت« ودو، ويتيح لفئات املجتمع من خمتلف 
اجلن�شيات امل�شاركة الفاعلة مع اجلمعية، كما اأن امل�شروع يعتر 
مبادرة مميزة وفريدة تعك�س معنى التكاتف والت�شامن وتعزز 
ر�شالة  مع  وين�شجم  املجتمع،  يف  اخل��ريي  العمل  ح�شور  من 
اجلمعية وروؤيتها، واجلميع معني بهذا املروع وتعززي جناحه 
وح�شوره احليوي والفاعل بني خمتلف اأفراد وفئات املجتمع.

»اإ�شعاف دبي« تد�شن اأجهزة جديدة 
لالإنعا�س القلبي الرئوي

�شفري الدولة يح�شر توقيع مذكرة تفاهم بني 
جمل�س �شيدات الأعمال وكليتني يف كازاخ�شتان

•• دبي-وام:

اأجهزة  ع�شرة  الإ�شعاف  خلدمات  دب��ي  موؤ�ش�شة  د�شنت 
الرئوي  القلبي  لالإنعا�س  ت�شتخدم  ومتطورة  حديثة 
لالإنعا�س  العاملي  ال��روت��وك��ول  م��ع  عملها  يتفق  الآيل 

القلبي الرئوي والذي حددته منظمة ال�شحة العاملية.
معداتها  حت��دي��ث  اإىل  املوؤ�ش�شة  �شعي  اإط���ار  ذل��ك  ي��اأت��ي 
وتطوير اأجهزتها الطبية بالتعاون مع �شركائها يف اإطار 
وتي�شري  امل�شعفني  ق��درات  لتح�شني  امل�شتمرة  جهودها 
ال�شتجابة  ���ش��رع��ة  وت�شهيل  احل��رج��ة  احل����الت  ان��ق��اذ 
وعالج الأمرا�س املزمنة بطرق تت�شم بال�شهولة املهنية 
وتتنا�شب مع حالت املر�شى خا�شة اأ�شحاب الأمرا�س 

املزمنة منهم كمر�شى القلب والكلى.
واأك����د خليفة ال����دراي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة دبي 

خل���دم���ات الإ����ش���ع���اف ح���ر����س امل��وؤ���ش�����ش��ة ع��ل��ى حت�شني 
اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة وال��ب��ح��ث ع��ن الأف�����ش��ل والأح����دث 
احليوية  ووظائفها  الأ�شا�شية  مهماتها  لت�شهيل  تقنيا 
يف ا�شعاف مر�شى احلالت املزمنة وانقاذ حياتهم بي�شر 
و�شهولة ومواكبة التوجيهات احلكومية يف اإ�شعاد النا�س 
الإنعا�س  اأج��ه��زة  اختيار  ان  واأو���ش��ح  حاجاتهم.  وتلبية 
 LUCAS ”من نوع ”electrical CPR”الآيل
املتخ�ش�شة  العاملية  ال�شركات  اإحدى  “ بالتعاون مع   3
واإدخالها اخلدمة بال�شرعة املمكنة ياأتي يف اإطار مواكبة 
املوؤ�ش�شة تطبيق اأف�شل املعايري املعتمدة دوليا وا�شتخدام 
ال�شتجابة  ���ش��رع��ة  ل�شمان  ال��ع��امل��ي��ة  الأج���ه���زة  اأح����دث 
النوبات  تهاجمهم  لإنقاذ من  ال�شريع  التدخل  وتاأمني 
القلبية العنيفة والتي حتتاج اإىل الإنعا�س خالل ثوان 

فقط لأنها قد تعني الفارق بني احلياة واملوت.

•• اأ�صتانا - وام:

اجلابر  �شلطان  ب��ن  اأح��م��د  حممد  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  ح�شر 
التوقيع  كازاخ�شتان مرا�شم  الدولة لدى جمهورية  �شفري 
الإمارات  اأعمال  �شيدات  جمل�س  بني  التفاهم  مذكرة  على 
يف  واخل��دم��ات  املهني  والتاأهيل  والأع��م��ال  الإدارة  وكليتي 
اأعمال  �شيدات  جمل�س  وف��د  بح�شور  وذل��ك  اأ�شتانا  مدينة 
املجل�س  رئي�شة  العو�شي  فريدة  �شعادة  برئا�شة  الإم���ارات 

ال���ذي ي���زور ح��ال��ي��ا ج��م��ه��وري��ة ك��ازاخ�����ش��ت��ان.  وق���ال �شعادة 
اجلابر - يف كلمة األقاها عقب مرا�شم التوقيع - اإن توقيع 
مذكرة التفاهم ياأتي يف اإطار حر�س جمل�س �شيدات اأعمال 
كازاخ�شتان  جمهورية  م��ع  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على  الإم����ارات 
العالقات  عمق  جت�شيد  اإىل  اإ�شافة  القطاعات  خمتلف  يف 
الثنائية القائمة بني دولة الإمارات وجمهورية كازاخ�شتان 
اأهمية  يوليان  البلدين  اأن  اإىل  منوها  امل��ج��الت..  �شتى  يف 
كبرية لتمكني املراأة ودعم �شيدات الأعمال يف كال البلدين. 

�شرطة ال�شارقة تناق�س التح�شريات لتمرين اجلاهزية 1 
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اإعــــــــــالن
مزيد  ربوع  ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحدادة واللحام
رخ�شة رقم:CN 1129142  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة رحيم حممد نور نظري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي را�شد ح�شن حممد ال�شام�شي

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

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

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5

اإعــــــــــالن
املثايل  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
للنجاره رخ�شة رقم:CN 1116747  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبدالعزيز حميد عبداهلل �شامل ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبداهلل را�شد احمد الكعبي

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

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

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة باب اخلري 

لالعمال ال�شحية
رخ�شة رقم:CN 1127095  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد خليفه �شيف حممد املزروعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يو�شف خان جمعه جول
تعديل وكيل خدمات/حذف احمد �شيف خمي�س مطر الكعبي

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

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

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جبل الرونزي للنقليات العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1971912 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*1
تعديل ا�شم جتاري من/جبل الرونزي للنقليات العامة

JABAL BRONZE GENERAL TRANSPORTING
اىل/ميزان تاير بنز اللكرتوين

TYRE BENZ ELECTRONIC WHEEL BALANC
تعديل عنوان/من العني �شناعية العني حو�س ليتاق - قطعة 5 ال�شيد �شامل عبداهلل �شامل 
�شعيد النيادي واخرون اىل العني املنطقة ال�شناعية بطحاء احلائر 169962 169962 ال�شيد 

احمد �شعيد حممد الهام واخرين
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح ميزان املركبات )ميزان الكرتوين( )4520008(

تعديل ن�شاط/ا�شافة تبديل زيوت املركبات )4520010(
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة اطارات ال�شيارات ولوازمها )4530005(

تعديل ن�شاط/حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة )4923009(
تعديل ن�شاط/حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة )4923010(

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

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

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فلك�س لل�شفر وال�شياحة  

رخ�شة رقم:CN 2301301  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير/ا�شافة �شامل �شعود �شعيد �شامل اجلابري 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل �شعود �شعيد �شامل اجلابري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ليلى احمد زوجه �شعيد مرعى خمي�س الكثريي

تعديل مدير/حذف حممد عبداهلل علي �شامل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بيو ورلد للتجارة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1857952 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ماجد �شعدالدين �شالح عوي�شه %15
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شتويان فنت�ش�شالفوف نيكولوف %34

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شعيد حممد علي فا�شل الهاملي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شعيد حممد علي فا�شل الهاملي من 100% اىل %51

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/بيو ورلد للتجارة العامة
BIO WORLD GENERAL TRADING

اىل/بيو ورلد للتجارة العامة ذ.م.م
BIO WORLD GENERAL TRADING LLC

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

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

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ازيال لعمال البالط

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1132285 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامل عمر �شامل علي �شميدع %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جورج ميخائيل �شابون %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامر ميخائيل �شابون %24

تعديل وكيل خدمات/حذف �شعيد را�شد ريحان احلب�شي الزعابي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يو�شف حممد ح�شن

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ازيال لعمال البالط

AZELA TILING WORKS
اىل/ازيال لعمال البالط ذ.م.م

AZELA TILING WORKS LLC
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
�شعيد حممد وريقه العامري لعمال البال�شرت والطابوق 

رخ�شة رقم:CN 1192272  قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اك�س اك�س وان للهواتف  التنمية القت�شادية بان  تعلن دائ���رة 

املتحركة  رخ�شة رقم:CN 1036474  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي �شامل عو�س احلنتو�س الكربي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عادل �شامل عو�س احلنتو�س الكربي

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هنيكل بويل بت التجارية 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1166088  قد تقدموا الينا بطلب

للو�شاطة  �شولي�شتي�س  لينك�س  وبيع/ا�شافة  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

LINKS SOLSTICE COMMERCIAL BROKERS LLC التجارية �س.ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالعزيز �شامل حممد املليحي

تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب املواد العازلة يف البنية واملن�شاآت )4390002(

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة املب�شر لت�شليح ال�شيارات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1050715 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداحلافظ احمد �شعيد زين الزبيدي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد كونات مويدين كوتى %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد رايف كونات بن مويدين كوتي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالرحمن حممد عبداهلل عبدول اخلمريي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 10.30*1

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح ال�شناعية م 40 ق 47 �شرة 4 بناية ورثة �شامل خلفان 

�شامل املحريبي اىل ابوظبي امل�شفح م 9 170255 170255 ال�شيد خالد فرج حممد واخرين

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

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12369 بتاريخ 2018/7/5

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

منال للخدمات
رخ�شة رقم:CN 1001130  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:285611   بتاريخ: 2018/01/08
باإ�شم: ال�شركة الوطنية لل�شمان ال�شحي )�شمان( �س م ع

 وعنوانه : �س.ب. 128888 ، اأبو ظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44 
خدمات طبية.

باللغة   thiqa و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة ثقة باللغة العربية بخط مميز على ي�شارها كلمة
الإجنليزية بخط مميز يف�شل بينهما مربع �شغري عليه ر�شم تعبريي ل�شخ�س حتتهم كلمات باإدارة �شمان 

مزخرف. ر�شم  بينهما  يف�شل  الإجنليزية  باللغة   Managed By Daman باللغة العربية ثم
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  5  ي�لي� 2018 العدد 12369

EAT 116280

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:285642   بتاريخ: 2018/01/08
باإ�شم: ال�شركة الوطنية لل�شمان ال�شحي )�شمان( �س م ع

 وعنوانه : �س.ب. 128888 ، اأبو ظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44 
خدمات طبية.

باللغة   thiqa كلمة  حتتها  مميز  بخط  العربية  باللغة  ثقة  كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�شف 
الإجنليزية بخط مميز على ي�شارهما مربع �شغري عليه ر�شم تعبريي ل�شخ�س حتتهم كلمات باإدارة �شمان 

مزخرف. ر�شم  بينهما  يف�شل  الإجنليزية  باللغة   Managed By Daman باللغة العربية ثم
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  5  ي�لي� 2018 العدد 12369

EAT 116281

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:285705   بتاريخ: 2018/01/09
باإ�شم: ريتايل ورلد ليمتد 

وعنوانه: ليفل 1 ، بامل جروف هاو�س ، ويكهامز كاي 1 ، رود تاون ، تورتول ، اجلزر العذراء الريطانية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 
خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�شاط املكتبي ، خدمات جتميع ت�شكيلة 
من ال�شلع ل�شالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك 
على خدمة النقل( ، ميكن تقدمي هذه اخلدمات من خالل حمالت البيع بالتجزئة اأو منافذ البيع باجلملة 
اأو من خالل كتالوجات الطلب الريدي اأو عن طريق الو�شائل اللكرتونية ، على �شبيل املثال، من خالل 

مواقع الويب اأو برامج الت�شوق عر التلفزيون.
فيفا بخط مميزثم خ�شم  الأف�شل. حتتهم  الأوف��ر.  الطازج.  كلمات  عبارة عن  العالمة  العالمة:  و�شف   

وجميع الكلمات باللغة العربية.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  5  ي�لي� 2018 العدد 12369

EAT 117207

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 28380
باإ�شم : ذا لندن توباكو كومباين ليمتد

وعنوانه: جلوب هاو�س ، 4متبل  بلي�س ، لندن ، دبليو �شي 2اآر 2بي  جي ، اململكة املتحدة.
بتاريخ:2003/10/15 وامل�شجلة حتت الرقم: 42743 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :34
ال�شجائر ، التبغ ومنتجات التبغ ، الولعات ، الكريت ، وحاجات املدخنني.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/09/27 
وحتى تاريخ: 2028/9/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  5  ي�لي� 2018 العدد 12369

EAT 9830

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:271373   بتاريخ: 2017/04/12
باإ�شم:  اأوج انف�شتمنت�س ليمتد وعنوانه : �س.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتول ، جزر العذراء الريطانية

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43  
 ، املطاعم   ، وال�شراب  بالطعام  التزويد   ، )الكانتينات(  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم   ، الكافترييات   ، املقاهي 
مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ، الفنادق ، الفنادق ال�شغرية )املوتيالت( ، حجز 
اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة )الفنادق والُنزل( ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة  ، احلجز يف 

الفنادق ، اأماكن اإقامة ال�شياح.
باللون  الأب��ع��اد  ثنائية  مم��ي��زة  وطريقة  بخط   SMOKY كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف   
 SHISHA كلمات  ثم  الذهبي  باللون  مميز  بخط   garden كلمة  حتتها  بالأبي�س  حم��ددة  الأ���ش��ود 
LOUNGE بخط �شغري باللون الأبي�س داخل ر�شم هند�شي مميز باللون الأ�شود حمدد بالبني وجميع 

الكلمات باللغة الإجنليزية داخل م�شتطيل اأبي�س حمدد بالأ�شود.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  5  ي�لي� 2018 العدد 12369

EAT 108801

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:285607   بتاريخ: 2018/01/08
باإ�شم: ال�شركة الوطنية لل�شمان ال�شحي )�شمان( �س م ع

 وعنوانه : �س.ب. 128888 ، اأبو ظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 
خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�شاط املكتبي.

باللغة   thiqa و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة ثقة باللغة العربية بخط مميز على ي�شارها كلمة 
الإجنليزية بخط مميز يف�شل بينهما مربع �شغري عليه ر�شم تعبريي ل�شخ�س حتتهم كلمات باإدارة �شمان 

مزخرف. ر�شم  بينهما  يف�شل  الإجنليزية  باللغة   Managed By Daman باللغة العربية ثم
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  5  ي�لي� 2018 العدد 12369

EAT 116277

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:285614   بتاريخ: 2018/01/08
باإ�شم: ال�شركة الوطنية لل�شمان ال�شحي )�شمان( �س م ع

 وعنوانه : �س.ب. 128888 ، اأبو ظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 
خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�شاط املكتبي.

باللغة   thiqa كلمة  حتتها  مميز  بخط  العربية  باللغة  ثقة  كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�شف 
الإجنليزية بخط مميز على ي�شارهما مربع �شغري عليه ر�شم تعبريي ل�شخ�س حتتهم كلمات باإدارة �شمان 
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فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  5  ي�لي� 2018 العدد 12369

EAT 116278

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:285641   بتاريخ: 2018/01/08
باإ�شم: ال�شركة الوطنية لل�شمان ال�شحي )�شمان( �س م ع

 وعنوانه : �س.ب. 128888 ، اأبو ظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36 
التاأمني ، ال�شوؤون التمويلية ، ال�شوؤون املالية ، ال�شوؤون العقارية.

باللغة   thiqa كلمة  حتتها  مميز  بخط  العربية  باللغة  ثقة  كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�شف 
الإجنليزية بخط مميز على ي�شارهما مربع �شغري عليه ر�شم تعبريي ل�شخ�س حتتهم كلمات باإدارة �شمان 

مزخرف. ر�شم  بينهما  يف�شل  الإجنليزية  باللغة   Managed By Daman باللغة العربية ثم
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اأخبـار الإمـارات
 اأمري ال�شعراء يفتح باب الرت�شيح للمو�شم الثامن اعتبارا من يوليو اجلاري

•• اأبوظبي -وام: 

اأعلنت جلنة اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي 
عن فتح باب الرت�شيح مل�شابقة اأمري ال�شعراء مبو�شمها الثامن 2018 
�شبتمر   30 وحتى  احل��ايل  ال�شهر  مطلع  من  اعتباراً   2019  –

املقبل.
ال�شعراء”  “اأمري  اإن  اللجنة  نائب رئي�س  املزروعي  �شيف  وقال عي�شى 
يوا�شل حتقيق اأهدافه ور�شالته يف النهو�س بال�شعر العربي الف�شيح 
والرتقاء به وب�شعرائه والرتويج له يف الأو�شاط العربية واإحياء الدور 
الإيجابي لل�شعر العربي يف الثقافة العربية والإن�شانية والتاأكيد على 

دور اأبوظبي يف تعزيز التفاعل والتوا�شل الثقايف.
ومبدعة  متميزة  اإ�شافات  تقدمي  على  حتر�س  اللجنة  اأن  اإىل  واأ�شار 

الذي يبث من م�شرح �شاطئ  يف كل مو�شم حيث �شيظهر الرنامج - 
الراحة باأبوظبي - بحلة جديدة هذا العام من حيث الإخراج والتنفيذ 

و�شتتخلله العديد من املفاجاآت التي تلبي تطلعات اجلمهور.
كبري  ب�شكل  �شاهم  ال�شعراء” قد  “اأمري  اأن  املزروعي  عي�شى  واأ�شاف 
ال�شعر  الأ�شالة وقيم اجلمال والإب��داع والتميز يف م�شرية  يف تر�شيخ 
ال�شمو  العربي الف�شيح وذلك بف�شل الدعم الالحمدود من �شاحب 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة والذي يويل اهتماماً كبرياً لكافة الرامج التي تهدف 

اإىل �شون الرتاث العربي واملحافظة عليه.
اأكادميية  مدير  العميمي  �شلطان  والأدي���ب  الناقد  اأف��اد  جانبه..  من 
للم�شابقة  للرت�شح  اأ�شا�شية  ���ش��روط   5 هناك  ب��اأن  اللجنة  يف  ال�شعر 
مبو�شمها الثامن واملتمثلة يف اأن األ يقل عمر ال�شاعر اأو ال�شاعرة عن 

ق�شيدة عمودية ل تزيد  واإر�شال  عاماً   45 عن  يزيد  ول  عاماً   18
اأبياتها عن 30 بيتاً اأو اإر�شال ق�شيدة تفعيلة ل تزيد عدد مقاطعها عن 
مقطعني دون اأن يتجاوز عدد اأ�شطر كل مقطع 15 �شطراً اإىل جانب 
الإلكرتوين اخلا�س  ذاتية للمرت�شح وذلك عر الريد  اإر�شال �شرية 

.POP8@tcaabudhabi.ae بالرنامج
الطلبات  ا�شتقبال  بعد  �شتقوم  التحكيم  جلنة  اأن  العميمي  واأو���ش��ح 
الق�شائد من خالل مرحلة الختبارات وذلك بهدف  املرت�شحة بفرز 
“اأمري  لقب  املناف�شة على  �شيخو�شون جتربة  الذين  ال�شعراء  اختيار 

ال�شعراء”.
اإىل  ي�شعى  ثقافياً  اأدب��ي��اً  “ اأ�شبح مهرجاناً  ال�شعراء  “ اأم��ري  اأن  واأك��د 
ال�شاب واكت�شافه ودعمه  العربي  الف�شيح وبال�شاعر  بال�شعر  الحتفاء 
واإبرازه و�شقل موهبته وتقييمها على اأيادي جلنة حتكيم ت�شم نخبة 

من اأكفاأ الأ�شماء النقدية يف عامل ال�شعر العربي.
ي�شار اإىل اأن الفائزين باملركز الأول يف “ اأمري ال�شعراء “ منذ انطالقته 
هم ال�شعراء: الإماراتي عبدالكرمي معتوق واملوريتاين �شيدي حممد 
ولد مببا وال�شوري ح�شن بعيتي واليمني عبد العزيز الزراعي وامل�شري 
عالء جانب وال�شعودي حيدر العبداهلل وال�شعودي اإياد احلكمي حامل 
اللقب يف املو�شم الأخري.. وقد ح�شل كل واحد منهم على لقب “ اأمري 
ال�شعراء “.. اإ�شافة اإىل بردة ال�شعر وخامت الإم��ارة اإىل جانب جائزة 

نقدية بقيمة مليون درهم اإماراتي.
األف   500 بنحو  نقدية  جائزة  على  الثاين  املركز  �شاحب  ويح�شل 
األف   300 الثالث على  املركز  اإم��ارات��ي.. فيما يح�شل �شاحب  دره��م 
األ��ف دره��م للمركز  ال��راب��ع و100  األ��ف دره��م للمركز  دره��م و200 

اخلام�س.

»االبتكار وال�سعادة الوظيفية واأثرهما على اإنتاجية املوظف«.. حما�سرة عززت مفهوم االبتكار وثقافته 

الأر�شيف الوطني يوا�شل حتفيز موظفيه على البتكار ويوفر لهم البيئة املالئمة
•• ابوظبي-الفجر:

يوا�شل الأر�شيف الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة 
على  ويحر�س  البتكار،  على  موظفيه  بتحفيز  اهتمامه 
امل�شجعة  والبيئة  املالئم  واملناخ  الوظيفية  ال�شعادة  توفري 
على تنمية املواهب البتكارية، ويف هذا الإطار تابع موظفو 
وال�شعادة  )البتكار  بعنوان:  حما�شرة  الوطني  الأر�شيف 
تناولت مفهوم  املوظف(  اإنتاجية  واأثرهما على  الوظيفية 
البتكار وا�شرتاتيجيته، ومنهجية البتكار ومفتاح الإبداع 

والبتكار، واليقظة الذهنية وال�شعادة والإيجابية.
وا���ش��ت��ه��دف الأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي م��ن امل��ح��ا���ش��رة املذكورة 
تعزيز مفهوم البتكار ون�شر ثقافته يف الأر�شيف الوطني، 
وتطبيق ال�شرتاتيجية الوطنّية لالبتكار، وزيادة الهتمام 
مبفهومي ال�شعادة والإيجابية، وتوفري مناخ مالئم وبيئة 

م�شجعة للموظفني لتحفيز مواهبهم البتكارية.
-الرئي�س  الر�شتماين  خلود  ال�شيدة  املحا�شرة  واأ���ش��ارت 
املجل�س  ل��ل�����ش��ع��ادة والإي��ج��اب��ي��ة والب���ت���ك���ار يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الإم����ارات  دول���ة  اأن  اإىل  ال�شكانية-  للرتكيبة  الحت����ادي 
البتكار وتكري�س  املتحدة منوذج يحتذى يف دعم  العربية 
حتفيز  ب��ه��دف  وذل���ك  العمل  بيئة  يف  الوظيفية  ال�����ش��ع��ادة 
باهتمام  واأ���ش��ادت  الإبداعية،  مهاراتهم  وتنمية  املوظفني 
الأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي ب��ت��وف��ري م��وؤه��الت الإب�����داع والبتكار 
وبيئة العمل املالئمة لالبتكار، وحر�شه على ن�شر ال�شعادة 

والإيجابية ومقومات النجاح يف بيئة العمل. 
وبداأت املحا�شرة -التي مّت تنظيمها يف قاعة ال�شيخ خليفة 
البتكار  اأن  اإىل  باإ�شارة  الوطني-  الأر�شيف  زايد مبقر  بن 
هو من طبع الإن�شان منذ القدم من اأجل البقاء، وعرفت 
اأو  العمل  للتغيري من خالل منوذج  باأنه احلاجة  البتكار 
احلكومي  القطاع  يف  البتكار  مع  وتوقفت  التكنولوجيا، 

املبتكرة  الأف��ك��ار  وتنفيذ  واختيار  تطوير  اأن��ه  اإىل  م�شرية 
التي حتقق منفعة عامة.

القطاع  يف  الب��ت��ك��ار  ع��ل��ى  اأم��ث��ل��ة  امل��ح��ا���ش��رة  وا�شتعر�شت 
احلكومي مثل: مركز حممد بن را�شد للف�شاء يف جمال 
جمال  يف  املجتمع  تنمية  وه��ي��ئ��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي،  الب��ت��ك��ار 
لالنتخابات  ال��وط��ن��ي��ة  وال��ل��ج��ن��ة  الج��ت��م��اع��ي،  الب��ت��ك��ار 
للبيئة يف جمال  ال�����ش��ارق��ة  و���ش��رك��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات،  يف جم���ال 
واأنواعه  البتكار،  اإ�شرتاتيجية  ا�شتعر�شت  كما  اخلدمات. 
التدريجي،  �شبه  والب��ت��ك��ار  ال��ت��دري��ج��ي،  الب��ت��ك��ار  وه���ي: 
والب���ت���ك���ار اجل������ذري، ث���م ت��وق��ف��ت م���ع م��ن��ه��ج��ي��ة البتكار 
بيئة  يف  الب��ت��ك��ار  وب�����ش��م��ة  الأف����ك����ار،  ت�شميم  وم��ن��ه��ج��ي��ة 
والت�شارع،  التحفيز والتو�شع، والنطاق  العمل من خالل: 

والتطوير والكت�شاف، والختيار والطموح. 
الذهنية  واليقظة  الإيجابية  اأن  اإىل  املحا�شرة  وخُل�شت 
مفتاح عملي لالبتكار والإبداع، و�شبيل اإىل ال�شفاء الذهني 
وحت��ق��ي��ق ال�����ش��ع��ادة والإي��ج��اب��ي��ة، والإن��ت��اج��ي��ة م��ن خالل 
الإبداع والبتكار، واأ�شارت اإىل اأن اليقظة الذهنية ت�شاعد 
والتعاطف،  والتكيف  العاطفي،  وال��ت��وازن  الن��ت��ب��اه،  على 
والهدوء وال�شرتخاء واملرونة، ثم تناولت اليقظة الذهنية 
املحا�شرة  وحثْت  الأخ��رى.  فوائدها  واأه��م  حياة،  كاأ�شلوب 
على القراءة والط��الع، واأ�شلوب احلياة ال�شحي، والتعلم 
معادلة  اإىل  وتطرقت  ب��ال��ذات،  والثقة  وامل��ب��ادرة  امل�شتمر 
ال�شعادة: الإيجابية والرتابط واملرونة؛ موؤكدة اأن ال�شعادة 
اإىل  امل��وظ��ف��ني  اإن��ت��اج��ي��ة  ن�شبة  ب��زي��ادة  والإي��ج��اب��ي��ة كفيلة 
%12. ويف ختام املحا�شرة قام �شعادة الدكتور عبد العزيز 
الأر�شيف  يف  الإداري  التطوير  م�شت�شار  الري�شي  نا�شر 
ال�����ش��ي��دة خ��ل��ود الر�شتماين  ��رة  املُ��ح��ا���شِ ب��ت��ك��رمي  ال��وط��ن��ي 
يف  والب��ت��ك��ار  والإي��ج��اب��ي��ة  لل�شعادة  التنفيذي  -ال��رئ��ي�����س 

املجل�س الحتادي للرتكيبة ال�شكانية. 

وزارة تنمية املجتمع ت�شاهم يف تكوين ودعم ا�شتقرار 865 اأ�شرة يف الن�شف الأول من 2018
•• دبي -وام:

يف  املجتمع  تنمية  وزارة  �شاهمت 
تكوين ودعم ا�شتقرار 865 اأ�شرة 
بقيمة  زواج  م��ن��ح  ع���ر  اإم���ارات���ي���ة 
تزيد على 60 مليون درهم خالل 
العام  م��ن  الأوىل  ال�شتة  ال�شهور 
ت����اأت����ي ه�����ذه املنح  اجل�������اري ح���ي���ث 
حكومة  ل���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذا 
دول���ة الإم����ارات ال��رام��ي��ة اإىل دعم 
وا���ش��ت��ق��رار الأ����ش���رة الإم��ارات��ي��ة يف 
امل��ج��ت��م��ع م��ن خ���الل ���ش��ن وتنفيذ 
والعديد  والت�شريعات  ال�شيا�شات 
من املبادرات التي ت�شاهم يف تكوين 
وم�شتقرة يف حميط  �شعيدة  اأ�شرة 
جمتمعي اإيجابي م�شاهم يف البناء 
والتنمية. واأعلنت ال��وزارة اأن عدد 
منح الزواج - منذ �شدور القانون 
 1992 47 ل�شنة  الحت��ادي رقم 
 1993 ال���ع���ام  ت��ن��ف��ي��ذه يف  وب�����دء 
حتى العام 2017 - بلغ ما يزيد 
بداية  ومنذ  منحة   65000 عن 
يونيو  نهاية  وحتى  اجل��اري  العام 
بقيمة  منحة   865 بلغ   2018

درهم. األف  و550  مليونا   60
عي�شى  بنت  ح�شة  م��ع��ايل  واأك����دت 
اأن  بو حميد وزيرة تنمية املجتمع 
تعزيز التما�شك الأ�شري والتالحم 
الأهداف  اأه��م  اأح��د  يعد  املجتمعي 
وخ�شو�شاً  للوزارة  ال�شرتاتيجية 
ما يتعلق بامل�شاهمة يف تاأ�شي�س اأ�شر 
ج��دي��دة ب��ن��اء ع��ل��ى اأ���ش�����س وقواعد 
ث��اب��ت��ة داع��م��ة ل���ش��ت��ق��راره��م اإذ ل 
ال�����وزارة ع��ل��ى تقدمي  ي��ت��وق��ف دور 
منح  �شورة  يف  فقط  امل��ايل  الدعم 
الزواج ولكن ميتد اأي�شاَ اإىل توفري 
التوعوية  وال��رام��ج  ال�شت�شارات 
بدء  بهدف  ال���زواج  على  للمقبلني 

حياتهم الزوجية بال�شكل الأمثل.
ان�������ه يف ظل  م���ع���ال���ي���ه���ا  وق�����ال�����ت 
امل���ع���دلت امل��رت��ف��ع��ة احل��ال��ي��ة من 
على  للح�شول  املتقدمني  ج��ان��ب 
يزيد  اأن  املتوقع  ال��زواج فمن  منح 

الأفكار  خ��الل��ه  ت��ت��الق��ى  ج��م��اع��ي��اً 
وت��ت��وح��د ف��ي��ه اجل���ه���ود م���ن اأج���ل 
وامل�شاريع  امل����ب����ادرات  اأه����م  ب���ل���ورة 
ال��ت��ي م��ن خ��الل��ه��ا ���ش��ت��دع��م روؤي���ة 
وحتقق   2021 الإم�������ارات  دول����ة 
الوطنية  الأج����ن����دة  م�����ش��ت��ه��دف��ات 
التي تعزز متا�شك الأ�شرة وتالحم 
امل���ج���ت���م���ع ك���م���ا ت�����ش��ع اخل���ط���وات 
ن��ح��و حت��ق��ي��ق مئوية  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

الإمارات 2071.
وت��ع��م��ل ال������وزارة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز دور 
اأف�������راد الأ�����ش����رة يف اإ����ش���راك���ه���م يف 
والآراء  الأف���ك���ار  ب��ط��رح  امل�شاهمة 
و�شائل  يف  ال��������وزارة  ق���ن���وات  ع���ر 
اللقاءات  اأو  الجتماعي  التوا�شل 
ا�شتقرارهم  ت��دع��م  ال��ت��ي  املبا�شرة 
بيئة  يف  ال��ع��ي�����س  م����ن  ومت��ك��ن��ه��م 
اإيجابية و�شعيدة م�شاركة يف البناء 
جيل  تن�شئة  على  ق���ادرة  والتنمية 
واع متحمل وم�شوؤول جتاه وطنه.

ي�شار اإىل اأن منحة الزواج مقدارها 
70 األف درهم ت�شرف دفعة واحدة 
الطلب  م��ق��دم  يف  ت��ت��واف��ر  اأن  على 
وال�شوابط  ال�������ش���روط  م���ن  ع����دد 
ه��و وزوج��ت��ه من  ي��ك��ون  اأن  ت�شمل 
�شن  ي��ق��ل  واأل  ال���دول���ة  م��واط��ن��ي 
الزوج عن 21 �شنة ميالدية و�شن 
ميالدية  ���ش��ن��ة   18 ع���ن  ال���زوج���ة 
عند عقد الزواج واأن يكون املتقدم 
غري قادر على نفقات الزواج اأو من 
املحدود  والدخل  الإمكانيات  ذوي 
امل�شاعدات  من  ي�شتفيدون  اأومم��ن 
�شايف  ي��ت��ج��اوز  واأل  الج��ت��م��اع��ي��ة 
دخ��ل��ه 25 األ���ف دره���م وذل���ك بعد 
ا���ش��ت��ق��ط��اع ب����دل ال��ت��ق��اع��د وب���دل 
طلب  ي��ق��دم  واأن  وج���د  اإن  ال�شكن 
امل��ن��ح��ة خ���الل م���دة ل ت��ت��ج��اوز 6 
اأ����ش���ه���ر م����ن ت����اري����خ ع���ق���د ال������زواج 
وزوجته  املنحة  ط��ال��ب  يلتزم  واأن 
واملحا�شرات  ال������دورات  ب��ح�����ش��ور 
وزارة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ت���وع���وي���ة 
تنمية املجتمع خالل مدة �شنة من 
تاريخ التقدم بطلب منحة الزواج.

ع���دد امل��ن��ح يف ن��ه��اي��ة ع���ام 2018 
بعد  وذل��ك  ال�شابقني  العامني  عن 
تقدمي 865 منحة خالل ال�شهور 

ال�شتة الأوىل من العام اجلاري.
“تت�شمن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ�����ش����اف����ت 
تعزيز  اإىل  الهادفة  ال��وزارة  برامج 
ا����ش���ت���ق���رار و�����ش����ع����ادة الأ�������ش������رة يف 
ومعاجلة  الإم����ارات  دول��ة  جمتمع 
بها  وال��ت��وع��ي��ة  ال�شلبية  ال��ظ��واه��ر 
ي�شتهدف  “اإعداد” ال��ذي  برنامج 
ال�������ش���ب���اب امل��ق��ب��ل��ني ع���ل���ى ال������زواج 
وامل���ت���زوج���ني اجل����دد وي��ع��ت��ر من 
اأه���م ال��رام��ج امل��ن��ف��ذة وه��و عبارة 
تت�شمن  متكاملة  ت��دري��ب��ي��ة  دورة 
البناء  وه��ي  رئي�شية  حم���اور  �شتة 
ومتطلباته  وال���������زواج  الأ������ش�����ري 
ومواجهة  الأ����ش���ري���ة  وال���ع���الق���ات 
امل�شاكل الأ�شرية والتخطيط املايل 
الزوجني  بني  وال�شراكة  والأ�شري 
املواطنة  وتعزيز  الأب��ن��اء  تربية  يف 
ح���ي���ث ت���ع���زز ه�����ذه امل����ح����اور لدى 
ال�شتقرار  باأهمية  الوعي  ال�شباب 
وال��ت��م��ا���ش��ك الأ�����ش����ري م���ن خالل 
متعددة  واآل����ي����ات  و���ش��ائ��ل  ع���ر����س 
الإيجابي  التغيري  دع��م  يف  ت�شاهم 
تنظيم  وي��ت��م  الأ����ش���رة  يف حم��ي��ط 
الرنامج يف جميع اإمارات الدولة 

اخت�شا�شيني ذوي خرة  من قبل 
يف التوعية الأ�شرية”.

العام  خ�����الل  ال����������وزارة  ون���ظ���م���ت 
تدريبية  دورة   31 ع��دد   2017
م��ن ب��رن��ام��ج اإع����داد ا���ش��ت��ف��اد منها 
ومواطنة  م��واط��ن��ا   4696 ع���دد 
الأول من  الن�شف  فيما نظمت يف 
دورات   10 ع����دد   2018 ال���ع���ام 
تدريبية يف خمتلف اإمارات الدولة 
ا�شتفاد منها عدد 1280 مواطنا 
اأن  معاليها  واأ���ش��اف��ت  وم��واط��ن��ة. 
ت��وع��وي��ة جديدة  ه��ن��اك م�����ش��اري��ع 
ال�����������زواج مثل  ع����ل����ى  ل���ل���م���ق���ب���ل���ني 
مبادرة  وه���ي  الآخر”  “ن�شفي 
م���وج���ه���ة حل���دي���ث���ي ال����������زواج من 
اأعوام  خم�شة  اإىل  ع��ام  زواج  عمر 

توعوياً  ب��رن��اجم��اً  خ��الل��ه��ا  ت��ق��دم 
وهناك  �شل�شة  بطريقة  تثقيفياً 
ل�شمان  “حاورين”  مبادرة  اأي�شاً 
جمتمع  يف  ال��ع��ائ��الت  خ�شو�شية 
دولة الإمارات ومبادرة “م�شاري”، 
لي�س  لتوفري حياة زوجية ناجحة 
فقط للم�شتفيدين من منح الزواج 
الزواج  على  للمقبلني  اأي�شاً  ولكن 

واملتزوجني اجلدد ب�شكل عام.
ال���������وزارة  اأن  م���ع���ال���ي���ه���ا  واأك����������دت 
كافة  دع��م  يف  م�شريتها  �شتوا�شل 
اخلدمات  وتطوير  املجتمع  فئات 
امل��ق��دم��ة ل��ه��م ب�����ش��ورة ت�����ش��اه��م يف 
ملجتمع  وال��ر���ش��ا  ال�شعادة  حتقيق 
لتوجيهات  تنفيذاً  الإم���ارات  دول��ة 
معاليها  وقالت  الر�شيدة.  القيادة 
جهودها  ����ش���رتك���ز  ال�����������وزارة  اإن 
تطوير  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  يف 
ال�شيا�شات والت�شريعات واخلدمات 
وامل�����ب�����ادرات ل��ك��ل ف��ئ��ة ع��ل��ى حدة 
ا�شتقرار  دع���م  دوره����ا يف  و���ش��ت��ع��زز 
التي  الإماراتية  الأ���ش��رة  ومتا�شك 
حت���ظ���ى ب���اه���ت���م���ام ح���ك���وم���ة دول����ة 
الإم���ارات اإمي��ان��اً منها ب��اأن الأ�شرة 
املجتمع  ل��ب��ن��ة  ه����ي  الإم�����ارات�����ي�����ة 
..م�شرية  والبناء  التنمية  واأ�شا�س 
جهداً  يتطلب  الأ�شرة  بناء  اأن  اإىل 

وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع ورئي�س الأركان يبحثان التعاون مع رئي�س الأركان الأندوني�شياإدارة عمليات �شرطة راأ�س اخليمة تكرم 20 موظفًا متميزًا
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

ب��ن��اًء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ال���ل���واء علي 
النعيمي  ع����ل����وان  ب����ن  اهلل  ع���ب���د 
ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة راأ�����س اخليمة، 
ك����رم ال��ع��م��ي��د ����ش���امل را����ش���د ربيع 
ال�شويدي نائب مدير  بوخطامني 
ب�شرطة  امل��رك��زي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع���ام 
راأ�س اخليمة، بح�شور العقيد علي 
حممد النقبي مدير اإدارة العمليات 
ب�شرطة راأ�س اخليمة، 20 موظفاً 
نظري  العمليات،  اإدارة  يف  متميزاً 
املهام  اأداء  يف  ال��ع��م��ل��ي  ت��ف��وق��ه��م 
من  انطالقاً  وذلك  اإليهم،  املوكلة 
تعتمدها  ال��ت��ي  التكرمي  منهجية 
لتحفيز  اخل���ي���م���ة،  راأ�������س  ���ش��رط��ة 
خمتلف  يف  امل��ت��م��ي��زي��ن  املنت�شبني 
املجالت ال�شرطية، ملا يبذلونه من 

جهد وتفاٍن واإخال�س يف العمل.
ح��ي��ث اأ����ش���اد ال��ع��م��ي��د ���ش��امل را�شد 
املوظفني  بجهود  ال�شويدي،  ربيع 

•• اأبوظبي -وام:

اأحمد  ب��ن  حممد  معايل  ا�شتقبل 
ل�شوؤون  دول�����ة  وزي�����ر  ال�����ب�����واردي 
وزارة  مقر  يف  ام�س  �شباح  الدفاع 
الفريق  م��ع��ايل  باأبوظبي  ال��دف��اع 
هيئة  رئي�س  �شاهيانتو  ه��ادي  اأول 
الإندوني�شية  امل�����ش��رتك��ة  الأرك�����ان 
الدولة  اإىل  ب���زي���ارة  ي��ق��وم  ال����ذي 

حاليا.
ورحب معاليه بزيارة رئي�س هيئة 
الإندوني�شية،  امل�شرتكة  الأرك����ان 
التاأكيد  ال��ل��ق��اء  خ��الل  ج��رى  كما 
بني  الثنائية  العالقات  عمق  على 

البلدين ال�شديقني.
تطوير  ���ش��ب��ل  اجل���ان���ب���ان  وب���ح���ث 
ع��الق��ات ال�����ش��داق��ة وال��ت��ع��اون يف 
املجالت الدفاعية والع�شكرية مبا 
للبلدين  امل�شرتكة  امل�شالح  يخدم 
النظر حول  .. كما تبادل وجهات 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ت��ط��ورات 

بامل�شئولية املهنية.
العمليات  ع���ام  ن��ائ��ب م��دي��ر  واأك����د 
راأ�����س اخليمة،  ب�����ش��رط��ة  امل��رك��زي��ة 
التكرمي قد ج��اء جت�شيداً  ه��ذا  اأن 
لروؤية القيادة ال�شرطية يف ت�شجيع 
ال�شرطة،  منت�شبي  م��ن  امل��ك��رم��ني 

جميع  اأداء  يف  امل��ت��م��ي��زة  امل��ك��رم��ني 
بها،  كلفوا  التي  والواجبات  املهام 
م�شرية  موا�شلة  اإىل  اإياهم  داعياً 
مثمناً  ال�شرطي،  العمل  يف  التميز 
ارتقاء  يف  ال���ف���ّع���ال  دوره������م  ع��ل��ى 
�شعورهم  بف�شل  ال�شرطي،  العمل 

املثمر، يف  املزيد من العطاء  لبذل 
وتعزيز  والن�شباط  الأم��ن  حفظ 
الأمر  الأمنية،  بامل�شئولية  ال�شعور 
تر�شيخ  اإىل  ب�����دوره  ي�����وؤدي  ال����ذي 
م��ف��ه��وم ال����واج����ب ال���وط���ن���ي لدى 

الكادر ال�شرطي.

يف  امل�شلحة  ال��ق��وات  اأرك����ان  رئي�س 
مكتبه  يف  اليوم  �شباح  �شابق  وقت 
امل�شلحة  للقوات  العامة  بالقيادة 
معايل الفريق اأول هادي �شاهيانتو 
امل�شرتكة  الأرك������ان  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
الإندوني�شية والوفد املرافق الذي 

والق�شايا التي تهم البلدين.
امل�شوؤولني  من  ع��دد  اللقاء  ح�شر 
الدفاع  وزارة  يف  ال�شباط  وك��ب��ار 

والوفد املرافق لل�شيف.
الفريق  معايل  ا�شتقبل  وق��د  ه��ذا 
الركن حمد حممد ثاين الرميثي 

يزور البالد حالياً.
ومت خالل اللقاء مناق�شة املوا�شيع 
ل�شيما  امل�����ش��رتك  اله��ت��م��ام  ذات 
الع�شكرية  ب���اجل���وان���ب  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
و���ش��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا وت��ع��زي��زه��ا بني 

البلدين ال�شديقني.

موا�شالت عجمان تعقد اجتماعا لزيادة مركبات الأجرة يف منطقة م�شفوت ومزيرع
•• عجمان : الفجر

اأجل  من  و�شعت  التي  ال�شرتاتيجية  اخلطة  �شوء  يف 
رغبات  وتلبية  عجمان  لإم����ارة  التابعة  امل���دن  تغطية 
امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني يف ه����ذه امل���ن���اط���ق ع��ق��د قطاع 
ال��ع��ام��ة اجتماعا  امل��وا���ش��الت  م��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات يف 
تن�شيقيا مع ال�شائقني واملراقبني �شمن اأعمال املوؤ�ش�شة 
يف التو�شع برقعة خدمات النقل يف جميع اأنحاء الإمارة 
وذلك مبقر املبنى الرئي�شي باجلرف. واأكد اأحمد �شقر 
املطرو�شي املدير التنفيذي لقطاع العمليات بالإنابة اأن 
هذا الجتماع ياأتي بعد زيارة منطقة م�شفوت ومزيرع 
وفرت  اأن  بعد  ال��رك��اب  تهريب  م��ع��دلت  قيا�س  بهدف 
اأجرة  مركبات  للمنطقة  العامة  امل��وا���ش��الت  موؤ�ش�شة 
للحد من هذا ال�شلوك الذي ترتتب عليه اأ�شرار توؤثر 
على املجتمع ب�شكل مبا�شر.  واأو�شح اأن الجتماع تناول 

الأج����رة يف منطقة م�شفوت  م��رك��ب��ات  زي����ادة خ��دم��ات 
وا�شتطالعات  م��ي��دان��ي��ة  درا����ش���ة  ع��ل��ى  ب���ن���اًء  وم���زي���رع 
عدد  زي��ادة  اإىل  احلاجة  اقت�شت  وقد  لل�شكان،  اأجريت 
م��رك��ب��ات الأج����رة خل��دم��ة ال�شكان واحل���د م��ن ظاهرة 
املجتمع،  على  �شلبي  ب�شكل  توؤثر  التي  الركاب  تهريب 
باخلدمات  املنطقة ومدها  بهذه  الهتمام  اإىل �شرورة 
ي��ل��ب��ي متطلبات  ب��ال��ن��ق��ل وامل���وا����ش���الت مب���ا  اخل��ا���ش��ة 
التوعية  ن�شر  ���ش��رورة  الج��ت��م��اع  ناق�س  كما  ال�شكان. 
والجتماع  املن�شورات  خ��الل  م��ن  بالقانون  والل��ت��زام 
تواجد  اأماكن  املعنية وحتديد  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  مع 
امل�شتخدمني كما  اأعباء  مركبات الأجرة للتخفيف من 
مت حتديد خطوط ال�شري اخلا�شة مبنطقتي م�شفوت 
امليدانية  واملتابعة  املراقبني  عمل  تكثيف  مع  ومزيرع 
ول�شمان  ال��رك��اب  تهريب  م��ن  للحد  م�شتمرة  ب�شفة 

�شري العمل على اأكمل وجه.

طرق دبي تبحث تعزيز التعاون مع اأجنول
•• دبي-وام:

هيئة  يف  املديرين  جمل�س  ورئي�س  العام  املدير  الطاير  مطر  �شعادة  بحث 
كافاليو  اأن��ا بول دي  برئا�شة معايل  اأجن��ويل  واملوا�شالت مع وفد  الطرق 
وزيرة التهيئة العمرانية وال�شكن يف جمهورية اأجنول �شبل تعزيز التعاون 

وتبادل اخلرات بني الهيئة ونظريتها يف اأجنول.
الوفد  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق  هيئة  مبقر  ا�شتقباله  خ��الل  الطاير  واأط��ل��ع 
الأجنويل على امل�شاريع التي تنفذها الهيئة حاليا وامل�شاريع املزمع تنفيذها 
ملواكبة  املوا�شالت  وو�شائل  الطرق  �شبكات  من  التحتية  البنية  لتطوير 
دبي  ا�شت�شافة  متطلبات  وتلبية  دب��ي  اإم���ارة  ت�شهده  ال��ذي  امل�شتمر  النمو 

معر�س اأك�شبو 2020.
من جانبها اأعربت الوزير الإجنولية عن اإعجابها بالتنمية ال�شاملة التي 
وانظمة  الطرق  ل�شبكات  التحتية  البنية  وتطور  الإم���ارات  دول��ة  ت�شهدها 
التعاون بني اجلانبني من خالل  املوا�شالت. وعرت عن تطلعها لتعزيز 
والط���الع على  وامل��وا���ش��الت  الطرق  للتدريب يف هيئة  فني  اإر���ش��ال فريق 
النقل  منظومة  وت��ط��وي��ر  ال��ط��رق  م�شاريع  تنفيذ  يف  الفنية  التفا�شيل 

اجلماعي التي تعد عن�شرا مهما يف حركة تنقل ال�شكان اليومية.
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•• الظفرة -الفجر:

نظمت بلدية منطقة الظفرة بالتعاون 
من  ع������دداً  امل�����دين  ال����دف����اع  اإدارة  م���ع 
جتارب الإخالء الوهمي، بهدف التاأكد 
والعاملني  امل���وظ���ف���ني  ا����ش���ت���ع���داد  م���ن 
وتفعيل  ال��ط��وارئ  حل��الت  لال�شتجابة 
خ��ط��ة ا���ش��ت��م��راري��ة الأع���م���ال، ح��ي��ث مت 
اأم�������س ت��ن��ظ��ي��م اإخ������الء وه���م���ي مبكتب 
ال���ب���ي���ئ���ة وال�������ش���ح���ة وال�������ش���الم���ة ومت 
خادم  يف  حريق  ح��دوث  �شيناريو  و�شع 
يف  الدخان  وانت�شار   Server ال�شبكة 
بالبدء يف  الإخ��الء  وق��ام فريق  املكتب. 
امل��وظ��ف��ني وال��ع��ام��ل��ني وتوجيه  اإخ����الء 
والتاأكد  ال��ت��ج��م��ع  نقطة  اإىل  اجل��م��ي��ع 
التوجيهات  واإعطائهم  �شالمتهم  م��ن 
والإر���ش��ادات الالزمة وع��دم العودة اإىل 
احلريق  على  ال�شيطرة  بعد  اإل  املكتب 
وت����اأم����ني امل����ك����ان. وب���ع���د الن���ت���ه���اء من 
خطة  تطبيق  مت  املبنى  اإخ���الء  تنفيذ 
ن��ت��ي��ج��ة لتعطل  ا���ش��ت��م��راري��ة الأع���م���ال 
خادم ال�شبكة وتعطل خدمة النرتنت، 
ان��ت��ق��ل ق�����ش��م م��ن م��وظ��ف��ي امل��ك��ت��ب اإىل 
لتقدمي  والأم��ن  اخلدمات  اإدارة  مبنى 
للح�شول  املمانعة  عدم  �شهادة  خدمات 
على ت�شاريح البناء. ويف نهاية التجربة 
على  املوظفني  ب�شكر  املكتب  مدير  ق��ام 

املالحظات  على  الوقوف  ومت  تعاونهم 
ال��ت��ي مت ر���ش��ده��ا اأث���ن���اء ت��ن��ف��ي��ذ خطة 
الإخ���������الء وك����ذل����ك مت ت��ق��ي��ي��م ق����درة 
امل��وظ��ف��ني ع��ل��ى ال���ش��ت��م��رار يف تقدمي 
�شهادة  ب���اإ����ش���دار  اخل��ا���ش��ة  اخل���دم���ات 
الإجراءات  و�شع  مت  وقد  املمانعة  عدم 

الت�شحيحية املطلوبة.
كما نفذت البلدية جتربة اإخالء وهمي 
مبركز اخلدمات احلكومية املتكامل مت 
اإدارة الدفاع  مبدينة زايد بالتعاون مع 
امل���دين. وع��ن��د �شماع ���ش��ف��ارات الإن���ذار 
واملتعاملني  املوظفني  اإخ��الء جميع  مت 

وجتميعهم عند نقاط جتمع الطوارئ، 
حالت  يف  املتبعة  وال��ط��رق  بالأ�شاليب 
و�شالمة  اأم��ن  على  للحفاظ  الطوارئ، 
�شالمتهم  م���ن  وال���ت���اأك���د  امل���وظ���ف���ني، 
واإع��ط��ائ��ه��م ال��ت��وج��ي��ه��ات والإر�����ش����ادات 
ال����الزم����ة. وي����اأت����ي ت��ن��ظ��ي��م م��ث��ل هذه 
امل�شوؤولية  م����ن  ان���ط���الق���اً  ال���ت���ج���ارب 
الظفرة  منطقة  لبلدية  الج��ت��م��اع��ي��ة 
املوظفني  ����ش���الم���ة  ع���ل���ى  وح���ر����ش���ه���ا 
كافة  اكتمال  من  والتاأكد  واملتعاملني، 

ال�شتعدادات للتعامل مع اأي طارئ.
وق����ال ���ش��ع��ي��د ���ش��ه��ي��ل امل����زروع����ي مدير 

مبدينة  مت  احلكومية  اخلدمات  مركز 
التعرف  اإىل  ت��ه��دف  التجربة  اإن  زاي���د 
على اإجراءات الإخالء ملختلف احلوادث 
وتهيئة  وامل��م��ت��ل��ك��ات  الأرواح  وح��م��اي��ة 
املوظفني على عمليات الإخالء، والتاأكد 
م���ن ج��م��ي��ع اأج���ه���زة ال��ك�����ش��ف والإن������ذار 
وم����ع����دات م��ك��اف��ح��ة احل����ري����ق وم����دى 
اإدارة  اإىل  بال�شكر  وتوجه  �شالحياتها، 
الدفاع املدين واملوظفني على تعاونهم 
الوهمي  الخ������الء  جت���رب���ة  اإجن������اح  يف 
مت  التي  املالحظات  على  ال��وق��وف  ومت 

ر�شدها اأثناء تنفيذ خطة الإخالء. 

•• اأبوظبي-وام:

اطلع وفد من هيئة ال�شارقة للوثائق 
الأول  اأم�س  زيارته  والأر�شيف خالل 
والبحوث  ل���ل���درا����ش���ات  زاي�����د  م���رك���ز 
ال��ت��اب��ع ل��ن��ادي ت���راث الإم������ارات على 
وتوثيق  ح���ف���ظ  يف  امل����رك����ز  جت���رب���ة 

وعر�س تاريخ وتراث الدولة. 
ال�شويدي  اأح��م��د  اآم��ن��ة  ال��وف��د  ���ش��م 
ال�����درا������ش�����ات  اإدارة  م����دي����ر  ن����ائ����ب 
ونهى  الهيئة  يف  املعرفية  واخلدمات 
املعرفة  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  امل����ال  حم��م��د 
ال��ع��ب��ي��ديل م�شرف  م��ع��ني  وي�����ش��رى 
والباحثة  ال�����ش��ف��اه��ي  ال��ت��اري��خ  ق�����ش��م 
ج��واه��ر اأح��م��د ال�����ش��وي��دي. وك���ان يف 
ا�شتقبالهم فاطمة م�شعود املن�شوري 
مدير مركز زايد للدرا�شات والبحوث 
زايد  مكتبة  م�شوؤول  الأم���ريي  وب��در 
رئي�س  املحريبي  وخليفة  وامل��ع��ار���س 
من  وع��دد  واملقتنيات  املتاحف  ق�شم 

موظفي النادي. 
باحلراك  املن�شوري  فاطمة  واأ�شادت 
اإم������ارة ال�����ش��ارق��ة يف ظل  ال��ث��ق��ايف يف 
واه���ت���م���ام �شاحب  وم��ت��اب��ع��ة  رع���اي���ة 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم���م���د 

الأعلى حاكم ال�شارقة وقدمت للوفد 
�شرحا عن النادي ودوره يف املحافظة 
برعاية  الإم������ارات������ي  ال�������رتاث  ع���ل���ى 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  وتوجيهات 
ال�شمو  نهيان ممثل �شاحب  اآل  زايد 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س ال��ن��ادي حتى 
اأ�شبح النادي من املوؤ�ش�شات الر�شمية 
ال��رائ��دة يف ���ش��ون ال��ت��اري��خ والرتاث 

وحمايته. 
للدرا�شات  زاي��د  مركز  اأن  واأو�شحت 
تاريخ  ت��وث��ي��ق  يف  يعتمد  وال��ب��ح��وث 

الأر�شيفية  امل�����ش��ادر  ع��ل��ى  الإم������ارات 
زايد  مكتبة  ت��زخ��ر  اإذ  ميلكها  ال��ت��ي 
اأر�شيف  ب���ج���ان���ب  م��ه��م��ة  مب�������ش���ادر 
وال�شحف  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ال���وث���ائ���ق 
ل�شيما  وامل����ط����ب����وع����ات  وامل�����ج�����الت 
امل�����ش��ري��ة وت��ن��اول��ت م�����ش��روع توثيق 
م�شدرا  يعد  الذي  ال�شفهية  الرواية 
م��ه��م��ا ل��ت��وث��ي��ق ت���اري���خ الإم��������ارات .. 
لفتة اإىل اأن للمركز جتربة مهمة يف 
اأر�شيفا �شوتيا  هذا اجلانب وميتلك 
ك����ب����ريا.  م���ن ج��ه��ت��ه��ا ���ش��ك��رت اآمنة 

تراث  ن��ادي  الوفد  رئي�شة  ال�شويدي 
ال�شيخ  �شمو  راأ���ش��ه  وع��ل��ى  الإم�����ارات 
.. مثمنة  نهيان  اآل  زاي��د  �شلطان بن 
النادي  يلعبه  ال����ذي  ال��ك��ب��ري  ال����دور 
وامل���رك���ز يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل����وروث 

الثقايف والتاريخي. 
للتعاون  اتفاق  عن  الزيارة  واأ�شفرت 
للدرا�شات  زاي���د  م��رك��ز  ب��ني  ال��ث��ق��ايف 
للوثائق  ال�شارقة  وهيئة  وال��ب��ح��وث 
ثمراته  تظهر  اأن  ينتظر  والأر�شيف 

قريبا. 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  وقعت 
الدولة  الريطاين يف  الثقايف  واملجل�س 
مذكرة تفاهم لعتماد قاعة الختبارات 
امل����وارد  ق��ط��اع  ال��ب��ع��ث��ات يف  اإدارة  مب��ق��ر 
اأب��وظ��ب��ي كمركز  ���ش��رط��ة  ال��ب�����ش��ري��ة يف 
احل�شول  يف  الراغبني  للطلبة  امتحان 
اختبار  ن��ظ��ام   «  IELTS �شهادة  على 
اللغة الإجنليزية الدويل” والتعاون يف 

املجال الأكادميي والتدريب. 
وقع املذكرة - يف مقر القيادة العامة - 
عن �شرطة اأبوظبي اللواء �شامل �شاهني 
الب�شرية  امل���وارد  قطاع  مدير  النعيمي 
املجل�س  ع���ن  وق��ع��ه��ا  ف��ي��م��ا   .. ب���الإن���اب���ة 
الثقايف  املجل�س  مدير  اأندر�شون  غافني 

الريطاين. 
عثمان  ال��ع��م��ي��د  امل���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  ح�شر 
البعثات  اإدارة  م��دي��ر  اخل����وري  ح��اج��ي 
وعدد من �شباط القطاع .. ومن املجل�س 
الثقايف الريطاين ديب اأدهيكاري نائب 
م��دي��ر الم��ت��ح��ان��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة ملنطقة 
اأفريقيا  و����ش���م���ال  الأو������ش�����ط  ال�������ش���رق 

وكالثيكا �شنكار واآمنة خان. 
ياأتي توقيع املذكرة انطالقا من حر�س 
القيادة ال�شرطية على تاأهيل منت�شبيها 
من خالل التعليم والتدريب وفق اأعلى 
اأرقى  مع  بالتعاون  الدولية  امل�شتويات 
عامليا  املتخ�ش�شة  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
ورفع امل�شتوى العلمي واملعريف لكوادرها 

واملهنية  ال��ف��ن��ي��ة  اخل������رات  واك��ت�����ش��اب 
ل�شمان  ال�����ش��رط��ي  ب��ال��ع��م��ل  ل��الرت��ق��اء 
كمجتمع  اأب���وظ���ب���ي  اإم��������ارة  ا����ش���ت���م���رار 
ي��ن��ع��م ب���الأم���ن وال�����ش��الم��ة م���ن خالل 
اجلودة  عالية  �شرطية  خدمات  تقدمي 
ل��ل��م��واط��ن��ني و امل��ق��ي��م��ني يف الإم������ارة و 
زوارها .  وقال العميد اخلوري اإن اعتماد 

اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  قاعة 
IELTS يعتر  �شهادة  اختبار  كمركز 
حكومية  جلهة  تابع  معتمد  مركز  اأول 
�شي�شجع  الإم�������ارة مم���ا  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
بدورات  لاللتحاق  ال�شرطة  منت�شبي 
لرفع  املتقدمة  الإجنليزية  اللغة  تعلم 

موؤهالتهم العلمية والأكادميية. 

•• ال�صارقة -وام:

كبريا  اهتماما  الإم����ارات  دول���ة  ت��ويل 
بال�شتثمار يف راأ�س املال الب�شري الذي 
“ج�شور  ب��رن��ام��ج  اأرك����ان  اأح���د  ي�شكل 
موؤ�ش�شة  اأط��ل��ق��ت��ه  ال�����ذي   “ امل��ع��رف��ة 
ال�شارقة لتطوير القدرات “ تطوير” 
ل�شناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�ش�شة  التابعة   -
القادة واملبتكرين - يف العام 2017.  
الحتاد  دول��ة  موؤ�ش�س  مقولتا  وتوؤكد 
اآل  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ  له  املغفور 
نهيان - طيب اهلل ثراه - .. “اإن تعليم 
ثروة  ذات���ه  ح��د  يف  وتثقيفهم  ال��ن��ا���س 
ونحن  ث���روة  فالعلم  بها  نعتز  ك��ب��رية 
علمي”...  اأ�شا�س  على  امل�شتقبل  نبني 
اأريد اأن يتعلم كل اأبناء اخلليج  “اإنني 
بالده  اخل��ل��ي��ج  اب���ن  يبني  اأن  اأري����د   ..
بعثاتنا  نر�شل  اإننا   .. وبعلمه  بنف�شه 
من الطلبة اإىل كل مكان من الأر�س 
اإىل  ه����وؤلء  ي��ع��ود  وع��ن��دم��ا  ليتعلموا 
اأمل  اأك��ر  حققت  قد  �شاأكون  بالدهم 
ي����راود نف�شي ل��رف��ع��ة اخل��ل��ي��ج واأر����س 

اخلليج” هذا الهتمام. 
حر�س  املعرفة”  “ج�شور  وي��ج�����ش��د 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن 
�شمو  وقرينته  ال�شارقة  حاكم  الأعلى 
ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي 
رئ��ي�����ش��ة م��وؤ���ش�����ش��ة رب���ع ق���رن ل�شناعة 

ال���ق���ادة وامل��ب��ت��ك��ري��ن ع��ل��ى دع���م جميع 
قدرات  تنمية  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��رام��ج 
ال�شباب يف �شتى املجالت لرفعة اإمارة 
طلبة  الرنامج  وي�شتهدف  ال�شارقة 

اجلامعات املواطنني يف ال�شارقة. 
و ي�شعى الرنامج اإىل تاأهيل القيادات 
الوطنية الواعدة من �شباب اجلامعات 
بال�شارقة وتنمية و�شقل مهاراتهم يف 
وفنونها  اأ�شاليبها  مبختلف  ال��ق��ي��ادة 
احل��دي��ث��ة م���ن خ����الل اب��ت��ع��اث��ه��م اإىل 
املوؤ�ش�شات  م���ع  وال���ت���وا����ش���ل  اخل������ارج 
ال���ع���ري���ق���ة ل��ن��ق��ل وت�����ب�����ادل اخل�����رات 
العاملية  التجارب  باأف�شل  وتعريفهم 
من  الرنامج  ويعد  منها  وال�شتفادة 
التي  امل��ع��ريف  التمكني  م��ب��ادرات  اأب���رز 
تكوين  ب��ه��دف  “تطوير”  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 

الإماراتية  ال�شبابية  ال�شخ�شية  وبناء 
حا�شره  يف  م����وؤث����را  ج���ي���ال  واإع���������داد 

وم�شتقبله. 
ال����رن����ام����ج يف دورت������ه  وا�����ش����ت����ه����دف 
الذين  الطلبة  م��ن  جمموعة  الأوىل 
عاما   24-19 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح 
ال�شارقة  ج��ام��ع��ة  م��ن  اخ��ت��ي��اره��م  مت 
ال�شارقة  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  واجل���ام���ع���ة 
ال�شارقة  يف  ال��ع��ل��ي��ا  التقنية  وك��ل��ي��ات 
وم���راك���ز ال��ن��ا���ش��ئ��ة يف ال�����ش��ارق��ة وفق 
موؤهالتهم  راع�����ت  حم�����ددة  م��ع��اي��ري 
لديهم  التوا�شل  ومهارات  وقدراتهم 
تعريفية  رح���ل���ة  يف  �����ش����ارك����وا  ح���ي���ث 
�شملت مقر الأمم املتحدة يف الوليات 

املتحدة. 
وقال هادف ال�شويدي طالب الهند�شة 

امل�شاركني  اأح��د   - ال�شارقة  جامعة  يف 
يف ال��دورة الأوىل من الرنامج - اإنه 
بعد دعوة مفتوحة  بالرنامج  التحق 
بامل�شاركة  للراغبني  وجهتها اجلامعة 
امل�شاحبة  ال������زي������ارات  ل����ه  واأت�����اح�����ت 
الأمم  منظمة  �شملت  التي  للرنامج 
امل���ت���ح���دة الل����ت����ق����اء مب���ج���م���وع���ة من 
وثقافات  جلن�شيات  ينتمون  ال�شباب 
خمتلفة وتبادلوا معهم احلديث حول 
العاملية  بالأجندة  �شلة  ذات  موا�شيع 
منها  ال�شتفادة  وكيفية  لال�شتدامة 
امل�شتقبلية  الدولة  بتوجهات  وربطها 
2021 ما اأ�شاف للم�شاركني الكثري 

من امل�شامني املهمة. 
واأ�شار اإىل اأنهم ا�شتمعوا خالل زيارتهم 
�شروحات  اإىل  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ب��ن��ى 
قدمها نظرائهم ال�شباب من خمتلف 
اأن��ح��اء ال��ع��امل ح��ول ال��ت��ح��رك العاملي 
لإنهاء العنف �شد الأطفال وا�شتفادوا 
اإمارة  واأن  ل�شيما  كبري  ب�شكل  منها 
ال�شارقة باتت واحدة من املدن العاملية 
اإىل  وال��ي��اف��ع��ني  للطفولة  ال�شديقة 
خا�شة  ملفات  على  اطالعهم  جانب 
يف  التكنولوجيا  تلعبه  ال���ذي  ب��ال��دور 
تقريب التوا�شل بني ال�شعوب وملفات 

خا�شة حول امل�شاواة بني اجلن�شني. 
ر�شالة  اإي���������ش����ال  مت  اأن�������ه  واأ�������ش������اف 
للم�شاركني باأن املراأة يف دولة الإمارات 
قيادة  من  ميكنها  متقدم  مبناخ  تنعم 

خمتلف  ع���ل���ى  وال����ن����ج����اح  الأع������م������ال 
منا�شب  ت���ت���ب���واأ  وب����ات����ت  الأ�����ش����ع����دة 
املجالت  خمتلف  يف  ومرموقة  مهمة 
والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية 
م����ا ت������رك ان���ط���ب���اع���ا اي���ج���اب���ي���ا ل���دى 

اجلميع. 
“ج�شور  ب��رن��ام��ج  اأه��م��ي��ة  اأن  واأو����ش���ح 
اإحدى  املعرفة” تنبع من كونه ميثل 
ال�شباب  ت��ع��رف  ال��ت��ي  الو�شل  حلقات 
ب���ال���ع���امل وال����ت����ي ميكن  الإم������ارات������ي 
الثقافات  ت���ب���ادل  ل��ت��ع��زي��ز  ت��وظ��ي��ف��ه��ا 
الأخرى  ال��ع��امل  �شعوب  م��ع  والأف��ك��ار 
اأهمية  على  للتاأكيد  يقودنا  م��ا  وه��و 
ا����ش���ت���م���راري���ة م���ث���ل ه�����ذا ال����ن����وع من 

الرامج. 
من جهتها قالت اآمنة الق�شاب طالبة 
ال��رتب��ي��ة يف ك��ل��ي��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا يف 
ال�����ش��ارق��ة - اإح����دى امل�����ش��ت��ف��ي��دات من 
ت���ع���رف���وا خالل  اأن����ه����م   - ال���رن���ام���ج 
ع��ل��ى جملة  ال���رن���ام���ج  امل�����ش��ارك��ة يف 
تتبناها  التي  اخلا�شة  الأه����داف  م��ن 
على  املتحدة  ل��الأمم  التابعة  الهيئات 
الأمومة  ورعاية  امل��راأة  متكني  �شعيد 
الأ�شاليب  اأهم  اإىل  اإ�شافة  والطفولة 
ملعاجلة  امل��ت��ب��ع��ة  ال���دول���ي���ة  وامل���ع���اي���ري 
وا�شتغالل  الأط��ف��ال  عمالة  حت��دي��ات 
الكبرية  الفائدة  لها  قدم  ما  طفولته 
الذي  العلمي  التخ�ش�س  �شعيد  على 

تدر�شه وهو ريا�س الأطفال. 

الرنامج  يف  امل�������ش���ارك���ة  اأن  وذك������رت 
الذي  التخ�ش�س  وبحكم  لها  اأت��اح��ت 
الرائدة  التجربة  ا�شتعرا�س  تدر�شه 
والفريدة لإمارة ال�شارقة على �شعيد 
رعاية الأطفال واليافعني اإ�شافة اإىل 
التي  ال��ع��وام��ل  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط 
�شاهمت يف نيل الإمارة اعتماد “مدينة 
من  واليافعني”  ل��الأط��ف��ال  �شديقة 
للطفولة  امل���ت���ح���دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة 
مبادرتها  ���ش��م��ن  “اليوني�شيف” 
لالأطفال  ال�����ش��دي��ق��ة  امل����دن  ال��ع��امل��ي��ة 

واليافعني. 
طالب  البنا  اهلل  عبد  ق��ال  جانبه  من 
اأن��ه��م اطلعوا  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ه��ن��د���ش��ة 
ال���زي���ارات على جملة من  م��ن خ��الل 
الأهداف العامة لالأمم املتحدة والتي 
واملناخ  بالبيئة  تتعلق  بق�شايا  تعنى 

ت�شاركوا  حيث  والجتماع  والقت�شاد 
م���ع م��ت��ح��دث��ني ���ش��ب��اب م���ن خمتلف 
اأمامهم  وا���ش��ت��ع��ر���ش��وا  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
ال�شارقة ما  التجارب اخلا�شة لإم��ارة 
�شمن  ال��ف��اع��ل  التوا�شل  م��ن  مكنهم 

اأطر هذه الق�شايا . 
هذه  خالل  من  تعرفوا  اأنهم  واأ�شاف 
امل�شاركة على جتارب خمتلفة وناجحة 
وتعزيز  الثقايف  ال��ت��ب��ادل  �شعيد  على 
العاملي وفتحت  ال�شباب  التوا�شل بني 
بال  مهند�شون  “ منظمة  زي���ارة  لهم 
لكت�شاف  وا����ش���ع���ا  جم�����ال   “ ح������دود 
جوانب علمية حديثة ذات �شلة بهذا 
التخ�ش�س ل �شيما املتعلقة بالهند�شة 
الكهربائية حيث تبادلوا مع نظرائهم 
العري�شة  اخل�����ط�����وط  امل���������ش����ارك����ني 
وال����دواف����ع اخل��ا���ش��ة ل��ل��ح�����ش��ول على 

كيفية  ودرا�����ش����ة  امل���ت���ط���ورة  الأف����ك����ار 
تطبيقها يف الدولة. 

التي  ال����ك����ب����رية  ل����ل����ف����وائ����د  ون�����ظ�����را 
اك��ت�����ش��ب��وه��ا ع��ق��ب م�����ش��ارك��ت��ه��م اأع���رب 
فعاليات  م���ن  امل�����ش��ت��ف��ي��دون  ال��ط��ل��ب��ة 
املعرفة”  “ج�شور  من  الأوىل  ال��دورة 
موؤ�ش�شة  ت�����ش��ت��م��ر  ب������اأن  اأم���ل���ه���م  ع����ن 
تطوير   - ال��ق��درات  لتطوير  ال�شارقة 
يف تنظيم الرنامج لفتح املجال ملزيد 
التجارب  ع��ل��ى  للتعرف  الطلبة  م��ن 
التخ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
وامل��ج��الت وال��ت��وا���ش��ل م��ع �شباب من 
العامل انطالقا من قواعد  اأنحاء  كل 
تعزيز  الإ�شهام يف  �شاأنها  معرفية من 
عالقات  وب����ن����اء  امل�������ش���رتك���ة  امل���ن���اف���ع 
وامل�شالح  املتبادل  الح���رتام  اأ�شا�شها 

الإن�شانية.

بلدية منطقة الظفرة تنظم عددًا من جتارب الإخالء الوهمي

»ال�شارقة للوثائق« تطلع على جترية »مركز زايد للدرا�شات«

مذكرة تفاهم بني �شرطة اأبوظبي واملجل�س الثقايف الربيطاين

بهدف حماية رمزية علم الدولة واملظهر احل�ساري للمدينة

بلدية مدينة اأبوظبي تدعو اإىل اأهمية املحافظة على اأعالم الدولة وتبديل التالف منها
•• اأبوظبي-الفجر: 

دع�������ت ب����ل����دي����ة م����دي����ن����ة اأب����وظ����ب����ي 
مواطنني   - املجتمع  اأف����راد  جميع 
املوؤ�ش�شات  وك���ذل���ك   - وم��ق��ي��م��ني 
املرافق  عن  وامل�شوؤولني  وال�شركات 
التجارية  العامة واخلا�شة واملباين 
والعزب  واحل���رف���ي���ة  وال�����ش��ن��اع��ي��ة 
وامل�����زارع، وال���ش��رتاح��ات وحمطات 
اخلدمة وغريها اإىل اأهمية احلفاظ 
على املعاين والقيم الوطنية ال�شامية 
لعلم دولة الإمارات العربية املتحدة 
اإبقائه  ع��ل��ى  احل���ر����س  خ����الل  م���ن 
عاليا خفاقا و�شيانته ب�شكل م�شتمر 
ذات  اأو  التالفة  الأع���الم  وا�شتبدال 
بالعوامل  املتاأثرة  الباهتة  الأل���وان 

الطبيعية والرياح والأتربة.

خالل  ر�شدت  اأنها  البلدية  واأك��دت 
مناطق  جميع  يف  تفتي�شية  حملة 
ال�����ش��ه��ام��ة ع����ددا ك��ب��ريا م���ن اأع���الم 
الدولة التالفة املرفوعة فوق بع�س 
والعزب  وامل��������زارع  امل����ن����ازل  اأ����ش���ط���ح 
واأماكن اأخرى ب�شكل يوؤثر �شلباً على 
ويعك�س  احل�����ش��اري  امل��دي��ن��ة  مظهر 
�شورة ل تتنا�شب مع قيمة ورمزية 

علم الدولة ومعانيه ال�شامية.
البلدية  تهيب  امل��ن��ط��ل��ق  ه���ذا  وم���ن 
واملقيمني  املواطنني  الأخ���وة  بكافة 
املت�شررة  الأع����الم  بتغيري  امل��ب��ادرة 
باأعالم  وال���ري���اح  ال�����ش��م�����س  ب��اأ���ش��ع��ة 
اأخرى جديدة جت�شد معاين الولء 
والوطنية والنتماء من خالل جعل 
علم الدولة يف اأف�شل واأرقى �شوره.

واعتزازها  فخرها  البلدية  وت��وؤك��د 
واملقيمني  امل����واط����ن����ني  مب�������ش���اع���ر 
احلري�شني على رفع علم الإمارات 
والبنايات  وال���ف���ل���ل  امل����ن����ازل  ف�����وق 
العامة،  واملرافق  التجارية  واملراكز 
ح�س  تعزيز  اإىل  ثقة  بكل  وتتطلع 
من  والوطنية  املجتمعية  امل�شوؤولية 
اإب����داء ال��ت��ع��اون م��ع البلدية  خ���الل 
م��ن اأج��ل احل��ف��اظ على ه��ذا الرمز 
العوامل  م���ن  وح��م��اي��ت��ه  ال���وط���ن���ي 

الطبيعية و�شيانته ب�شكل دوري.
الأعالم  اإزال����ة  اإىل  البلدية  ودع���ت 
املطلوبة  للموا�شفات  املطابقة  غري 
واملظهر  وال��رون��ق  ال�شكل  حيث  من 
راي����ة  ح���م���اي���ة  اأن  م�������ش���رية  ال����ع����ام، 
اأنيقة  ع��ل��ي��ه��ا  واحل���ف���اظ  الإم�������ارات 

ورفعة  وج���م���ال  ب�����ش��م��وخ  ت���رف���رف 
اأ�شدق  وهي  فرد  كل  م�شوؤولية  هي 
تعبري عن امل�شاعر الوطنية والولء 
وحتقيقاً  ال�����غ�����ايل  ال�����رم�����ز  ل����ه����ذا 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  تبذل  لذلك 
املجتمع  �شرائح  كافة  مع  بالتعاون 
اإمكانياتها  ك���ل  وت�����ش��خ��ر  ج��ه��وده��ا 
حلماية رمز الدولة يف اأجمل �شورة 

واأبهى منظر.
ب�شكل  تقوم  اأنها  البلدية  واأو�شحت 
دوري بح�شر وتقييم كامل لأعالم 
الدولة املرفوعة فوق اأ�شطح املنازل 
العامة  وامل��راف��ق  والبنايات  والفلل 
الأعالم  ل�شتبدال  حمالت  وتنفذ 
اأبوظبي  يف  امل��ن��اط��ق  ك��اف��ة  ت�����ش��م��ل 

و�شواحيها.

•• دندي -وام:

احلكومة  يف  ال����ع����دل  وزي������ر  ي���و����ش���ف  ح���م���زة  م���ع���ايل  زار 
ال�شكتلندية كلية اآل مكتوم للتعليم العايل يف دندي حيث 
التقى بالطالبات املبتعثات للم�شاركات يف برنامج التدريب 
الثقافية  ال��ت��ع��ددي��ة  ل��رن��ام��ج   26 ال����  ل���ل���دورة  ال�شيفي 
ومهارات القيادة الذي تنظمه الكلية بتوجيهات من �شمو 
وزير  دبي  نائب حاكم  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان 

املالية راعى الكلية.
وقال الدكتور اأبوبكر جابر مدير الكلية اإن الوزير ال�شيف 

الالتي  الطالبات  اأم���ام  جت��ارب��ه  ال��ل��ق��اء  خ��الل  ا�شتعر�س 
ط��رح��ن ع��ل��ي��ه جم��م��وع��ة م��ن الأ���ش��ئ��ل��ة م��ا لق���ى اإعجابه 
وتقديره ومتنى لهن اإقامة �شعيدة والتعرف على التاريخ 

واملجتمع ال�شكتلندي . 
من جانبه اأو�شح �شعادة مريزا ال�شايغ رئي�س جمل�س اأمناء 
احلايل  يوليو   9 ي��وم  �شتحتفل  الكلية  اأن  مكتوم  اآل  كلية 
الثالث من الرنامج و�شتتوجه الطالبات  الأ�شبوع  بختام 
اإىل باري�س ل�شتكمال الأ�شبوع الرابع بالتن�شيق مع جامعة 
الأ�شبوع  برنامج  اأن  اإىل  م�شريا   .. اأبوظبي  يف  ال�شوربون 

يت�شمن زيارات جلامعة ال�شوربون ومعامل املدينة.

مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  متابعة  واأك����د 
املبا�شرة للرنامج واإعجابه مب�شتوى امل�شاركات يف احلر�س 
والرامج  املحا�شرات  مع  وتفاعلهم  منه  ال�شتفادة  على 
تاأهيلهن  يف  كبري  ب���دور  ت�شهم  وال��ت��ي  امليدانية  ال�شفية 

قياديات امل�شتقبل.
يذكر اأن هذه الدفعة ت�شم 72 من الطالبات املبتعثات من 
اأبوظبي وكلية  منها كلية ال�شرطة يف  وكلية  جامعة   17
وجامعة  القاهرة  جامعة  يف  ال�شيا�شية  والعلوم  القت�شاد 
بن  ح��م��دان  وجامعة  الفجرية  وجامعة  املاليزية  امل��الي��ا 

حممد الذكية و�شركة اينوك - التي ت�شارك لأول مرة.

وزير العدل ال�شكتلندي يزور كلية اآل مكتوم يف دندي

»ج�شور املعرفة«.. تبادل املعرفة بني �شباب ال�شارقة والعامل 
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عربي ودويل
رئي�شة املحكمة العليا يف بولندا تتحدى ال�شلطة 

•• وار�صو-اأ ف ب:
و�شلت رئي�شة املحكمة العليا البولندية اىل مكتبها ام�س 
حماطة باأن�شارها لتوؤكد بذلك رف�شها التقاعد والقبول 
بتعديل قانوين تنتقده املفو�شية الأوروبية التي رد عليها 
نظامه  “بناء  يف  بلده  حق  على  بالتاأكيد  ال���وزراء  رئي�س 

الق�شائي وفق تقاليدها اخلا�شة«.
جتمعوا  الذين  ملوؤيديها  غري�شدورف  مالغورزاتا  وقالت 
افعل  ال�شيا�شة.  يف  اأع��م��ل  “ل  العليا  املحكمة  مقر  ام��ام 
ذلك دفاعا عن دولة القانون ولو�شع حدود بني الد�شتور 

وانتهاك الد�شتور«

وا�شافت “اآمل ان يعود نظام القانون اىل بولندا«.
املحكمة  يف  ال��و���ش��ع  اىل  وا���ش��ح  ب�شكل  ي�شري  ان  وب���دون 
العليا، اكد رئي�س الوزراء البولندي ماتو�س مورافيت�شكي 
امام الرملان الوروبي �شباح الربعاء يف �شرتا�شبورغ ان 
وفق  الق�شائي  نظامها  “بناء  يف  “احلق”  متلك  ب��الده 

التقاليد اخلا�شة بها«.
وا�شاف امام النواب الوروبيني املجتمعني يف جل�شة عامة 
لي�س  الوروب�����ي،  احت��ادن��ا  �شعار  ال��ت��ن��وع،  يف  “الحتاد  ان 

�شعاراً فارغاً«.
ويف وار�شو �شفق املتظاهرون الذين قدر �شحافيو وكالة 
اآلف،  اآلف واربعة  فران�س بر�س عددهم مبا بني ثالثة 

“الد�شتور”  بينها  م��ن  ه��ت��اف��ات  ورددوا  ل��غ��ري���ش��دورف. 
و”حماكم حرة” و”نحن معك” و”ثابتون«.

العليا  املحكمة  لرئي�شة  دعمهم  عن  بذلك  يعرون  وهم 
ب��ع��د خف�س  ي��ت��ق��اع��دوا  ي��ف��رت���س ان  اآخ����ر  و26 ق��ا���ش��ي��ا 
65 عاما، وهو قرار مدرج  �شن التقاعد من �شبعني اىل 
والعدالة  القانون  ح��زب  بها  يقوم  التي  ال���ش��الح��ات  يف 

املحافظ الذي ي�شكل اغلبية.
وقالت انيي�شكا ماكوفيت�شكا )57 عاما( وهي من �شكان 
الد�شتور  ع��ن  للدفاع  هنا  “انا  بر�س  لفران�س  العا�شة، 
م�شاء  كل  مثل  والدميوقراطية،  والعدالة  وال�شتقالل 

طيلة ال�شبوع«.

عري�شة بالربملان ل�شحب  الثقة من يو�شف ال�شاهد
•• الفجر – تون�س - خا�س

   ك�شف النائب عن حركة ال�شعب زهري املغزاوي، اأم�س الأربعاء، عن وجود عري�شة 
ب�شدد التوقيع مبجل�س نواب ال�شعب من خمتلف الكتل لدعوة رئي�س احلكومة 
حلكومته     الثقة  جتديد  على  للت�شويت  جل�شة  على  ال�شاهد  يو�شف  التون�شية 
الف�شل  لتفعيل  اجلمهورية  رئي�س  اإىل  اللتجاء  �شيتم  اأن��ه  اىل  امل��غ��زاوي  واأ���ش��ار 

99 من الد�شتور يف �شورة رف�س يو�شف ال�شاهد التوجه اىل الرملان.    واأو�شح 
ومن  الدميقراطي  التيار  وم��ن  ال�شعبية  اجلبهة  من  نوابا  ت�شم  العري�شة  اأن 
افاق تون�س واخرين من الئتالف احلاكم وحتديدا من نداء تون�س.    واعتر 
املغزاوي ان البالد تعي�س ماأزقا �شيا�شيا و�شفه باخلطري حممال الئتالف احلاكم 
م�شوؤولية ذلك.    ولفت اإىل اأن رئي�س احلكومة غري قادر على اجراء حتوير واأن 

خ�شومه قادرين على اإقالته م�شريا اإىل �شرورة اأن تتوقف هذه الأزمة.

•• الفجر - تون�س - خا�س
   اأكد الناطق الر�شمي با�شم حركة 
نداء تون�س منجي احلرباوي اأم�س 
حزبه  بني  التحالف  اأن  الأرب��ع��اء، 
وح���رك���ة ال��ن��ه�����ش��ة ان��ت��ه��ى، قائال 
اأنهينا  اأن��ن��ا  ب��و���ش��وح  جتلى  “لقد 
خالل  من  النه�شة  مع  التحالف 
البلدية  املجال�س  انتخابات  نتائج 

يف خمتلف مناطق البالد«.
التي  امل��رة الوىل     ولي�شت ه��ذه 
ي��ع��ل��ن ف��ي��ه��ا م�������ش���وؤول م���ن ن���داء 
النه�شة  م��ع  ال��ط��الق  ع��ن  تون�س 
الأيام  تواتر يف  القول  ه��ذا  ان  ال 
الأخ��رية، وتزامن مع حديث عن 
�شيا�شية  ج��ب��ه��ة  لت�شكيل  م�����ش��اع 
جديدة ت�شم نداء تون�س والفروع 
التي �شبق ان ان�شقت عنه ا�شا�شا. 

ب���ع���د ه��ي��م��ن��ة حركة  ي����اأت����ي  ك���م���ا 
بلديات  م��ع��ظ��م  ع���ل���ى  ال��ن��ه�����ش��ة 
ال����ب����الد وال����ت����ي ت���وج���ه���ا ال����ن����داء 
العا�شمة  بلدية  رئا�شة  بخ�شارة 
تون�س وما متثله من رمزية امام 

مر�شحة حركة النه�شة.
ع���ل���ى فوز     وع���ل���ق احل�����رب�����اوي 
م��ر���ش��ح��ة ال��ن��ه�����ش��ة ����ش���ع���اد عبد 
ال������رح������ي������م مب����ن���������ش����ب رئ���ي�������ش���ة 
قائال  ت���ون�������س  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة 
القبول  ه����ي  “الدميقراطية 
بنتيجة النتخابات.. هناك رمزية 

ت����ق����وم على  امل��ن��ت��خ��ب��ة  ال���ب���ل���دي���ة 
القوى  م��ع  والت�شويت  التحالف 
على  “�شتعمل  واأن��ه��ا  الوطنية”، 
اأية حالة خروج عن �شف  متابعة 

املبداأ اإن وجدت«.
اجلبهة  م��ر���ش��ح  اأن  اىل  ي�����ش��ار     
كان  عي�شى  ب��ن  لطفي  ال�شعبية 
اأن  �شحفية  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  اأك����د 
ح���رك���ة ال��ن��ه�����ش��ة ا���ش��ت��ط��اع��ت اأن 
م�����ش��ت�����ش��اري��ن من   5 ت�����ش��ت��ق��ط��ب 
ي�شم  ال��ذي  النتخابي  الئتالف 
ن�������داء ت���ون�������س والحت���������اد امل����دين 
للت�شويت  تون�س”  و”مدينتي 
ل���ف���ائ���دة م��ر���ش��ح��ت��ه��ا ���ش��ع��اد عبد 
ال��رح��ي��م.    وف���ازت رئي�شة قائمة 
����ش���ع���اد عبد  ال���ن���ه�������ش���ة،  ح����رك����ة 
ب��ل��دي��ة تون�س  ب��رئ��ا���ش��ة  ال��رح��ي��م، 
26 �شوتا من جملة  ب�  العا�شمة 
الثاين لرتكيز  ال��دور  48 خ��الل 
املجل�س البلدي، وذلك بعد امتناع 
كل من مر�شحي اجلبهة ال�شعبية 
وعددهم  ال��دمي��ق��راط��ي  وال��ت��ي��ار 
بذلك  لتكون  الت�شويت،  12 عن 
اأول امراأة رئي�شة للمجل�س البلدي 

لتون�س املدينة.

املجال�س  ت���ك���وي���ن  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة 
التي  الت��ه��ام��ات  نتيجة  البلدية، 
ط��ال��ت ق��ي��ادات��ه م���ن ق��ب��ل رئي�س 

احلكومة يو�شف ال�شاهد«.
اأول  اأن حركتي تون�س     واأ���ش��اف 
ت��ع��م��الن اليوم  ت��ون�����س  وم�����ش��روع 
على توحيد القوى الدميقراطية 
مب�شاركة حركة نداء تون�س، وقد 
يكون النطالق عر هذه الأحزاب 
اىل  النطالق  قبل  اأول،  الثالثة 
مرحلة تالية لتوحيد بقية القوى 

الدميقراطية.
   ومن جانبها كانت حركة م�شروع 
تون�س اأ�شدرت بيانا اأكدت فيه اأن 
خالل  ال��ت�����ش��وي��ت  يف  “�شيا�شتها 
املجال�س  داخل  امل�شوؤوليات  توزيع 

اإ�شالمي  ك��ب��رية يف و���ش��ول ح��زب 
�شيخ مدينة تون�س.. وكنا  ملن�شب 
اإىل حزب  املن�شب  ي��وؤول  اأن  ناأمل 

دميقراطي حداثي«.
   وا�شاف احلرباوي، اإنه مت اإجراء 
م�����ش��اورات وات��ف��اق��ات وح��دي��ث مع 
ب��ع�����س الأط���������راف ل��ل��ت��ح��ال��ف يف 
مو�شحا  املدينة،  �شيخ  انتخابات 
ك��ان��ت من  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  اأن اجل��ب��ه��ة 
التفاق  ال��ت��ي مت  الأط������راف  ب���ني 
بقية  عن  الإف�شاح  راف�شا  معها، 
واكتفى  الأخ�����������رى،  الأط�����������راف 
“مع الح�����زاب الأخ���رى  ب��ال��ق��ول 
رئا�شة  ت������وؤول  اأن  ت��رف�����س  ال���ت���ي 

بلدية تون�س حلركة النه�شة«.
نداء  ان ح��زب حركة  ي�شار اىل     
اأ�شابيع  بعد  اأعلن  قد  ك��ان  تون�س 
النتخابات  يف  هزميته  من  قليلة 
اجل���زئ���ي���ة يف دائ������رة اأمل���ان���ي���ا، عن 
نهاية التوافق مع حركة النه�شة 

وحتوله اىل تناف�س انتخابي.

ممثل حركة نداء تون�س يف بلدية 
الحتاد  ممثلو  عمل  وق��د  تون�س، 
املدين خالل الأي��ام الأخ��رية على 
ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة  مم��ث��ل��ي  اق���ن���اع 
الدميقراطي  والتيار  وامل�شتقلني 
ع��ل��ى ال��ت�����ش��وي��ت ل�����ش��ال��ح ممثل 

حركة نداء تون�س«.
وبنّي بلحاج اأن “حركة نداء تون�س 
املرحلة  خ����الل  ارت���ب���اك���ا  ت��ع��ي�����س 

تون�س  ح��رك��ة  حل���زب  ال�شيا�شية 
اول بالتحالف مع حركة النه�شة 
لت�شهيل فوز مر�شحتها �شعاد عبد 
مدينة  �شيخ  من�شب  يف  ال��رح��ي��م 

تون�س.
الهيئة  رئي�س  اتهم     من جانبه، 
اأول،  تون�س  حل��رك��ة  التاأ�شي�شية 
ر���ش��ا ب��احل��اج، ج��ن��اح��ا م��ن حركة 
كتلته  ورئ����ي���������س  ت����ون���������س  ن��������داء 
ال���رمل���ان���ي���ة، ���ش��ف��ي��ان ط����وب����ال، ب�� 
عملية  اج���ه���ا����س  ع��ل��ى  “العمل 
الدميقراطية”  ال��ق��وى  ت��وح��ي��د 
النه�شة،  ح���رك���ة  م���ن  وال���ت���ق���رب 

ح�شب تعبريه.

�سرخ جديد
اجلدير بالذكر اأن فوز �شعاد عبد 
الرحيم ت�شبب يف �شرخ جديد داخل 
ما ي�شمى بالعائلة الدميقراطية، 
ق��ي��ادات من  اتهامات بني  وت��ب��ادل 
تون�س  م�شروع  وم��ن  تون�س  ن��داء 
والحت����اد امل���دين ب��الن��ق��الب على 
لفائدة  وال��ت�����ش��وي��ت  ال��ت��واف��ق��ات 

مر�شحة النه�شة.
   وكان �شفيان طوبال رئي�س كتلة 
نداء تون�س مبجل�س نواب ال�شعب 
اتهم كال من حم�شن مرزوق  قد 
ام���ني ع���ام ح���زب ح��رك��ة م�شروع 
تون�س ور�شا بلحاج رئي�س الهيئة 

   ونفى بلحاج، يف ت�شريح لوكالة 
تكون  اأن  لالأنباء،  افريقيا  تون�س 
اأط������راف مم��ث��ل��ة لالحتاد  ه���ن���اك 
ل�شالح  مم��ث��ل��وه��ا  ���ش��وت  امل����دين 
املرحلة  يف  ال��رح��ي��م  ع��ب��د  ���ش��ع��اد 
بلدية  رئي�س  انتخاب  من  الثانية 

تون�س املدينة.
   وقال يف هذا اخل�شو�س “ممثلة 
ل�شالح  �شوتت  اأول  تون�س  حركة 

بعد خ�سارة حزبه رئا�سة بلدية العا�سمة:

الناطق با�شم نداء تون�س ينعى التحالف مع النه�شة...!
خ�سارة بلدية تون�س تت�سبب يف �سرخ جديد داخل ما ي�سمى بالعائلة احلداثية

اردوغان يوؤدي اليمني الد�شتورية ب�شلطات معززة 
•• اأنقرة-اأ ف ب:

يوؤدي رجب طيب اردوغان اليمني الد�شتورية الثنني املقبل لولية رئا�شية ثانية بعد اإعادة انتخابه ال�شهر املا�شي 
وب�شلطات معززة مبوجب الد�شتور املعّدل، بح�شب ما اأفاد م�شدر رئا�شي. وفاز اردوغان الذي توىل رئا�شة احلكومة 
%52،6 من  يونيو مع   24 الأوىل لالنتخابات يف  ال��دورة  2014 من  للبالد يف  رئي�شا  ب��ات  ثم   2003 العام 
ال�شوات. وارتدى القرتاع اأهمية خا�شة اذ يبداأ العمل بالنظام الرئا�شي اجلديد كما اأقر مبوجب ا�شتفتاء يف العام 
2017 و�شط خماوف من تفرد الرئي�س بال�شلطة. يوؤدي اردوغان اليمني يف الرملان، بح�شب م�شدر رئا�شي رف�س 
ك�شف هويته لوكالة فران�س بر�س. وقال مرا�شلون حكوميون ان املرا�شم �شتتم عند ال�شاعة 13،00 ت غ. وبعدها 
لعالن النتقال اىل النظام اجلديد يف الق�شر الرئا�شي ال�شخم الذي �شيده  “مرا�شم انتقالية”  ب�شاعتني تقام 
اردوغان على م�شارف انقرة، بح�شب ما اأوردت وكالة انباء النا�شول. ومن املتوقع ان يديل اردوغان بكلمة خالل 
املرا�شم التي �شتح�شرها �شخ�شيات من اأو�شاط العمال والفنون والريا�شة بالإ�شافة اىل قادة دول اأجانب، بح�شب 

�شحيفة “حرييت” م�شيفة ان املرا�شم �شيليها ع�شاء يعلن اردوغان بعده ت�شكيلة حكومته.

تبادل اتهامات بني اأحزاب �سديقة باالنقالب
 على التوافقات والت�سويت لفائدة مر�سحة النه�سة

بلحاج ينفي ويتهمنداء تون�س  هل هو طالق بالثالثة هذه املرة

النه�شة حتتفي بفوزها ببلدية تون�س..

يو�شف ال�شاهد يف اختبار جديد

اأبو الغيط : الدبلوما�شية العربية تواجه حتديًا حقيقيًا بالت�شدي للهجمة اخلطرية �شد الق�شية الفل�شطينية
•• القاهرة -وام:

اأكد اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية ان الدبلوما�شية العربية 
الق�شية  لها  تتعر�س  التي  اخلطرية  للهجمة  بالت�شدي  حقيقياً  حتدياً  تواجه 
بالعرتاف  اجلانب  اأح��ادي  قرار  الأمريكية عن  الإدارة  اإع��الن  منذ  الفل�شطينية 
بالقد�س عا�شمًة لإ�شرائيل ونقل �شفارتها اإليها ..م�شريا اىل ان اجلانُب الأمريكي 
قد تخلى بهذا القرار وغريه من الإجراءات الأحادية عن حياده اإزاء النزاع الأطول 
اأب��و الغيط - يف كلمته ام��ام اجلل�شة اخلام�شة واخلتامية  اأم��داً يف املنطقة. وق��ال 
التي عقدت  العربي  الثاين للرملان  الت�شريعي  الف�شل  الثاين من  النعقاد  لدور 
امل�شكلة  م��ن  ج���زءاً  بذلك  ���ش��ارت  املتحدة  ال��ولي��ات  ان  العربية-  باجلامعة  ام�س 
بدًل من اأن تكون ج�شراً اإىل احلل .. م�شريا اىل ان عدد من القرارات الأمريكية 
املتتالية ا�شهم يف اإي�شال ر�شالٍة للجانب الفل�شطيني والعربي باأن الوليات املتحدة 
ل تعباأ بق�شية الفل�شطينيني ول تاأبه ملعاناتهم املمتدة حتى اإنها مل جتد غ�شا�شة 
الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل  غ��وث  وك��ال��ة  م��وازن��ة  يف  اإ�شهامها  تقلي�س  يف 
“اأونروا” من 350 مليون دولر، اإىل 60 مليون دولر، وهو ما يهدد معي�شة ما 
يقرب من �شتة ماليني لجئ فل�شطيني يعتمدون على الوكالة يف معي�شتهم داخل 

اأو التغطية عليها اأو ت�شفيتها خمطٌئ يف قراءة امل�شهد، وخمطٌئ يف فهم الراأي العام 
العربي ..م�شددا على ان الق�شية الفل�شطينية لي�شت ق�شية الفل�شطينيني وحدهم 
ولكنها ق�شية العرب كل العرب و�شتبقى كذلك اإىل اأن يجد هذا ال�شراُع التاريخي 
امل�شتقلة على  الفل�شطينية  الدولة  واإقامة  باإنهاء الحتالل  وال�شامل  العادل  حله 

حدود الرابع من يونيو 1967، وعا�شمتها القد�س ال�شرقية.
النحناء  على  ع�شٌي  اأن��ه  دوم��اً  علمنا  الفل�شطيني  ال�شعب  ان  الغيط  ابو  واأ�شاف 
وغري قابل للتطويع اأو الإخ�شاع .. واأو�شح انه منذ مظاهرات يوم الأر�س يف 30 
مار�س واإىل اليوم ح�شدت اآلة البط�س والعدوان الإ�شرائيلية ما يربو على 135 
اأجل  الالزمة من  الأثناء الت�شالت  العربية يف هذه  .. وجُتري اجلامعة  �شهيداً 
الحتالل يف قطاع غزة   ارتكبها  التي  بت�شكيل جلنة حتقيق يف اجلرائم  الإ���ش��راع 
وا�شاف ان الدول العربية تخو�س معركة حقيقية على ال�شعيد الدبلوما�شي من 
وغري  معزوًل  الأمريكي  القرار  يبقى  اأن  و�شمان  الفل�شطيني  احلق  تثبيت  اأج��ل 
قابل للتكرار اأو ال�شتن�شاخ. ونوه باأن اجلانب العربي جنح يف ا�شت�شدار قرار هام 
من اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يوم 13 يونيو املا�شي يف �شاأن توفري احلماية 
الدولية لل�شعب الفل�شطيني ..مو�شحا ان هذا القراُر هو الأول من نوِعه يف هذا 
الباب، وُيعد ا�شتكماًل للقرار الذي كانت اجلمعية العامة قد اعتمدته يف دي�شمر 

الأرا�شي املحتلة ويف دول اجلوار العربي ف�شاًل عن ن�شف مليون طفل فل�شطيني 
قد ل ي�شتطيعون موا�شلة تعليمهم يف �شبتمر القادم اإن بقي الو�شع على حاله.

دولة  املحا�شر من  املُحتل،  غ��زة  الو�شع يف قطاع  تاأمل  ان  اىل  الغيط  اب��و  وا���ش��ار 
الحتالل منذ 12 عاماً، يدرك اأن انفجار الأمور �شار احتماًل وارداً يف كل حلظة 
�شاغطة  الأخ���رية  ال�شنوات  يف  العربية  الأم��ة  تواجه  التي  الق�شايا  اأن  ..م��وؤك��دا 
وخطرية . وتابع قائال: اأن العديد من بالدنا ل يعي�س ظروفاً عادية واإمنا حالة 
اأزمة، مع التفاوت يف حدة هذه الأزمات ومدى ات�شاعها وخطورتها ويف كل الأحوال 
فاإن الأزمات ل تبقى حم�شورة يف دولة اأو اإقليم جغرايف بعينه، واإمنا تنعك�س اآثارها 
وتبعاتها على العامل العربي مبختلف �شعوبه وعلى �شورته لدى العامل اخلارجي، 

وقدرته على ح�شد طاقاته وموارده من اأجل البناء والتنمية.
الُكلفة  وتفاقم  احل��ل  م�شارات  وتعقد  الأزم���ات  م�شاحة  ات�شاع  رغ��م  ان��ه  وا���ش��اف 
عن  ف�شاًل  العربي،  عاملنا  دول  بع�س  يف  ال�شراعات  ل�شتمرار  وامل��ادي��ة  الب�شرية 
املنطقة  ا�شتقرار  الإره��اب على  ي�شكلها  زال  التي ما  الأمنية اخلطرية  التحديات 
فالبد من ت�شليط ال�شوء على التحديات املُحدقة بالق�شية الفل�شطينية يف هذا 

املنعطف احلا�شم.
وقال من يظن اأن الأزمات العربية الراهنة هي فر�شة لتمييع الق�شية الفل�شطينية 

املا�شي يف �شاأن القد�س.
برغم �شغوط  العاملي،  الإجماع  اإن  وقال 
زال  م��ا  وه���ن���اك،  ه��ن��ا  مُت���ار����س  مك�شوفة 
الفل�شطينيني  تاأييد  يف  وكا�شحاً  �شلباً 
لقد �شوت على قرار اجلمعية العامة يف 
ق��رار يونيو  دول��ة، وعلى   128 دي�شمر 

املا�شي 120 دولة.
وت��اب��ع ق��ائ��ال : م��ع ذل��ك فاإننا ل ينبغي 
اأن نغفل عن ثغرات ينفذ منها اخل�شوم 

ل��ي�����ش��ق��وا وح�����دة ال�����ش��ف وي�����ش��رب��وا قوة 
الإجماع هناك دوٌل ُنراقب اأمناط تو�شيتها على هذه القرارات، ونلم�ُس يف مواقفها 
قدراً من الرتاجع اأو التخاذل ولي�س �شراً اأن 45 دولة امتنعت عن الت�شويت على 

قرار توفري احلماية الدولية للفل�شطينيني يف يونيو.
ال��دول. �شواء  التوا�شل برملانياً مع هذه  وطالب الرملان بالعمل بكِل طريق على 
النية ل�شتن�شاخ  ُتبدي  التي  اأو تلك  التي تتعر�س لل�شغوط لتغري مواقفها  تلك 

اخلطوة الأمريكية غري القانونية بنقل ال�شفارة اإىل القد�س.
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امل�شت�شارة الأملانية انغيال مريكل ام�س الرئي�س دونالد ترامب  حذرت 
بفر�س  تهديدها  املتحدة  الوليات  نفذت  اإذا  اإ�شعال حرب جتارية  من 

ر�شوم جمركية على وارداتها من ال�شيارات من الحتاد الأوروبي.
ويف كلمة امام الرملان الفدرايل قالت مريكل ان الطرفني يخو�شان 
“نزاعا جتارياً” منذ قرار ترامب فر�س ر�شوم على ال�شلب والملنيوم. 
وقالت “من امل�شتح�شن منع هذا النزاع من التحول اىل حرب حقيقية” 
“من اجلانبني«. والحد اتهم  م�شيفة ان هذا يتطلب اتخاذ خطوات 
التجارة،  ناحية  من  ال�شني”  مثل  مثلها  �شيئة  “باأنها  اوروب��ا  ترامب 
من  ب���الده  واردات  ع��ل��ى   20% �شريبة  ف��ر���س  يف  يفكر  ان���ه  م��وؤك��دا 
ال�شيارات من الحتاد الوروبي. وفر�س الحتاد الوروبي ر�شوما على 
ودراجات  واجلينز  الوي�شكي  بينها  المريكية  املنتجات  اب��رز  من  ع��دد 
هاريل ديفيد�شون يف خطوة رمزية ردا على فر�س ترامب الر�شوم على 
ال�شلب والملنيوم. وردا على قول ترامب ان الحتاد الوروبي وخ�شو�شا 
املانيا، اقوى دولة اقت�شادية يف اوروبا، ي�شجل فائ�شا جتاريا �شخما مع 
لأنها  لي�شت �شحيحة  ان ح�شاباته  او�شحت مريكل  املتحدة،  الوليات 
احت�شبنا  “اذا  وق��ال��ت  اخل��دم��ات.  اىل  ولي�س  ال�شلع  اىل  فقط  ت�شتند 
التجاري يف هذه  امليزان  يكون  الرقمية،  فيها اخلدمات  اخلدمات مبا 

احلالة خمتلفا متاما، بفائ�س امريكي مع اأوروبا ولي�س العك�س«.
 
 

لقي 34 �شخ�شا على الأقل بينهم اطفال، حتفهم جراء غرق عبارة 
ام�س  املحلية  ال�شلطات  اأعلنت  ح�شبما  اندوني�شيا،  �شواحل  قبالة 
 48 يبلغ طولها  التي  لي�شتاري”  ام  “كي  العبارة  وكانت  الأرب��ع��اء. 
مرتا، تنقل على ما يبدو 190 �شخ�شا، اي اكرث بكثري من لئحة 
ال 134 م�شافرا حلظة وقوع املاأ�شاة. وبالإ�شافة اىل القتلى ال 34، 
مت انقاذ 155 �شخ�شا، كما قالت الوكالة الوطنية لدارة الكوارث، 
ومل ت�شر اىل اي مفقود يف ح�شيلتها الخرية. واظهرت �شور حلادثة 
ت�شرب  بينما  غرقها  اثناء  العبارة  بطرف  يتم�شكون  ركابا  الغرق 
امواج �شاحنات واآليات اخرى كانت على متنها على بعد نحو 300 
مرت عن �شواحل �شيليبي�س. ووقع هذا احلادث يف اليوم نف�شه الذي 
اعلن فيه انتهاء عمليات البحث عن 164 �شخ�شا فقدوا يف حادث 
بحرية  يف  �شومطرة  جزيرة  يف  املا�شي  ال�شبوع  اخ��رى  عبارة  غ��رق 
�شياحية.  ومنطقة  العامل  يف  البحريات  اعمق  من  تعد  التي  توبا، 
وجنا 21 راكبا ولقي ثالثة اآخرون م�شرعهم. وحول احلادث الذي 
وقع ام�س الأول الثالثاء، قالت وزارة النقل الندوني�شية ان ا�شطول 
من ال�شفن ال�شغرية حاول انقاذ الركاب لن الحوال اجلوية ال�شيئة 

متنع ال�شفن الكر من القرتاب.

مل�شلحة  بحملة  ال��ق��ي��ام  ام�����س  ق��اط��ع��ا  نفيا  زمي��ب��اب��وي  جي�س  ن��ف��ي 
متهيدا  زانو-بي.اف  احلاكم،  وحزبه  منانغاغوا  اإمير�شون  الرئي�س 
لالنتخابات العامة التي �شتجرى يف 30 يوليو اجلاري، كما تتهمه 

املعار�شة.
وقال املتحدث با�شم رئا�شة الأركان، الكولونيل اوفري�شون موغوي�شي، 
اإن “قوات الدفاع عن زميبابوي ل ت�شطلع  يف موؤمتر �شحايف نادر 

باأي دور مبا�شر يف النتخابات املقبلة«.
زانو-بي.اف  ح��زب  ان  توؤكد  مغلوطة  مبعلومات  “فوجئنا  وا�شاف 

�شي�شتخدم قوات الدفاع عن زميبابوي لتزوير النتخابات«.
واتهم عدد كبري من و�شائل العالم القريبة من املعار�شة اجلي�س 
على  لل�شغط  ال��ب��الد  م��ن  الريفية  املناطق  بع�س  يف  ج��ن��وده  بن�شر 

الناخبني.
منذ  الوىل  هي  يوليو،   30 يف  والت�شريعية  الرئا�شية  والنتخابات 
اأرغم روبرت موغابي الذي حكم البالد 37 عاما على ال�شتقالة يف 

نوفمر املا�شي.
قوات  عن  ال�شابق  امل�شوؤول  �شيوينغا،  كون�شتنتينو  الرئي�س  ونائب 
ال��ذي �شرع  الع�شكري  ال��دف��اع ع��ن زمي��ب��اب��وي، يقف وراء الن��ق��الب 
البالغة  ال�شيا�شية  للطموحات  الت�شدي  اجل  من  موغابي  �شقوط 

الو�شوح لزوجته.

عوا�صم

برلني

هراري

جاكرتا

هيومن رايت�س: اطفال مهاجرون 
»مرتوكون مل�شريهم« يف باري�س 

•• باري�س-اأ ف ب:

�شغار  م��ن  “مئات  اأن  ام�����س  ووت�س”  راي��ت�����س  “هيومن  منظمة  اأك����دت 
اأنف�شهم  دون عائالت اىل فرن�شا، يجدون  الذين و�شلوا من  املهاجرين” 

مرتوكني مل�شريهم يف باري�س، منددة بتقييمات معيبة لأعمارهم.
“�شلطات  ان  82 �شفحة  تقرير من  املنظمة غري احلكومية يف  وا�شافت 
اعمار  لتحديد  خاطئة  اج����راءات  اىل  تلجاأ  ب��اري�����س  يف  الطفولة  حماية 
منهم  كبريا  عددا  م�شتبعدة  احد،  يرافقهم  ل  الذين  املهاجرين  الأطفال 

من العناية” التي يحق لهم بها.
اىل  ي�شلون  ال��ذي��ن  القا�شرين  على  يتعني  بهم،  الهتمام  يجري  وحتى 
اعمارهم.  لتحديد  الأح��م��ر،  ال�شليب  اإدارت���ه  يتوىل  بجهاز  امل��رور  باري�س 
وت�شتغرق  بقا�س،  ال�شتعانة  ي�شتطيعون  ال��ق��رار،  على  احتجوا  م��ا  واإذا 
هذه العملية وقتا طويال. لذلك، وب�شبب ممار�شات تع�شفية ميكن اعتبار 
املنظمة.  اأك��دت  كما  و�شولهم،  ل��دى  را�شدين  اخلطاأ  طريق  من  البع�س 
واأ�شافت ان عددا كبريا من ال�شبان يتم رف�شهم بطريقة �شريعة وخاطئة، 
بناء على معيار مظهرهم اجل�شدي وحده. ويعرب التقرير عن القلق اي�شا 
من املقابالت ال�شريعة والتي جتري ب�شكل �شيء، كما ا�شافت املنظمة غري 
احلكومية التي اأجرت مقابالت مع 49 طفال ل يرافقهم اأحد، ودققت يف 

تقييم 35 حالة اخرى.
اإما  م�شكلة،  ت�شبب  التي  هي  الثبوتية  الوراق  فان  اآخرين،  اىل  وبالن�شبة 
واإما لأن  بالهوية”،  املتعلقة  “ل ي�شتطيعون تقدمي وثائقهم  ال�شبان  لأن 

ال�شلطات “تعرت�س على �شحتها«.

ذر من الت�سعيد االإ�سرائيلي  احلكومة الفل�سطينية حتحُ

الفل�شطينيون يف�شلون مروان الربغوثي خلالفة عبا�س 

»ال�سكان ي�سغطون على الثوار للتو�سل لت�سوية 

لعبة الكبار يف �شوريا ُتعيد قوات الأ�شد اإىل ه�شبة اجلولن
“جنحت  الو�شع،  ه��ذا  وبالتزامن 
بالت�شاور  الأمريكية  الدفاع  وزارة 
م���ع اإ����ش���رائ���ي���ل، يف ت��اأج��ي��ل اإخ����راج 
التنف،  م���ن  الأم���ري���ك���ي���ة  ال����ق����وات 
على  تقع  ال��ت��ي  احل��دودي��ة  املحطة 
اإيران  امل��وؤدي من  ال�شريع  الطريق 
ناحية  من  يعتر  ما  وه��و  ل�شوريا، 
اإ�شرائيل، اجنازاً هاماً على الأر�س، 
بتجاهل  ل���ه���ا  ي�����ش��م��ح  اأن  مي���ك���ن 

الهجوم يف درعا حاليا«.
تثق  دول����ة  اأن ل  ال��ت��ق��ري��ر  واأك�����دت 
ت�����ش��ري على  وك���ل���ه���ا  الأخ���������رى،  يف 
توا�شل  م��ع  وب�����ال��ت��وازي  ال��ب��ي�����س، 
اأفيغدور  الإ�شرائيلي  احل��رب  وزي��ر 
�شويغو  الرو�شي  بنظريه  ليرمان 
“لتن�شيق  امل���ا����ش���ي،  اجل��م��ع��ة  ي����وم 
التوقعات، عزز اجلي�س ال�شرائيلي 
ق���وات���ه يف ه�����ش��ب��ة اجل������ولن، رغم 

ال�شلة الطيبة بني اجلانبني«.
“الهجوم  اأن  م��ن  في�شمان  وح���ذر 
على درعا قد يخرج عن ال�شيطرة، 
وين�شى الرو�س امل�شالح ال�شرائيلية 
بالن�شبة لإعادة الو�شع يف اجلولن 
اإىل ما كان عليه 2011، والتعهد 

باأل نرى اإيرانيني حتت اأنوفنا«.
التقرير  اأك�����د  ال�����ش��ي��اق،  ه����ذا  ويف 
لإ�شرائيل  امل���رك���زي  “الطلب  اأن 
حرية  ه��و  الإقليمية،  ال�شفقة  يف 
العمل يف �شوريا، وهو ال�شبب الذي 
يحرك  ال�شرائيلي  اجلي�س  يجعل 
روؤو�����س  ع��ل��ن��ا وع��ل��ى  الآن  ال���ق���وات 

ال�شهاد«. 

لالأمريكيني، والأردن، وا�شرائيل«.
املحادثات بني  “جزء من  واأ�شاف: 
الثوار والرو�س يتم يف عمان، حيث 
لرو�شيا  امل�����ش��رتك  امل��ك��ت��ب  ي���وج���د 
والذي  املتحدة،  والوليات  والأردن 
�شوريا،  جنوب  يف  بالت�شويات  ُيعنى 
فيما تعمل اإ�شرائيل من الكوالي�س، 
كما يوجد مكتب ديفيد �شرتفيلد، 
ملعاجلة  اخلا�س  الأمريكي  املبعوث 

الت�شويات يف �شوريا ويف لبنان«.
قد  “الأردن  اأن  ف��ي�����ش��م��ان  وراأى 
الهجمة  م��ن  الأول  املت�شرر  يكون 
ال�شورية، يف �شوء اإمكانية اأن تغرقه 
موجة جديدة من الالجئني، ومع 
ال�شورية  ُيوافق على اخلطوة  ذلك 
قرب  درع���ا،  حمافظة  يف  الرو�شية 

حدوده، ولي�س يف الأمر �شدفة«.
املقابل  ت��ن��ت��ظ��ر  “اإيران  اأن  وذك����ر 
ينقذ  ال��ذي  القت�شادي،  ال�شيا�شي 
اإىل  م�����ش��رياً  املنهار”،  اق��ت�����ش��اده��ا 
اأ�شدرت  مفاجئ  غ��ري  “ب�شكل  اأن��ه 
م�شابهني  بيانني  والأردن  اإ�شرائيل 
ال�شوريني،  ال���الج���ئ���ني  ع���ن  ج�����داً 
بعبور  لأي لجئ  ي�شمحا  لن  فهما 
حدودهما، ولكنهما �شيبعثان مبواد 

اإن�شانية لالجئني«.
وعمان،  اأب���ي���ب  “تل  ف�����اإن  وه���ك���ذا 
عليهما،  املتوقع  ال�شغط  تخففان 
م�������ن ال��������داخ��������ل وم���������ن اخل�����������ارج، 
اإىل  لف��ت��اً  الالجئني”،  ل�شتيعاب 
اإ�شرائيل  تقلق  التي  “املحافظة  اأن 

حقا هي القنيطرة«.

منذ  ي�شتخدموننا  والأم��ري��ك��ي��ني 
ال�شوريني،  ي�����ش��ت��خ��دم��ون  الآن، 
الأردن���ي���ني، الأك�����راد، وب��ق��در معني 

الإيرانيني«.
“عندما  اأن�����ه  ف��ي�����ش��م��ان  واأ�����ش����اف 
ت��ه��اج��م رو���ش��ي��ا يف م��ن��ط��ق��ة درع����ا، 
اأم���ري���ك���ا، وع��ن��دم��ا تهاجم  ت�����ش��ك��ت 
نف�شها  الأي����ام   يف  التحالف،  ق��وات 
القوات املوؤيدة لالأ�شد التي تقرتب 
الأمريكي  اجل��ي�����س  م��ع�����ش��ك��ر  م���ن 
فان  ال�����ش��وري��ة،  ال��ت��ن��ف  منطقة  يف 

الرو�س ي�شكتون...هذه جتارة«.
الت�شويات  “قيادة  تقارير  وح�شب 
الرو�شي،  اجل��ي�����س  يف  ال�شلمية” 
ا�شت�شلمت حتى �شباح اأم�س الثالثاء 
“25 بلدة يف حمافظة درعا لقوات 
قوات  ب�شيطة،  ال��ط��ري��ق��ة  الأ����ش���د. 
والقوات  م��ا،  ب��ل��دة  حتا�شر  الأ���ش��د 
والرو�شية  ال�������ش���وري���ة  اجل�����وي�����ة، 
تق�شف املنطقة”، و”ال�شكان الذين 
ي�شغطون  ل��ل��ق�����ش��ف،  ي��ت��ع��ر���ش��ون 
مع  لت�شوية  للتو�شل  ال��ث��وار  على 

يديرون  البلدة  وجهاء  ال�شلطات، 
م��ع ال��رو���س م��ف��او���ش��ات على وقف 
بت�شليم  الثوار  يطالب  كما  القتال، 
يتوقف  املقابل  ويف  الثقيل  ال�شالح 
“هكذا،  واأ����ش���اف���ت:  الق�شف..”. 
املنطقة  ُتق�شم  قطعة،  بعد  قطعة 
معارك  دون  وت�����ش��ق��ط  ت���دري���ج���ي���اً 
دراماتيكية، با�شتثناء املركز املاأهول 
ينتظر  ي������زال  ل  ال������ذي  درع�������ا،  يف 
�����ش����ارة ال���ث���م���ن ال���ت���ي ي���ب���دي نظام 
لدفعه  ال�شتعداد  وال��رو���س  الأ���ش��د 

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأن  الأمريكية،  “تامي”  ل��دى جملة  القومي  الأم��ن  مرا�شل  هينيغان،  و.ج  ي��رى 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �شيمار�س، يف قمة الناتو املقبلة، �شغوطاً هائلة 

على زعماء اأوروبا لإعادة فر�س عقوبات �شد اإيران.
ويقول كاتب املقال اإن اإدارة ترامب تعمل اليوم، بعد متزيقها التفاق النووي مع 
اإيران، يف مايو، حل�شد تاأييد دويل لفر�س عقوبات اقت�شادية �شارمة �شد طهران.  
اأوروبا يف الأ�شبوع املقبل،  وتاأتي تلك امل�شاعي ا�شتباقاً لرحلة دونالد ترامب اإىل 
لتقييد  الهادفة  حملته  اإىل  لالن�شمام  زعمائها  على  ي�شغط  اأن  يرجح  وحيث 
امتنع  واإذا  الإي��ران��ي��ة.  النفط  ���ش��ادرات  وق��ف  وم��ن �شمنها  الإي���راين،  القت�شاد 
حلفاء اأوروبيون عن امل�شاركة يف تلك احلملة، هدد ترامب بفر�س عقوبات ثانوية 

�شد اأي �شركة تتعامل مع طهران. 
زعماء  اإج��ب��ار  ال�شارم  باأ�شلوبه  الأمريكي  الرئي�س  ياأمل  امل��ق��ال،  كاتب  راأي  ويف 
اأوروبا على ر�س �شفوفهم خلفه، حتى واإن كانوا يعار�شون علناً عودة العقوبات، 

هذه  وتعتر  اأمريكية.  م�شاركة  دون  احلالية  النووية  ال�شفقة  لإنقاذ  وي�شعون 
ل�شرتاتيجية  نوعه  من  والأول  الأمريكية،  للقيادة  جاد  اختبار  مبثابة  احلملة 
مفاو�س  غولدبريغ،  ريت�شارد  ق��ال  احلملة،  على  وتعليقاً  اإي���ران.   ح��ول  ترامب 
���ش��ارك يف ع��دة جولت  ل��دى جمل�س ال�شيوخ الأم��ري��ك��ي، وال���ذي  جمهوري رائ��د 
برناجمها  لكبح  اإي��ران  على  ال�شغط  يف  �شاعدت  عقوبات  لتفعيل  الكونغر�س  يف 
“املخاطر كبرية. هناك حاجة لفر�س �شغوط هائلة للح�شول على  اإن  النووي 
يف  العاملني  من  ف��رق  ت�شكيل  اإىل  املقال  كاتب  ويلفت  اأم��ري��ك��ا«.  حلفاء  موافقة 
وزارتي اخلارجية واخلزانة تركز حالياً على فرن�شا واأملانيا ودول اأخرى يف الحتاد 
الأوروبي ل� “تتعاون مع وا�شنطن لفر�س �شغوط اقت�شادية وديبلوما�شية بهدف 

�شل القت�شاد الإيراين، ومنعه من التعامل مع باقي اأرجاء العامل«. 
يف  الأعلى  املر�شد  ل��ردع  �شعيها  عن  املعلن  الإدارة  ه��دف  اإىل  املقال  كاتب  ويلفت 
وعرقلة  بالي�شتية،  �شواريخ  تطوير  يف  امل�شي  من  ومنعه  خامنئي،  علي  اإي���ران 
دعمه لتنظيمات �شيعية مت�شددة يف اليمن، و�شوريا، ولبنان. وح�شب الكاتب، لي�س 
اأمام بنوك اأمريكية واأوروبية ا�شتثمرت يف اإيران بعد توقيع ال�شفقة الإيرانية يف 

مريور: هذا هو اجلانب املظلم يف تركيا

�سيثري دور طهران يف ال�سراعات الدموية بقمة الناتو 

من بروك�شل اإىل هل�شنكي...ترامب يح�شد الدعم �شد اإيران 

احلكومة  رئ���ي�������س  ت�������ش���ري���ح���ات 
نتانياهو،  بنيامني  الإ�شرائيلية 
اأع�شاء  ب���زي���ارات  “ال�شماح  ع���ن 
الأق�شى”،  للم�شجد  الكني�شت 
الت�شريحات  تلك  اأن  على  و�شدد 
ملوا�شلة  وخطري  �شافر  حتري�س 
اقتحام احلرم ال�شريف، وت�شجيع 
ب��اأق��د���س مقد�شات  امل�����ش��ا���س  ع��ل��ى 

العرب وامل�شلمني.
وقال املتحدث، ح�شب وكالة الأنباء 
اإن  الفل�شطينية الر�شمية “وفا”، 
نتانياهو مل يكن ليجروؤ على هذا 
وامل�شتفز،  العنجهي  “الت�شعيد 
لول النحياز الأمريكي ل�شيا�شات 
التع�شفية  واإج���راءات���ه  الح��ت��الل 

الذي يقوده دونالد ترمب«.
وحمل املتحدث الر�شمي، حكومة 
نتانياهو، واإدارة ترامب امل�شوؤولية 
الت�شعيد  ه������ذا  ع�����ن  ال���ك���ام���ل���ة 
دفع  “ي�شاهم يف  ال��ذي  اخل��ط��ري، 
�شراع  اأت���ون  اإىل  برمتها  املنطقة 
ديني مرفو�س وغريب عن بالدنا 

واأهل بالدنا ومنطقتنا«. 
اأمني �شر اللجنة  اىل ذلك، ك�شف 
التحرير  مل��ن��ظ��م��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
الفل�شطينية �شائب عريقات توجه 
حمكمة  اإىل  الفل�شطينية  القيادة 
اجلنايات الدولية لتقدمي �شكوى 
الأمريكي  الرئي�س  ق���رارات  �شد 

دونالد ترامب حول القد�س.
وقال عريقات، يف موؤمتر �شحايف، 
البرية  مدينة  يف  مكتبه  يف  عقده 

•• رام اهلل-وكاالت:

نتائجه  ُن�����ش��رت  ا���ش��ت��ط��الع  ك�شف 
م��������روان  اأن  الأرب��������ع��������اء  ام�����������س 
النتفا�شة  ق��ادة  اأح��د  الرغوثي، 
ق�شت  وال���������ذي  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
مدى  ب�شجنه  اإ�شرائيلية  حمكمة 
الأ�شوات  بغالبية  �شيفوز  احلياة، 
اإذا جرت انتخابات لختيار خليفة 
للرئي�س حممود عبا�س الذي يبلغ 

من العمر 82 عاما.
الفل�شطيني  امل����رك����ز  واأج����������رى 
وامل�شحية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ل��ل��ب��ح��وث 
�شارك  ال�����ذي  ال����ش���ت���ط���الع  ه����ذا 
ال�شفة  يف  �شخ�شا   2150 ف��ي��ه 

الغربية وقطاع غزة.
وف�شل 30 يف املئة من امل�شاركني 
يف ال�شتطالع اأن يحل الرغوثي 
حمل عبا�س. والرغوثي ع�شو يف 
يتزعمها عبا�س.  التي  فتح  حركة 
حمكمة  حكمت   2004 ع��ام  ويف 
اإ�شرائيلية على الرغوثي بخم�س 
احلياة  م���دى  بال�شجن  ع��ق��وب��ات 

بعد اإدانته بالقتل.
وحل اإ�شماعيل هنية رئي�س املكتب 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي حل��رك��ة )ح��م��ا���س( يف 
الرغوثي  ب��ع��د  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة 
على  ح�شل  اإذ  لال�شتطالع  وفقا 

23 يف املئة من الأ�شوات.
امل�شاركني  من  املئة  يف   61 وع��ر 
يف ال���ش��ت��ط��الع ع���ن رغ��ب��ت��ه��م يف 
33 يف  ا�شتقالة عبا�س بينما قال 

ا�شتمراره  يف  يرغبون  اإن��ه��م  املئة 
باملن�شب.

واأ�شبح عبا�س رئي�شا عام 2005 
ب��ع��د وف���اة ال��زع��ي��م ي��ا���ش��ر عرفات 
وخ�����ا������س حم�����ادث�����ات �����ش����الم مع 
اإ�شرائيل برعاية الوليات املتحدة. 
الفل�شطينيني  م��ن  كثريين  لكن 
فقدوا الثقة به بعد اإخفاق جهوده 
وتوقفت  مكا�شب.  اأي  حتقيق  يف 

املحادثات عام 2014.
منذ  عبا�س  رئا�شة  ف��رتة  وانتهت 
اإجراء  يتم  مل  لكن  اأع����وام  ت�شعة 
ان���ت���خ���اب���ات ب�����ش��ب��ب �����ش����راع على 
تفاقم  وحما�س  فتح  بني  ال�شلطة 
يف  الإ�شرائيلية  امل��م��ار���ش��ات  بفعل 
وقطاع  املحتلة  ال��غ��رب��ي��ة  ال�شفة 

غزة.
واأظهر ال�شتطالع اأن 48 يف املئة 
اأن  يعتقدون  الفل�شطينيني  م��ن 
املتناف�شة  الفل�شطينية  الف�شائل 
اإىل  التو�شل  على  ق���ادرة  �شتكون 
انتخابات  اإج������راء  ب�����ش��اأن  ات���ف���اق 
ج���دي���دة، ب��ع��د خ����روج ع��ب��ا���س من 
يف   41 يعتقد  ل  بينما  ال�شلطة، 

املئة بذلك.
 اىل ذلك، ح��ّذرت حكومة الوفاق 
ال���وط���ن���ي، ام�������س الأرب�����ع�����اء، من 
الحتاليل  ال��ت�����ش��ع��ي��د  ا���ش��ت��م��رار 
الإ�شرائيلي، �شد امل�شجد الأق�شى، 

ومدينة القد�س املحتلة.
با�شم  ال��ر���ش��م��ي  امل��ت��ح��دث  واأدان 
احل�����ك�����وم�����ة ي����و�����ش����ف امل����ح����م����ود، 

“القرارات  ع���ري���ق���ات:  واأ�����ش����اف 
ل���ن مت���ر ول ميكن  الأم���ري���ك���ي���ة 
ت��ك��ون ف��ي��ه ال�شلطة  ق��ب��ول و���ش��ع 
كلفة،  بال  والحتالل  �شلطة،  بال 
الف�شاء  خ�����ارج  غ����زة  ت���ك���ون  واأن 
اأن  اإىل  لف����ت����اً  الفل�شطيني”، 
%من   70 تقطع  ت��رام��ب  اإدارة 
ا����ش���ت���ح���ق���اق���ات وك�����ال�����ة ال����غ����وث، 
الإن�شاين  ال��و���ش��ع  على  وتتباكى 

يف غزة.

لن  الفل�شطينية  “الق�شية  اإن 
العقارات  رج�����ال  ب��اأ���ش��ل��وب  حت���ل 
التهديد  اأو  الكازينوهات،  ومدراء 

والوعيد وقطع امل�شاعدات«.
على  “�شنحافظ  واأ���������ش��������اف: 
�شعبنا،  اأب��ن��اء  جت��اه  م�شوؤولياتنا 
اأ�شر  روات��������ب  دف�����ع  و����ش���ن���وا����ش���ل 
ون�شتعد  والأ�����ش����رى،  ال�����ش��ه��داء، 
جرائمها  على  اإ�شرائيل  ملحا�شبة 
�شد املتظاهرين العزل مب�شريات 

العودة«. 
وط���ال���ب ال��ل��ج��ن��ة ال��ق�����ش��ائ��ي��ة يف 
اجل���ن���اي���ات ال���دول���ي���ة ب��ت��ح��ق��ي��ق يف 
اجلرائم الإ�شرائيلية وفق ال�شكوى 
املقدمة من دولة فل�شطني، موؤكداً 
التم�شك بالقانون الدويل والروؤية 
الفل�شطيني  للرئي�س  ال�شيا�شية 
ال�شالم  وم��ب��ادرة  عبا�س،  حممود 
العربية، م�شدداً على اأنه لن تكون 

دولة دون غزة، ول دولة يف غزة.

مثل “ديكتاتور افرتا�شي«.
فبعد حماولة النقالب يف يوليو 2016، فر�س اأردوغان حالة الطوارئ 
التي ا�شتخدمها لإ�شكات املعار�شة و�شجن املناوئني له، ثم نظم ا�شتفتاًء 

بعد عام، ليمنح نف�شه املزيد من ال�شالحيات.
وتابع التقرير: “األغى اأردوغان من�شب رئي�س الوزراء، واأعطى نف�شه حق 
والإ�شراف  املرا�شيم،  واإ���ش��دار  املدنيني،  املوظفني  وكبار  ال���وزراء،  تعيني 
على جميع امل�شائل الأمنية، ما جعل مكتب الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، 

ُيحذر من اأن نطاق القمع يف تركيا بات خميفاً«.
نحو  على  فقط  املا�شيني  ال��ع��ام��ني  يف  القب�س  اإىل  ال�شحيفة  وت�شري 
فيما  150000 موظف مدين،  اأكرث من  واإقالة  �شخ�س،   160000
�شدرت اأحكام �شد معلمني، وق�شاة، وحمامني بتهم ملفقة، وُقب�س على 

•• لندن-وكاالت:

عر�شت �شحيفة “مريور” الريطانية، تقريراً مف�شاًل حول “اجلانب 
املظلم” يف تركيا، التي ت�شتقبل كل عام نحو 1.7 مليون زائر بريطاين.

وقالت ال�شحيفة، اإنه ورغم اأن هذا البلد العثماين، يظهر لل�شياح اأجمل 
ما يف ال�شرق والغرب، من عمارة عثمانية، ومعابد رومانية، اإل اأن هناك 
جانباً مظلماً لبد اأن يراه كل من يقرر ال�شفر اإىل هناك لق�شاء عطلة 

�شيفية.
الأعمال  من  مزيج  يف  يتلخ�س  املظلم،  اجلانب  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ش��ار 
الوح�شية والقمع، والعتقالت الليلية، والتعذيب، خا�شًة يف ظل املخاوف 
اأردوغ��ان، يف انتخابات  من تفاقم الو�شع، بعد فوز الرئي�س رجب طيب 

ال�شهر املا�شي.
اأنه من الناحية النظرية، فاإن تركيا، دولة علمانية  “مريور”،  وتو�شح 
2002، يديرها  ال�شلطة منذ  الذي يتوىل  اأردوغ��ان،  دميقراطية، لكن 

300 �شحايف، اإ�شافة اإىل حظر 118000 موقع اإلكرتوين.
ولفتت ال�شحيفة اإىل اأن تقرير منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، حول 
انتخابات ال�شهر املا�شي، ذكر اأن “احلريات الأ�شا�شية ال�شرورية لعملية 

دميقراطية حقيقية، قد ُقل�شت” يف تركيا.
دمريتا�س،  ال��دي��ن  �شالح  املعار�شة،  زع��م��اء  اأح��د  اأن  التقرير،  واأ���ش��اف 
 2016 يف  اعتقاله  بعد  �شجنه  زن��زان��ة  م��ن  النتخابية  احلملة  خا�س 
تغطية  عن  احلكومية  الإع��الم  و�شائل  امتنعت  فيما  “الإرهاب”،  بتهم 
التظاهرة الأخرية حلزب ال�شعب اجلمهوري املعار�س، رغم ح�شور مئات 

الآلف من املحتجني.
تركيا.. اأكرث ا�شتبدادية

واعتر التقرير اأن الأمر غري مفاجئ، عندما يكون 98% من التلفزيون، 

والراديو، وال�شحافة، يف البالد، خا�شعاً اأو مملوكاً لرجال اأعمال مقربني 
من اأردوغان.

وقال اإبراهيم دوغ�س، من مركز الدرا�شات الرتكية يف لندن لل�شحيفة: 
“�شهدنا ت�شعيداً يف �شلوك الرئي�س اأردوغان اأخرياً، واأعتقد اأنه مع هذه 

النتخابات �شي�شبح اأكرث ا�شتبدادية«.
واأ�شاف: “�شيدير البالد كما ي�شاء، دون اأن يكون لأحد اأي راأي يف ذلك، 
م�شرياً اإىل اأنه  اأو اأن تكون للرملان اأي �شوابط وتوازنات على �شلطته”، 
“من املرجح اأن ُت�شتهدف املعار�شة ب�شكل اأكر يف الفرتة القادمة، خا�شة 

الأقلية الكردية«.
الكثري من  اإن هناك  املتحدة،  التابع لالأمم  الإن�شان  وقال مكتب حقوق 
املرح،  “ال�شرب  اإىل  خا�شًة  الراهن، م�شرياً  الوقت  التعذيب يف  حالت 
وال�شدمات  الفعلي،  اجلن�شي  والع��ت��داء  اجلن�شي،  بالعتداء  والتهديد 
وال�شرطة  وال���درك،  ال�شرطة  قبل  من  بالغرق”،  والإي��ه��ام  الكهربائية، 

الع�شكرية، وقوات الأمن.

2015، �شوى نافذة �شيقة للتوقف عن التعامل جتارياً مع طهران قبل مواجهة 
على  اإي����ران  �شد  ال��ع��ق��وب��ات  م��ن  الأوىل  املجموعة  و�شترتكز  ���ش��ده��ا.   ع��ق��وب��ات 
من  بدءاً  و�شُتفر�س  ال�شناعات،  و�شواها من  الذهب  ال�شيارات، وجتارة  قطاعات 
4 اأغ�شط�س. اأما املجموعة الثانية من العقوبات والأ�شد تاأثرياً فرُتكز على جتارة 

النفط، والتحويالت عر امل�شرف املركزي الإيراين، و�شتفر�س يف نوفمر 4.
وال�شني،  رو���ش��ي��ا،  ال����دويل،  الأم����ن  الأع�����ش��اء يف جمل�س  ال����دول  وواف����ق معظم 
اأمريكي  طلب  على  لحقاً،  اأملانيا  اإليها  وان�شمت  واأمريكا  وفرن�شا،  وبريطانيا، 
بفر�س عقوبات �شد اإيران يف عهد باراك اأوباما  عام 2010، عندما كان ينظر 

اإىل اإيران بو�شفها ت�شارع اخلطى للح�شول على قنبلة نووية. 
ولكن اليوم تعتقد تلك الدول اأن طهران ملتزمة ببنود التفاق النووي، رغم اأنها 
اأكر دولة راعية لالإرهاب يف العامل، ومتورطة يف جميع ال�شراعات يف  ما زالت 
اأن ترامب �شيثري دور طهران يف  املوؤكد  املقال، من  املنطقة. ولذلك يقول كاتب 
ال�شراعات الدموية عند انعقاد قمة الناتو يف بروك�شل يف الأ�شبوع املقبل، وبعد 

ذلك باأيام عند لقائه يف هل�شنكي بالرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني.     

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

يف  ال���ك���ب���ار  “لعبة  ع����ن����وان  حت����ت 
في�شمان  األ��ي��ك�����س  ك��ت��ب  �شوريا”، 
اأحرنوت”  “يديعوت  �شحيفة  يف 
الذين  �شوريا  جنوب  يف  ال��ث��وار  اأن 
ب�����ش��ار الأ����ش���د، ُتركوا  ع��م��ل��وا ���ش��د 
الأ�شد  ق���وات  ع���ودة  بعد  مل�شريهم 

لل�شيطرة على ه�شبة اجلولن.
وقال اإن مبداأ التعامل مع اجلنوب 
ال�شوري: “متفق عليه بني اجلميع، 
وبقيت فقط م�شاألة الثمن”، م�شرياً  
وال���ذي  ال���ي���وم،  “النقا�س  اأن  اإىل 
�شي�شل ذروته يف اإطار قمة الرئي�س 
الأمريكي دونالد ترامب والرو�شي 
 16 يف  هل�شنكي  بوتني  ف��الدمي��ري 
متوز، �شيعنى مب�شاألة: كم �شيكلفنا 
الذي  الثمن  ه��و  م��ا  ه���ذا؟، مبعنى 
الأمريكيون،  ال��زب��ائ��ن،  ���ش��ي��دف��ع��ه 
الأردنيون،  الإ�شرائيليون،  الرو�س، 

والإيرانيون«.
ال�شغرية  “الأزمة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
عليه  يتفق  مبا  �شتتاأثر  �شوريا،  يف 
الكبار يف القمة يف املوا�شيع الهامة 
مع  ال��ع��الق��ات  وه��ي،  لهم  بالن�شبة 
ال�شمالية،  ك���وري���ا  وم����ع  ال�����ش��ني، 
الأزمة  ال��ن��ات��و،  بينهما،  ال��ع��الق��ات 
كما  وال�شني”،  ال����ه����ن����د  ب������ني 
اخلالفات،  ه��ذه  ح��ل  “�شيحاولن 
الأو�شط  ال�شرق  ا�شتخدام  ظ��ل  يف 
راف���ع���ة ���ش��غ��ط ل��ت��ح��ق��ي��ق اإجن�����ازات 
“الرو�س  ان  ذل�������ك  عاملية”، 
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عربي ودويل

   ظ��ه��رت ���ش��ع��ب��وي��ة ث��ان��ي��ة خالل 
فرتة ما بني احلربني. وقد مّيزت 
ب�شكل اأ�شا�شي البلدان التي ُهزمت 

خالل احلرب العاملية الأوىل.
ال��ث��ال��ث��ة، فرافقت  امل���وج���ة  ام����ا     
بلدان  ال�شتعمار يف  اإنهاء  عمليات 
بلدان  ت���ط���ال  ان  دون  اجل����ن����وب 
فرن�شا  با�شتثناء  عندئٍذ،  ال�شمال 
التي واجهت يف حلظة ما احلركة 
الثنائية  كانت  لو  كما  البوجادية. 
ال��ب��اردة مبثابة  واحل��رب  القطبية 

�شدود.
ت��ت��ب��ل��ور املوجة  ال���ي���وم،  اأخ������رياً،     
العوملة  م��ن  اخل��وف  الرابعة ح��ول 

و�شجبها.
   *م���ا ه��و ال��ق��ا���ش��م امل�����ش��رتك لكل 

هذه املوجات ال�شعبوية؟
ال�شيا�شة  الثقة يف  اأزم���ة ع��دم   -   
على  لها  ُينظر  حيث  وموؤ�ش�شاتها 
مواجهة  على  ق���ادرة  تعد  مل  ان��ه��ا 
ال���ت���ح���دي���ات. و�����ش����واء ك���ان���ت ذات 
دميقراطية  اأو  تقليدية  طبيعة 
هي  وظيفتها  ف��اإن  ديكتاتورية،  اأو 

التو�شط بني ال�شعب ونخبه.
ال�����ش��ع��وب ثقتها  ت��ف��ق��د     ع��ن��دم��ا 
منطقًيا  ف����اإن����ه����ا  ب���امل���وؤ����ش�������ش���ات، 
�شيا�شي  بنظام  وتطالب  ترف�شها، 
اجلماهري  فالت�شاق  و�شيط:  دون 
عن�شر  ه����و  ال���زع���ي���م  ب�����ش��خ�����ش��ي��ة 
مهيكل، �شبه دائم جلميع التيارات 

ال�شعبوية. 
الذي  ال�شتعمار،  اإنهاء  ف�شل  اإن    
ك�����ان، يف راأي�������ي، واح�����د م���ن اأك���رث 
الع�شرين،  القرن  يف  تكلفة  املا�شي 
وجد ترجمته يف انعدام ثقة كبري 
لدى اجلماهري التي تخل�شت من 
لأنها  موؤ�ش�شاتها،  يف  ال�شتعمار، 
اىل  وم�شخ�شنة  م�شتوِردة،  كانت 

حد التع�ّشف، وفا�شدة.
   *اين تكمن خ�شو�شية �شعبوية 

اليوم؟
    - انها تختلف يف طريقة تعبريها 
الأوىل،  امل�����وج�����ة  يف  وه�����دف�����ه�����ا. 
كانت  التي  الراأ�شمالية،  ا�شتهدفت 
التقليدية  الفالحني  هياكل  تهز 
الزراعية  امل��ن��ظ��م��ات  اأو  رو���ش��ي��ا  يف 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  اأقيمت  التي 
 .1776 ع����ام  ا���ش��ت��ق��الل��ه��ا  ع��ن��د 
اإىل  تتجه  اجتماعية  �شعبوية  انها 
اأكرث  بناء نظام اجتماعي تقليدي 
اإن�شاًفا، مع نزعة قومية متطرفة 
التي  ب��ولجن��ي��ه،  حلركة اجل���رنال 
اأ�شافت فكرة النتقام، يف مناخات 
اإىل  ق��ادت��ن��ا  ال��ت��ي  ال��ن��خ��ب  “هذه 

كارثة عام 1870«.
    خ����الل امل���وج���ة ال��ث��ان��ي��ة، كانت 
التي  فر�شاي،  ومعاهدة  الهزمية 
الأزمة  عن  ف�شاًل  اإهانة،  اعُترت 
ر�ّشخت  التي  واملالية،  القت�شادية 
النزوع  ه���ذا  وع��ّم��ق��ت��ه.  ال���ش��ت��ي��اء 
اجتماعي  و���ش��ع  م��ع  الن��ت��ق��ام��ي، 
اأمل��ان��ي��ا، القومية  اأع��ط��ى، يف  ح���رج، 
ال����ش���رتاك���ي���ة، وب���ع���ب���ارة اأخ������رى، 
ي�شارية،  موا�شيع  تبنت  �شعبوية 
راأ�شمالية  ت�شكيل  اإرادة  وحتركها 
جت�شيد  على  ق���ادرة  وطنية،  دول���ة 

اإرادة ال�شعب.
ت��ط��ورت يف  ال��ث��ال��ث��ة  ال�شعوبية      
ال��ع��امل ال��ث��ال��ث، وبلغت ذروت��ه��ا يف 
معاداة اأمريكا ومعاداة الإمريالية، 
ال�شتياء.  ا����ش���ك���ال  ك����ل  م���ب���ل���ورة 
وي�شتهر القائد الذي يرى ال�شعب 
امتالك  ي�شتكمل  بانه  فيه،  نف�شه 
اأمة جتد �شعوبة يف التخل�س من 

والجتماعية،  الو�شيطة  الهيئات 
املبا�شرة  بالعالقة  فقط  ويعرتف 

بني القائد والأفراد.
    ل اأح��د يفلت من هذا التدمري 
الجتماعي الذي و�شفته يف زمنها 
الطريقة  اإىل  ان��ظ��ر  اأرن����دت.  ح��ّن��ا 
����ش���د عمال  ال����ي����وم  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
الفرن�شيني،  احل��دي��دي��ة  ال�����ش��ك��ك 
ح��ي��ث ي���ث���ريون ال�����راأي ال���ع���ام �شد 

النقابات.
اخلارجية  وزي����رة  م��ع  تتفق  *ه���ل 
الأم����ري����ك����ي����ة ال�������ش���اب���ق���ة م���ادل���ني 
خطر  اإىل  ت�شري  ال��ت��ي  اأول���راي���ت 
ف��ا���ش��ي ع���امل���ي ج���دي���د ي������وؤدي اإىل 

هجمة على الدميقراطيات؟
 - حذار من املقارنات الدياكرونية! 
من  كثري  يف  تتحول،  اأن  ميكن  اذ 
تاريخية.  م��ف��ارق��ة  اىل  الأح���ي���ان، 
يف  حم��ددة  حلظة  تقابل  الفا�شية 
ال��ت��اري��خ، وه���ذا ال��ن��وع م��ن النظام 
ينفي  ل  وه���ذا  ���ش��ي��اق.  اإىل  ينتمي 
اأنه ي�شتمر يف احل�شول على دعم: 
فا�شية،  اأح�������زاب  ه���ن���اك  ت�����زال  ل 
اخلطابات  م��ن  كاملة  وجمموعة 
وال�����ش��ل��وك��ي��ات ال��ت��ي ت��ن��درج حتته. 
دولة  عن  دولياتي  كبديل  ولكنها، 
مل  الفا�شية  ان  يل  يبدو  القانون، 
تاريخية  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  مت��ث��ل  ت��ع��د 
خطرية: اإنها خارج ال�شباق. ولفهم 
ال�شعبوية،  م���ن  ال����راب����ع  اجل���ي���ل 
براهنّية  نربطها  اأن  الأف�شل  من 
العوملة  زم��ن  اأي  املعا�شر،  ال��ع��امل 

هذا، واخلوف املرتتب عنها.
   * فعال. يف املرحلة احلالية من 
للراأ�شمالية  ه��ل  ال��ع��امل��ي،  التطور 
ت�شجيع  يف  م��و���ش��وع��ي��ة  م�شلحة 
ال��ه��وي��ة كجواب  ال���ت���وت���رات ح���ول 

خيايل للمعاناة الجتماعية؟
   - نعم، اإنها حجة قوية، تنهل من 
من  وم�شتقة  املارك�شية،  الأدوات 

ت�شابه معني يف الو�شعيات.
   * يعني؟    - �شبق لالنتقاميني 
الفا�شيني يف فرتة ما بني احلربني 
الهوية  متجيد  على  اع��ت��م��دوا  ان 
من اأجل ا�شتعادة الأر�س املفقودة. 
نف�س  العوملة  ظهور  يو�ّشع  ال��ي��وم، 
لذلك  عاملي.  نطاق  على  امل��خ��اوف 
ت���وج���د اأوج�������ه ت�������ش���اب���ه ب����ني هذه 
يزال  ل  املت�شابهة.  غ��ري  احل���الت 
ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ن��ا ا���ش��ت��ك�����ش��اف الآث�����ار 
املدمرة للخوف من العوملة، ويعّر 
الأكرث  اجلوانب  اأح��د  عن  ترامب 

اإثارة للقلق. 
   اإن حماكمة، لي�شت دائما �شريحة، 
العوملة، تتمثل يف ا�شتنكار ت�شكيلها 

لنظام دويل واحد.
اأربعني  اأو  ث��الث��ني  غ�����ش��ون  ف��ف��ي   
بناء  ب���ان  ال��ك��ث��ريون  ي�شعر  ع��ام��ا، 
لنف�س  يخ�شع  موحد،  دويل  نظام 
وذات  ال���ق���ي���م،  ون���ف�������س  امل���ع���اي���ري، 
املوؤ�ش�شات،  ون���ف�������س  ال����ره����ان����ات، 
يو�شف،  ل  ع��ن��ف  ب���اأن���ه  ي�����ش��ع��رون 
ويثري �شدمة يف املقابل من خالل 
تن�شئة اجتماعية عدوانية م�شادة 
ابتكار  اإىل  عليها،  لالإجابة  نحتاج 
واأوًل،  ل��ل��ع��ومل��ة،  حقيقية  �شيا�شة 
للعامل  ق���راءت���ن���ا  ق����واع����د  ت��غ��ي��ري 

ولل�شيا�شي.
 لأن العوملة، يف الن نف�شه، جعلت 
وجزئيا  ه�����ش��ة،  ال��ق��وم��ي��ة  ال�����دول 

عاجزة.
 املطلوب اليوم، نحت اأ�شكال حديثة 

واأكرث تكيًفا للت�شامن.
عن الك�سربي�س

ا�شتعبادها ال�شتعماري اجلديد.
يج�شد  ب��وت��ني  اأن  تعتقد  *ه���ل     
ينتمي  اأم  ال��ك��ال���ش��ي��ك��ي،  الت�شلط 

ل�شعبوية املوجة الرابعة؟
   - ت�����ش��ّن��ف رو����ش���ي���ا احل���ال���ي���ة يف 
بو�شوح،  وه����ي  ال�����ش��ع��ب��وي��ة:  ف��ئ��ة 
ال�شيا�شي.  امل��ر���س  ب��ه��ذا  م�����ش��اب��ة 
ب���ح���ث ن�شط  ب���وت���ني ه���ن���اك  ع���ن���د 
ع��ن ال��دع��م ال�����ش��ع��ب��ي، يف ح��ني اأن 
القائد الت�شلطي ل يهتم ب�شورته، 
عدم  م��ن  ق��در  اأق�شى  اإىل  وي�شعى 

ت�شيي�س رعيته. 
   وعلى عك�س ذلك، بوتني عندما 
دائمة،  متثيل  حالة  يف  هو  يظهر، 
وم�����ن ج���ه���ة اأخ��������رى، ي��ج��ع��ل من 
من  ث������اأر  لإرادة  حم���م���ال  ن��ف�����ش��ه 
الرو�شية  القوة  تاأهيل  اإع��ادة  اج��ل 
اأن��ه��ا متعددة  ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ع��ل��ى 
الت�شلطي  ال��ن��ظ��ام  ان  اجل��ي��ن��ات. 
�شعارات  ع��ن  يبحث  ل  التقليدي 
اإن�������ه ي���ح���ت���اج ف���ق���ط اإىل  ت���ع���ب���ئ���ة، 
جيد  ب�شكل  منظمة  ���ش��رط��ة  ق���وة 
ميكنها اأن ُتبقي النا�س خارج لعبة 

ال�شلطة.
جتاوز  يف  ال��رغ��ب��ة  ت�شكل  ال   *    
ي�شار،  مي��ني  التقليدي،  النق�شام 
عالمة اأخرى على هذه “الأممّية 

ال�شعبوية”؟
   - متاما. من اللحظة التي نعتمد 
ن��ع��د نتبع  ق���ائ���د، ومل  ف��ي��ه��ا ع��ل��ى 
“املر�شد  ف��ق��ط  ب��ل  اأي��دي��ول��وج��ي��ة، 
�شكل  يف  يقودك،  اأينما  والدليل” 
م��ن اأ���ش��ك��ال الإدان����ة لكل م��ا ميثل 
“الواجهة”، التي يرتكز الحرتاز 
عليها. “اليمني مثل الي�شار قادنا 
اإىل كارثة”: هذه احلجة تتكرر يف 
اللحظة  ومن  ال�شعبوي.  اخلطاب 
ال��ع��ومل��ة، فاإننا  ف��ي��ه��ا  ن��دي��ن  ال��ت��ي 
اجلانب  الوقت  نف�س  يف  ن�شتهدف 
كما  للي�شار،  “الكوزموبوليتي” 
لليمني  املعوملة”  “الراأ�شمالية 

الليرايل.
    نحن الآن يف زمن �شعبوي اأنهى 
ولهذا  احل��زب��ي.  التمايز  ب��و���ش��وح 
الوطنية  اجل��ب��ه��ة  تنقلت  ال�شبب 
والي�شار  ال��ي��م��ني  ب���ني  ف��رن�����ش��ا  يف 

ت��ت��ح��ول اىل هوية،  وه���ي  ف���الأم���ة 
مل تعد مبدعة، ولكنها حترم من 

احلقوق.
اأن ن�شيف، كعن�شر     *ه��ل ميكن 
نظرية  م���غ���ازل���ة  اآخ������ر،  م�����ش��رتك 
ال��ت��م��ث��ي��ل لنخبة  ه���ذا  امل���وؤام���رة - 
اللعبة”  خ��ي��وط  “مت�شك  ق��وي��ة، 

على نطاق دويل؟
   - كل �شعوبية جت��ذب بطبيعتها 
امل���وؤام���رة، لأن ف��ك��رة عدم  ن��ظ��ري��ة 
ال���ث���ق���ة واخل����ي����ان����ة م���ت���اأ����ش���ل���ة يف 
ال��ظ��اه��رة م��ن ج��ذوره��ا. ل يوجد 
النازية!  اأملانيا  من  اأك��رث  م��وؤام��رة 
من  ننتهي  حتى  ن�شيف،  ودع��ون��ا 
الت�شال  ربيع  املوؤ�ش�شة،  العنا�شر 
التي  اللحظة  منذ  اجل��م��اه��ريي. 
فهو  املوؤ�ش�شات،  م�شار  فيها  نرتك 
الذي يتوىل امل�شوؤولية.. اإنه يدمر 

خالل احلملة الرئا�شية، وهذا هو 
اأّن مارين لوبان، وجان  ال�شبب يف 
لوك ميلين�شون، �شعبويان كل على 

طريقته.
على  ال��ك��ارث��ي  ال�شيناريو  *ه���ل     
بتحالف  الإي���ط���ال���ي���ة،  ال��ط��ري��ق��ة 
ي�����ش��ار، مم��ك��ن يف   - �شعبوي مي��ني 
بلد مثل فرن�شا، حيث يظل اق�شى 
لوك  ج��ان-  يج�شده  ال��ذي  الي�شار 
مبناه�شة  م��ت�����ش��ّب��ع  م��ي��ل��ي��ن�����ش��ون 

الفا�شية؟
   - ل��دي انطباع ب��اأن ه��ذا الإطار 
املرجعي املناه�س للفا�شية ي�شعف 
وت���ال����ش���ى، ورمب�����ا ي��خ��ت��ف��ي متاما 
ل�����دى ال���ب���ع�������س. ه���ن���اك ن�����وع من 
املعادية  امل��رج��ع��ي��ة  ب���ني  امل����ط����اردة 
ي�شارية،  ت���ق���ل���ي���دي���ا  ل���ل���ف���ا����ش���ي���ة، 
حول  تتم  التي  اجلديدة  والتعبئة 

خا�شية من بقايا ال�شعبوية. ومع 
ذل���ك، ف��اإن��ن��ي ع��ل��ى ق��ن��اع��ة را�شخة 
لل�شعبوية  احلقيقي  ال��رح��م  ب���اأن 
امل��ع��ا���ش��رة ت��ك��م��ن يف اخل�����وف من 
“الهوية”  العوملة. وينتج عن هذا 
ت��ت��ن��اغ��م ب�شكل  امل��وج��وع��ة، وال��ت��ي 
ال�شعب،  ف���ك���رة  م���ع  ل��ل��غ��اي��ة  ج��ي��د 
ال�شعب من  والإجماع، و”خيانة” 

قبل املوؤ�ش�شات. 
التاأ�شي�شية  ال���ق���وم���ي���ة  ك���ان���ت     
ع�����ش��ر، قومية  ال��ت��ا���ش��ع  ال���ق���رن  يف 
اأك����دت الأمة  لك��ت�����ش��اب احل���ق���وق: 
�شد  املطلق،  امل��ل��ك  جت��اه  �شيادتها 
الإمراطوريات، �شد امل�شتعمرين. 
احلالية،  اجل���دي���دة  ال��ق��وم��ي��ة  ام���ا 
تعك�س  لأنها  التحديد  وجه  وعلى 
ه����ذا اخل�����وف م���ن ال���ع���ومل���ة، فهي 
ق���وم���ي���ة الن����غ����الق وال���ت���ق���وق���ع.. 

�شجب وادان���ة ال��ع��ومل��ة. وم��ع ذلك، 
فاإن مثل هذه التعبئة ل ميكن اأن 
الي�شار،  مالمح  مع  متاًما  تتالءم 
توجًها اممّيا  الخ��ري  لهذا  اأن  مبا 
�شابًقا. اأنظر اإىل احلزب ال�شيوعي 
النقي�س  ع��ل��ى  ال���ي���وم:  ال��ف��رن�����ش��ي 
لديه  امل��ت��م��ردة،  فرن�شا  حركة  م��ن 
بخ�شو�س  ب��ح��ذر  ي��ت��م��ي��ز  خ��ط��اب 

املو�شوع ال�شعبوي القومي.
ال�شعبويات  ه����ذه  ت���ك���ذب  *األ     
اجل����ي����و�����ش����ي����ا�����ش����ي الأم������ري������ك������ي 
تنباأ  ال���ذي  ف��وك��وي��ام��ا،  فران�شي�س 
انت�شار  بعد  التاريخ”  “نهاية  ب��� 

الدميقراطية واقت�شاد ال�شوق؟
ف��وك��وي��ام��ا جذابا،  ي��ك��ون  ق��د   -   
لكنه ف�شل يف توّقع اأن نقد العوملة 
ال�شعبوية  امل��وج��ة  ه���ذه  ���ش��ُي��غ��ّذي 
الرابعة العاملة اليوم. اخلوف هو 

انها تختلف يف طريقة تعبريها وهدفها واملطلوب ا�ستك�ساف االآثار املدمرة للخوف من العوملة 
املطلوب ا�شتك�شاف الآثار املدمرة للخوف من العوملة ترامب من اكرث وجوه ال�شعبوية اثارة للقلق

بوتني ابن موجة ال�شعبوية الرابعة

الباحث برتراند بادي اولرايت تب�شر بفا�شية جديدة

اثار التخريب يف فيتنام

نحتاج اإىل ابتكار �سيا�سة حقيقية 
للعوملة، ونحت اأ�سكال حديثة للت�سامن

نحن االآن يف زمن �سعبوي اأنهى 
بو�سوح التمايز احلزبي بني ي�سار وميني

مل تعد الفا�شية تبدو مبثابة 
ديناميكية تاريخية خطرية: 

ف�سل فوكوياما يف توّقع اأن نقد العوملة �سيغّذي هذه املوجة ال�سعبوية الرابعة العاملة اليوم
الأنها تعك�س اخلوف من العوملة، ا�سبحت القومية اجلديدة حاليا قومية انغالق وتقوقع

تتبلور حول اخلوف من العوملة:

برتراند بادي: نحن منر باملوجة ال�شعبوّية الرابعة...!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

عن  املوروثة  التحليل  اأطر  بادي  برتراند  يطبق     
موؤلف،  وهو  الدولية.  العالقات  على  االجتماع  علم 
باال�سرتاك مع اجلغرايف مي�سيل فو�سري، كتاب “نحو 
اأغ�سط�س   30 يف  و�سين�سر  جديد؟”،   - قومي  عامل 

 ،”2019 العامل  حالة  ال�سعبوية..  “عودة  القادم 
مع دومينيك فيدال.. ويف احلوار الذي تلي ترجمته 
�سارتييه  كلري  الك�سربي�س  ملجلة  ـــراه  واج ملجلة 
العالقات  يف  املتخ�س�س  ي�سّرح  الكــروا،  واألك�سي�س 

الدولية برتراند بادي ظاهرة ال�سعبوية:
الذي  “ال�سعبوية”  م�سطلح  يحيل  ــاذا  م *اىل     

اوج  يف  الظاهرة  هــذه  وملــاذا  اليوم  كثريًا  يــتــداول 
ال�سعود؟

املناطق  تتخطى  اليوم،  ال�سعبوية  املوجة  هذه   -    
ال�سعبوية  تــولــد  ــًا.  ــام مت ــدة  ــدي وج والــثــقــافــات، 
االأنظمة  وداخـــل  الدميقراطية  االأنظمة  ــل  داخ
لكن  اجلنوب،  يف  وكذلك  ال�سمال  يف  اال�ستبدادية، 

هذه الظاهرة بعيدة كل البعد عن كونها جديدة.
  يعود تاريخ املوجة االأوىل اإىل نهاية القرن التا�سع 
“ال�سعبوية”  م�سطلح  �سيغ  حيث   - رو�سيا  يف  ع�سر، 
- ويف الواليات املتحدة. ثم تاأثرت اأوروبا الغربية 
يف  بوالجنيه  اجلرنال  حركة  مع  ثانوية،  بطريقة 

فرن�سا، على �سبيل املثال. 
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الفجر الريا�ضي

مارادونا: كولومبيا تعر�شت ل�شرقة �شخمة اأمام اإجنلرتاريال مدريد ينفي تكهنات التعاقد مع مبابي 
نفى ريال مدريد ام�س تكهنات اأنه تقدم بعر�س �شخم للتعاقد 
مع الفرن�شي كيليان مبابي لعب باري�س �شان جريمان املتاألق 

يف نهائيات كاأ�س العامل لكرة القدم يف رو�شيا.
تو�شل لتفاق  اأوروب���ا  بطل  ري��ال مدريد  اأن  تقارير  وذك��رت 
عاما   19 ع��م��ره  البالغ  ج��ريم��ان  ���ش��ان  م��ع لع��ب  بالتعاقد 
 316( ي��ورو  مليون   272 مقابل  عاملية  قيا�شية  �شفقة  يف 

مليون دولر(.
واأ����ش���در ري���ال م��دري��د ب��ي��ان��ا مب��وق��ع��ه ع��ل��ى الإن���رتن���ت وقال 
“بالنظر اإىل املعلومات املن�شورة.. بخ�شو�س مزاعم التو�شل 
لت��ف��اق ب��ني ري���ال م��دري��د وب��اري�����س ���ش��ان ج��ريم��ان ل�شمن 

الالعب كيليان مبابي يود ريال مدريد تو�شيح اأن هذا الأمر 
غري �شحيح متاما«.

واأ�شاف “مل يتقدم ريال مدريد باأي عر�س اإىل باري�س �شان 
جريمان اأو الالعب وي�شتهجن انت�شار مثل هذه املعلومة«.

و�شبق لريال مدريد اأن نفى موؤخرا اأنه عر�س 310 ماليني 
يورو ل�شم نيمار زميل مبابي يف باري�س �شان جريمان.

منها  اجل��اري��ة  العامل  كاأ�س  يف  اأه���داف  ثالثة  مبابي  و�شجل 
ثنائية يف �شباك الأرجنتني ليقود فرن�شا للفوز 4-3 يف دور 
ال�شتة ع�شر. وتلعب فرن�شا مع اأوروجواي يف دور الثمانية يوم 

اجلمعة.

من  ا�شتياءه  م��ارادون��ا،  اأرم��ان��دو  دييغو  ال�شابق  الأرجنتينية  الكرة  جنم  اأب��دى 
املنتخب  اأمام  “�شرقة �شخمة” يف مباراتها  اأ�شماه  ملا  �شقوط كولومبيا �شحية 

الإجنليزي يف دور ال�شتة ع�شر لبطولة كاأ�س العامل 2018 برو�شيا.
العا�شمة  يف  ال��ث��الث��اء  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  امل��ب��اراة  خ�شر  الكولومبي  املنتخب  وك���ان 
والإ�شايف  الأ�شلي  الوقتان  انتهى  اأن  بعد  الرتجيح،  بركالت  مو�شكو  الرو�شية 

بالتعادل 1-1.
وقال مارادونا خالل برنامج “من يد رقم 10” الذي تبثه �شبكة “تيلي�شور” 
الأمريكي  احلكم  اأن  يف  �شك  اأي  اإليه  يرقى  “ل  اأن��ه  فنزويال  يف  التليفزيونية 
املنتخب  بها  التي تقدم  ركلة اجل��زاء  احت�شب  امل��ب��اراة،  اأدار  ال��ذي  م��ارك جيجر 

الإجنليزي بهدف دون رد كنوع من املحاباة للفريق الأوروبي.
)رئي�س  اإنفانتينو  مع  حتدثت  عندما  لأنني  بالغ�شب  “اأ�شعر  م��ارادون��ا:  وق��ال 

التالعب  وان��ت��ه��ى  الل�شو�س  رح��ل  الأ���ش��ي��اء،  ك��ل  ت��غ��ريت  الأوىل  للمرة  فيفا( 
وانتهى كل �شيء، واليوم راأيت �شرقة �شخمة يف امللعب، اأطالب بالعتذار لل�شعب 

الكولومبي، ولكننا كالعبني ل�شنا مذنبني«.
واأ�شاف مارادونا قائاًل: “الأمر وا�شح للغاية بالن�شبة يل، جريجر الأمريكي، يا 
لها من م�شادفة، فهو من احت�شب ركلة جزاء للرازيل، وهو من قدمت نيجرييا 

�شكوى �شده يف فيفا وعوقب بالإيقاف بعدها �شتة اأ�شهر«.
وحتدث مارادونا عن ركلة اجلزاء التي احت�شبت لإجنلرتا قائاًل: “مل تكن ركلة 
جزاء، اإنها خمالفة ارتكبها هاري كني، واحلكم مل يرها ومل يلجاأ اإىل نظام حكم 

الفيديو امل�شاعد، ملاذا مل يلجئوا اإىل نظام حكم الفيديو امل�شاعد؟«.
الدقيقة  براأ�شية يري مينا يف  التعادل  وبعد ذلك، جنحت كولومبيا يف حتقيق 

 .3-4 بنتيجة  الرتجيح  ركالت  يف  الفوز  اإجنلرتا  حتقق  اأن  قبل   ،93

توقفت مناف�شات الن�شخة احلادية 
كاأ�س  ن��ه��ائ��ي��ات  م���ن  وال��ع�����ش��ري��ن 
العامل لكرة القدم يف رو�شيا،  ام�س 
الأرب����ع����اء وال����ي����وم اخل��م��ي�����س بعد 
 ،64 اأ�شل  56 مباراة من  خو�س 
اإل ان تركيز الالعبني بات ين�شب 
على الدور ربع النهائي الذي يقام 

يومي اجلمعة وال�شبت املقبلني.
النهائي  ربع  ال��دور  تبداأ مناف�شات 
بني  الأوىل  مبواجهتني،  اجلمعة 
نيجني  يف  والأوروغ��������واي  ف��رن�����ش��ا 
بتوقيت   14،00( ن����وف����غ����ورود 
غرينيت�س(، والثانية بني الرازيل 

وبلجيكا يف قازان.
الفرن�شي،  املنتخب  اىل  بالن�شبة 
طريقه اىل النهائي مير مبواجهة 
منتخبات اأمريكا الالتينية. فبعد 
النهائي  رب��ع  ال��دور  بطاقة  حجزه 
ع��ل��ى ح�����ش��اب الرج��ن��ت��ني وجنمها 
�شيواجه   ،)3-4( مي�شي  ليونيل 
لوي�س  وجن���م���ه���ا  الوروغ���������������واي 
الرازيل  يواجه  ان  قبل  �شواريز، 
النهائي،  ن�شف  يف  نيمار  وجنمها 
يف حال تاأهل املنتخبني على ح�شاب 

الأوروغواي وبلجيكا تواليا.
وقت  يف  جميلة  منا�شبة  ���ش��ت��ك��ون 
حت��ت��ف��ل ف��ي��ه ف��رن�����ش��ا مب�����رور 20 
الول  بلقبها  تتويجها  على  عاما 
ت��غ��ل��ب��ت على  والخ���������ري، ع���ن���دم���ا 
الدين  زي��ن  جنمها  بقيادة  ار�شها 
ال��رازي��ل -3�شفر يف  زي��دان على 

املباراة النهائية.
لهذه  م����ب����ك����را  ال�����وق�����ت  زال  م�����ا 
الرتجيحات. التحدي بالن�شبة اىل 

هو  املقبلة  امل��ب��اراة  يف  الفرن�شيني 
الأوروغوياين  املهاجم  ك��ان  اإذا  ما 
ف�  ل.  اأم  �شيلعب  كافاين  اإدين�شون 
“املاتادور” الدي اق�شى الرتغال 
بت�شجيله  النهائي  ثمن  ال���دور  يف 
ثنائية املباراة )2-1( خرج م�شابا 

ب�شد ع�شلي يف ربلة ال�شاق.
وك�شف الحت���اد الوروغ���وي���اين يف 
خ�شع  التي  الفحو�س  ان  له  بيان 
ل��ه��ا امل��ه��اج��م اأظ���ه���رت ع���دم وجود 
المر  والن  ال�شاق  ربلة  يف  مت��زق 
يتعلق بوجود تورم لكن دون وجود 
يعزز هذا  متزق ع�شلي. ويف حني 
م�شاركته  اح���ت���م���ال  ال��ت�����ش��خ��ي�����س 
الفرتة  يوؤكد الحت��اد  اجلمعة، مل 
باري�س  مهاجم  اليها  يحتاج  التي 

�شان جرمان الفرن�شي للتعايف.
�شواريز  لوي�س  الهجوم  يف  زميله 
لديه  �شتكون  +اإدي+  اأن  اأعلم  “اأنا 
الرغبة، والنهج، والتفاين، والقوة، 
و���ش��ي��ف��ع��ل ك���ل ���ش��يء ل��ي��ك��ون معنا 
عليه”.  ي���ت���وق���ف  ل  ذل�����ك  ول���ك���ن 
دون  الأوروغ���واي  تدربت  الثالثاء 

هدافها يف املونديال احلايل.
الثالثاء  املنا�شبة  �شواريز  وا�شتغل 
مهاجم  ن���ح���و  ����ش���ه���ام���ه  ل���ي���وج���ه 
امل���ن���ت���خ���ب ال���ف���رن�������ش���ي اأن�����ط�����وان 
ان  غريزمان الذي �شبق له القول 
“اأوروغويانية” ويع�شق  لديه روح 
)مونتيفيديو(،  ب���ي���ن���ارول  ن����ادي 
م��ع زميليه  ���ش��داق��ت��ه  ا���ش��اف��ة اىل 
غودين،  دييغو  مدريد  اتلتيكو  يف 

خو�شيه  وامل����داف����ع  اب���ن���ت���ه،  ع�����راب 
خيمينيز.

وق����ال ���ش��واري��ز ان غ��ري��زم��ان “ل 
يعرف ال�شعور باأن تكون اأوروغوانيا، 
ل يعرف التفاين واملجهود اللذين 
منذ  الأوروغ�����������������واين  ي���ب���ذل���ه���م���ا 
حتقيق  م��ن  يتمكن  ل��ك��ي  ال�����ش��غ��ر 
القليل  العدد  ه��ذا  بوجود  النجاح 
عدد  اىل  ا���ش��ارة  يف  النا�س”،  م��ن 
�شكانها البالغ 3،5 ماليني ن�شمة 
األف   176 اأك��رث من  على م�شاحة 
كلم مربع. اأطلق مهاجم بر�شلونة 
الوىل  القمة  يف  املناف�شة  ���ش��رارة 

لربع النهائي.
بالن�شبة للمنتخب الرازيلي، فقد 
م��ار���ش��ي��ل��و وجناحه  م��داف��ع��ه  ع���اد 

الثالثاء،  للتدريبات  كو�شتا  دييغو 
اأن  تيتي  للمدرب  ميكن  وبالتايل 
يعول عليهما كركيزتني حمتملتني 
عانت  التي  بلجيكا  �شد  القمة  يف 
ثمن  يف   2-3 ال��ي��اب��ان  على  للفوز 
ت��ق��دم عرو�شا  ول��ك��ن��ه��ا  ال��ن��ه��ائ��ي، 
جذابة بقيادة اإدين هازار وروميلو 

لوكاكو.
ي�����وم ال�����ش��ب��ت ت���ق���ام م����ب����ارات����ان ل 
تقالن اأهمية، حيث تلعب ال�شويد 
���ش��ام��ارا، ورو�شيا  اإن��ك��ل��رتا ، يف  م��ع 
ويعول   . �شوت�شي  يف  ك��روات��ي��ا  م��ع 
الثالثة”  “الأ�شود  م���ن���ت���خ���ب 
�شاوثغيت  غ��اري��ث  م��درب��ه  ب��ق��ي��ادة 
بعد  العالية  على معنويات لعبيه 
م��ق��اوم��ة ال�����ش��م��ود ال��ك��ول��وم��ب��ي يف 

ثمن النهائي.
ع���ان���ى الن���ك���ل���ي���ز ام������ام الن����دف����اع 
للكولومبيني )6 بطاقات  البدين 
ان  دون  ل��ل��ك��اف��ي��ت��ريو���س(  ���ش��ف��راء 
ركالت  �شل�شلة  يف  معنويا  ينهاروا 
ال�شلي  )الوقتان   3-4 الرتجيح 
امل���رة  وك���ان���ت   .)1-1 وال�����ش����ايف 
النكليز  فيها  ينجح  التي  الوىل 
“احلظ”  رك��الت  يف تخطي عقبة 
�شقطوا يف  بعدما  ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف 
ايطاليا  1990 يف  اعوم  الختبار 
يف  و2006  فرن�شا  يف  و1998 
امل��ان��ي��ا. وجن���ح���وا يف حت��ق��ي��ق حلم 
12 عاما ويتمثل يف  راوده��م منذ 
للعر�س  النهائي  رب��ع  ال���دور  ب��ل��وغ 
متتاليتني  )و�شلوا مرتني  العاملي 

يف 2002 و2006(.
الركلة  م�شجل  داي����ر،  اإري����ك  ق���ال 
منحت  التي  الخ��رية  الرتجيحية 
ما  ن���ع���رف  “كنا  ال���ف���وز  الن��ك��ل��ي��ز 
بقينا  ب��ه،  القيام  علينا  يتعني  ك��ان 

هادئني، ومل نرتبك«.
املنتخب  ���ش��ي��ك��ون  امل��ق��ب��ل  اخل�����ش��م 
النهائي  رب��ع  بلغ  ال��ذي  ال�شويدي 
عاما   24 م���ن���ذ  الوىل  ل���ل���م���رة 
وحت�����دي�����دا م����ون����دي����ال ال����ولي����ات 
املتحدة 1994. وحذر فالدميري 
�شوي�شرا  م��������درب  ب���ت���ك���وف���ي���ت�������س 
ال��ت��ي اأزاح��ت��ه��ا ال�����ش��وي��د م��ن ثمن 
كاين  ه�����اري  -1�شفر،  ال��ن��ه��ائ��ي 
)ه�������������داف امل�������ون�������دي�������ال احل�������ايل 
قائال  ورفاقه  اأه���داف(   6 بر�شيد 

الطرق  ي���ج���دون  “ال�شويديون 
لتحقيق الفوز. اجلميع ي�شك بهم، 
ويعتقد اأنهم �شعفاء، لكنهم اأقوياء 
ي�شجلون  وع��ن��دم��ا  وم��ت��ج��ان�����ش��ون، 
ي��ت��ك��ت��ل��ون وي�����ش��ع��ب ج���دا اخ���رتاق 

خط دفاعهم«.
�شوت�شي  يف  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع  م���ب���اراة 
مل ت��ك��ن م��ت��وق��ع��ة ع��ل��ى الط����الق. 
ك��روات��ي��ا ال��ت��ي اأب���ه���رت اجل��م��ي��ع يف 
ف��وزا كا�شحا  ال��دور الول وحققت 
ليونيل  وجنمها  الرج��ن��ت��ني  على 
بجوهرتيها  -3�شفر،  م��ي�����ش��ي 
راكيتيت�س  وايفان  مودريت�س  لوكا 
ك��ان��ت ب��ني اأب����رز امل��ر���ش��ح��ني لبلوغ 
تقريبا  اأح����دا  ان  ال  ال�����دور.  ه���ذا 
ل��و ي��راه��ن ول��و ب��روب��ل واح���د على 
ت�شنيف  يف   70 امل�شنفة  رو���ش��ي��ا 

الحتاد الدويل فيفا.
وجد املنتخب الرو�شي نف�شه يف ربع 
النهائي بف�شل بطلني هما حار�س 
مرماه اإيغور اأكينفيف الذي اأق�شى 
اإ�شبانيا من ثمن النهائي بتاألقه يف 
الوقتان   ،3-4( الرتجيح  رك��الت 
1-1(، ومدربه  الأ�شلي والإ�شايف 
ت�شريت�شي�شوف،  ���ش��ت��ان��ي�����ش��الف 
ال�شابق،  ال�����دويل  م���رم���اه  ح���ار����س 

الواقعي يف خططته التكتيكية.
البلد امل�شيف يطرح �شوؤالني: هل 
يبلغ املنتخب الدور ن�شف النهائي؟ 
فالدميري  ال���رئ���ي�������س  ي���ج���د  وه�����ل 
بوتني نف�شه مرغما على احل�شور 
ب��ع��دم��ا غاب  ���ش��وت�����ش��ي  اىل م��ل��ع��ب 
بالده،  منتخب  م��ب��اري��ات  ك��ل  ع��ن 

با�شتثناء املباراة الفتتاحية؟

لكرة  الآ���ش��ي��وي��ة  املنتخبات  تكن  مل 
القدم مر�شحة لإحداث مفاجاآت يف 
كاأ�س العامل يف رو�شيا، اإل اأن ال�شورة 
التي ظهرت بها والأداء الذي قدمته 
اأمام منتخبات كبرية، جعالها تغادر 
ب��الده��ا وه��ي حتمل يف جعبتها  اإىل 
ل����ي����وم تعود  ال���ك���ث���ري م����ن الآم���������ال 
البطولة اىل القارة: قطر 2022.

اجلنوبية  ك����وري����ا  م��ن��ت��خ��ب  ح���ق���ق 
ب��ف��وزه على نظريه  م��ف��اج��اأة ك��رى 
)-2�شفر(  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل  المل����اين 
يف اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة الأخ�������رية من 
ال�شاد�شة،  امل��ج��م��وع��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
ال����دور  م���ن  “املان�شافت”  ل��ي��خ��رج 

الأول وهو يجر اأذيال اخليبة.
النتيجة  ه���ذه  ت�شمح  مل  ح��ني  ويف 
للمنتخب الكوري بالعبور اىل الدور 
ثمن النهائي، كان املنتخب الياباين 
فيه  ثالثة  م��ع حم��اول��ة  على موعد 
من اأ�شل �شت م�شاركات له يف كاأ�س 

العامل.
“ال�شاموراي  م���ن���ت���خ���ب  جت��������اوز 
بفارق  الثامنة  املجموعة  الأزرق” 
ال�شنغال،  اللعب النظيف عن  نقاط 
ملواجهة  ال���ن���ه���ائ���ي  ث���م���ن  يف  وح�����ل 
مت�شدر  القوي  البلجيكي  املنتخب 
اليابانيون  كان  ال�شابعة.  املجموعة 
ثانية  م��ف��اج��اأة  حتقيق  و���ش��ك  ع��ل��ى 

بعدما  املونديال،  اآ�شيوي يف  ملنتخب 
ت����ق����دم����وا ب���ه���دف���ني ن���ظ���ي���ف���ني. ال 
ال����ذي يعد  امل��ن��ت��خ��ب الأوروب�������ي  ان 
القدم  لكرة  الذهبي  اجليل  مبثابة 
راأ�شا على  النتيجة  البلجيكية، قلب 
الفوز يف  ه��دف  و�شجل   ،2-3 عقب 

الثواين الأخرية.
ظهر  الأول،  ال����دور  م��ن��اف�����ش��ات  ويف 
يف  جيدة  ب�شورة  الإي���راين  املنتخب 
املجموعة الثانية التي �شمت ا�شبانيا 
على  فوز  وبعد  واملغرب.  والرتغال 

ا�شبانيا  اأمام  �شعبة  وخ�شارة  املغرب 
بالنتيجة نف�شها -1�شفر، كان قاب 
اأدنى من اإحلاق الهزمية  اأو  قو�شني 
كري�شتيانو  وجن��م��ه��ا  ب���ال���رت���غ���ال 
رونالدو، ال ان مباراتهما يف اجلولة 
بالتعادل  ان��ت��ه��ت  الأخ�����رية  ال��ث��ال��ث��ة 

.1-1
وعلى رغم ان هذه املنتخبات اأظهرت 
قدرة على تقلي�س الهوة بينها وبني 
غ���اب احل�شور  ت��ق��ل��ي��دي��ا،  الأق���وي���اء 
الآ���ش��ي��وي ع��ن ال���دور رب��ع النهائي، 

علما ان امل�شاركة الأخرية فيه تعود 
اجلنوبية  وك��وري��ا  اليابان  ملونديال 
2002. ال ان املنتخبات الآ�شيوية 
�شرتكز منذ الآن على حتقيق نتائج 
اأف�����ش��ل م��ع ع���ودة ك��اأ���س ال��ع��امل اىل 

القارة، وذلك يف قطر 2022.
ويقول ال�شحايف يف جملة “فور فور 
اأندي  ال��ق��دم  بكرة  املتخ�ش�شة  تو” 
“يف  بر�س  فران�س  لوكالة  جاك�شون 
الآ�شيوي  الحت���اد  منتخبات  ام��ك��ان 
باإيجابيات  ت��خ��رج  ان  ال��ق��دم  ل��ك��رة 

كبرية من املونديال احلايل«.
اىل  تتطلع  ان  اإمكانها  “يف  ويتابع 
قطر  وا����ش���ت�������ش���اف���ة   2022 ع�����ام 
ل��ل��م��ون��دي��ال م��ع اأم���ل اأن ت��ك��ون من 
بني من يحقق مفاجاآت كبرية، كما 

�شاهدنا يف رو�شيا«.
وجن��ح��ت امل��ن��ت��خ��ب��ات الآ���ش��ي��وي��ة يف 
الأول  ال����دور  يف  نقطة   15 ح�شد 
اأف�شل  ال��رو���ش��ي، وه���و  ل��ل��م��ون��دي��ال 
ح�شاد لها يف النهائيات، وكان اأف�شل 
الفريقية  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ن��ت��ائ��ج  م���ن 

وامل���غ���رب وتون�س  اخل��م�����ش��ة )م�����ش��ر 
خرجت  التي  وال�شنغال(  ونيجرييا 
بعدما  الأول  ال�����دور  م���ن  جميعها 

جمعت 11 نقطة فقط.
املنتخب  ي���ت���م���ك���ن  مل  امل����ق����اب����ل  يف 
ال�����ش��ع��ودي م���ن ال��ع��ب��ور اىل ال���دور 
ثمن النهائي عن املجموعة الأوىل، 
ب��ع��د خ�����ش��ارة ق��ا���ش��ي��ة اف��ت��ت��اح��ا �شد 
الوروغواي  واأم��ام  �شفر5-  رو�شيا 
اجلولة  يف  بفوز  واكتفى  �شفر1-، 
اأم����ا   .1-2 م�����ش��ر  ع���ل���ى  ال���ث���ال���ث���ة 

القارة  ب��ط��ل  ال����ش���رتايل  امل��ن��ت��خ��ب 
2015، فمر م��رور ال��ك��رام يف  ع��ام 
املونديال، وف�شل يف حتقيق اأي فوز، 
واك��ت��ف��ى ب��ه��دف��ني م��ن رك��ل��ت��ي جزاء 

لقائده ميلي يديناك.
ممثل  اأف�شل  الياباين  املنتخب  كان 

لكرة القدم الآ�شيوية يف رو�شيا.
وق����ال رئ��ي�����س الحت����اد ل��ك��رة القدم 
ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��م��ان ب����ن اب���راه���ي���م اآل 
“اأظهرت اليابان  خليفة، ان اليابان 
للقتال  و���ش��خ�����ش��ي��ة  ك��ب��رية  ���ش��ف��ات 

املنتخبات يف  اأب��رز  اأح��د  يف مواجهة 
التطور  امل��ون��دي��ال مي��ث��ل جن��اح��ه��م 
اأجل  م��ن  الآ���ش��ي��وي��ة  للفرق  الكبري 
منتخبات  نخبة  مع  بفخر  الوقوف 

العامل«.
وك�����ان ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��م��ان ق���د ق����ال يف 
ت�����ش��ري��ح��ات ن��ق��ل��ه��ا م��وق��ع الحت����اد 
بكافة  اأ���ش��ي��د  اأن  “اأود  الآ����ش���ي���وي، 
الفرق التي قدمت م�شتويات مميزة 
خالل دور املجموعات، لتكتب ف�شال 
جديدا يف تاريخ كرة القدم الآ�شيوية 

على امل�شتوى العاملي«.
ال����ي����اب����اين  امل���ن���ت���خ���ب  ي���ك���ت���ف  ومل 
ب��ن��ج��اح��ه ع���ل���ى اأر��������س امل���ل���ع���ب، بل 
ال�شورة احل�شارية  عك�س م�شجعوه 
لبالدهم من خالل قيامهم بعد كل 
واملقاعد  امل��درج��ات  بتنظيف  م��ب��اراة 
على  انت�شرت  كما  خملفاتهم.  م��ن 
ال���ت���وا����ش���ل، ����ش���ورة غرفة  م���واق���ع 
للمنتخب  ال��ع��ائ��دة  املالب�س  تبديل 
بعدما  بلجيكا،  اأم���ام  اخل�����ش��ارة  بعد 
واأف���راد  ال��الع��ب��ون  بالكامل  نظفها 
ر�شالة  وت�����رك�����وا  ال���ف���ن���ي،  اجل����ه����از 

الرو�شية. “�شكرا” باللغة 
ويرى جاك�شون ان املنتخب الياباين 
وم�شجعيه “غادروا بروؤو�س مرفوعة 
وع������ززوا م��ك��ان��ت��ه��م واح���رتام���ه���م يف 

عامل كرة القدم ب�شكل كبري«.

ي���وم���ان من ال��راح���ة وال��رتكي���ز عل���ى رب���ع النهائ�����ي 

اإيجابي��ات اآ�شيوي���ة يف املوندي����ال والع���ني عل�����ى 2022 
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الفجر الريا�ضي

الثقايف  احل��م��ري��ة  ن�����ادي  ا���ش��ط��ر 
اإغالق  اإىل  اأم�س  م�شاء  الريا�شي 
ب������اب ال���ت�������ش���ج���ي���ل ل���ل���راغ���ب���ني يف 
امل�شاركة بفعالياته ال�شيفية والتي 
الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س  تتبع 
تقاطر  اأن  بعد  ال�شارقة  بحكومة 
على امل�شاركة 500 طالب توافدوا 
باب  لفتح  الأوىل  ال��ل��ح��ظ��ات  م��ن��ذ 

الت�شجيل حلجز مقاعد لهم.
ت�شجيله  ج��رى  ال��ذي  العدد  ويعد 
املا�شية  اأي����ام  ال��ث��الث  ع��ل��ى م���دى 
يف مقر ال��ن��ادي وال���ذي و���ش��ل اإىل 
500 م�شارك من خمتلف الأعمار 
ال�شنية اإىل الأكر من حيث اأعداد 

ال�شيفية  الأن�شطة  يف  امل�شاركني 
باأندية اإمارة ال�شارقة حتى الآن.

املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وان��ت��ه��ت 
مل���ل���ت���ق���ى احل����م����ري����ة ال�������ش���ي���ف���ي يف 
الت�شجيل  م���ن  اجل���اري���ة  ن�����ش��خ��ت��ه 
م�شارك   500( فيه  اإنت�شب  الذي 
وم�������ش���ارك���ة( واأع���ل���ن ال���ن���ادي عر 
من  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
الت�شجيل  ع��م��ل��ي��ة  م���ن  الإن���ت���ه���اء 
الإنطالقة،  م��ن  اأي����ام(   3( خ��الل 
حيث �شهد امللتقى اإقباًل وا�شعاً من 
اأولياء الأمور لت�شجيل الأبناء من 
وياأتي  والأع��م��ار،  الفئات  خمتلف 
ال�شيفي  الن�شاط  فعاليات  �شمن 

يت�شمنها  التي  الهادفة  والرامج 
برنامج جمل�س ال�شارقة الريا�شي 
�شعار  حت��ت  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  ال�شيفي 
)عطلتكم غري(، يف الفرتة الواقعة 
ولغاية   2018/07/08 ب���ني 
وبالتعاون   ،2018/08/02
بلدية  الإ�شرتاتيجي  ال�شريك  مع 

مدينة احلمرية.
وم����ن ج��ه��ت��ه اأو����ش���ح را����ش���د غامن 
ال�شام�شي ع�شو جمل�س اإدارة نادي 
العليا  اللجنة  -رئ��ي�����س  احل��م��ري��ة 
باأنه  ال�شيفي-  للملتقى  املنظمة 
���ش��ي��ت��م الإع�����الن ق��ري��ب��اً ع���ن رعاة 
امللتقى ال�شيفي الرابع والع�شرين 

عن  ك��ا���ش��ف��اً  احل��ال��ي��ة،  ن�شخته  يف 
�شتنفذ خالل  التي  الأن�شطة  اأب��رز 
حيث  ال��ع��ام،  لهذا  امللتقى  برنامج 
الذي  ال��زم��ن��ي  اجل����دول  �شيتخلل 
اأ�شابيع  خم�شة  م���دار  على  �شيقام 
للفئات  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن  ج��م��ل��ة 
�شنة(   15 –  12( م��ن  العمرية 
تعنى  ال��ت��ي  الأن�شطة  م��ن  العديد 
البدنية  وال���ل���ي���اق���ه  ق������دم  ب����ك����رة 
والأن�شطة الرتفيهية، كما �شينفذ 
يف اأروقة امللتقى جملة من الدورات 
التدريبية وور�س العمل التوعوية، 
ال��ذات��ي، ودورة  التطوير  وم��ه��ارات 
ون�شاط  الأول������ي������ة،  الإ�����ش����ع����اف����ات 

املعزز  وال��رن��ام��ج  نف�شك«،  »ث��ق��ف 
الوطني  احل�س  وتنمية  لالإنتماء 
وبرنامج  وطنك«،  »اإع��رف  للهوية 
»مبادرون« الذي ينمي لدى الأبناء 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة ح���ب ال��ت��ط��وع وامل���ب���ادرة 
احل�شنة، اإىل جانب ن�شاط »العطاء 
ع���الوة على تنفيذ  زاي����د«،  ع��ام  يف 
الرتفيهية،  الرحالت  من  العديد 
األعاب  م���ه���ارات  ع��ل��ى  وال���ت���دري���ب 

الدفاع عن النف�س. 
اأم���ا ع��ن ب��رن��ام��ج ال��ف��ئ��ات العمرية 
– 11 �شنة( قال ال�شام�شي   08(
اأن������ه مت م����راع����اة ك���اف���ة ال���رام���ج 
لتتنا�شب  ال��ف��ئ��ات  ل��ه��ذه  امل��ق��دم��ة 

ت�شمنت  حيث  الأع���م���ار،  وطبيعة 
الرامج العديد من برامج الرتبية 
الفنية،  والأن�����ش��ط��ة  الأخ���الق���ي���ة، 
اإىل  وترفيهية  تعليمية  ورح���الت 
بال�شارقة،  الإ���ش��ت��ك�����ش��اف  )م��رك��ز 
احلديقة املائية، الأرا�شي الرطبة، 
ال��ع��ل��م��ي، متحف  امل��ت��ح��ف  زي������ارة 
�شيتخلل  كما  بال�شارقة(  ال�شيارات 
اإمارة  يف  �شياحية  جولة  الرنامج 
التي  ال����دورات  والكثري  ال�����ش��ارق��ة، 
اإىل  ال��ع��م��ل«،  ف��ري��ق  ب������«ب��ن��اء  تعنى 
واللياقة  القدم  اأن�شطة كرة  جانب 
ب���دن���ي���ة، وري����ا�����ش����ات ال����دف����اع عن 
الأن�شطة  م���ن  وغ���ريه���ا  ال��ن��ف�����س 

الريا�شية احلركية.
وفيما يخ�س ملتقى الفتيات لهذا 
العام والذي يقام يف خالل الفرتة 
باأنه  ال�شام�شي  اأ���ش��ار  ال�شباحية، 
ال��رام��ج اخلا�شة  مت ر���ش��د ك��اف��ة 
تعنى  ب��رام��ج  يتخلله  وال����ذي  ب���ه، 
نظرياً  ال�����ش��ي��اف��ة  اإت��ي��ك��ي��ت  ب��ف��ن 
اأع��م��ال ورقية،  وع��م��ل��ي��اً، وب��رن��ام��ج 
كما  )اأيروبيك(،  ريا�شية  وبرامج 
ا���ش��ت��م��ل��ت ال����رام����ج ال���ع���دي���د من 
الزيارات والرحالت ل��)زيارة ملربى 
الأح���ي���اء امل��ائ��ي��ة ب��ال�����ش��ارق��ة، رحلة 
رحلة  الإ�شالمية،  الفنون  متحف 
مول«  دب��ي  رحلة  مول«�شيغا،  دب��ي 

ال�شارقة(،  كيدزانيا، رحلة حل�شن 
كما ي�شتمل الرنامج على العديد 
كرنامج  التدريبية  ال���دورات  من 
وال�شوفية  ال���ي���دوي���ة  امل�����ش��غ��ولت 
والت�شكيل  فنية  اإبتكارات  وبرنامج 
ب��ال��ك��رت��ون، ون�����ش��اط »ال��ع��ط��اء يف 
الأن�شطة  ج��ان��ب  اإىل  زاي�����د«،  ع���ام 

الريا�شية كال�شباحة.

بالوكالة  العام  الأمني  الدو�شري  فهد  عبداملح�شن  اأكد 
�شيعمل  الريا�شي  القانون  ان  للريا�شة  العامة  للهيئة 
على اح��داث نقلة نوعية يف ريا�شة الإم��ارات و�شي�شهم 
الريا�شية  اجل���وان���ب  ���ش��ت��ى  ت��ع��زي��ز  يف  ك��ب��ري  ح��د  واإىل 
اأ�ش�س  الريا�شية وفق  والإ�شكاليات  الق�شايا  كافة  وحل 

ومعايري �شليمة.
جاء ذلك يف ختام اأعمال ور�شة القانون الريا�شي ام�س يف 
مقر الهيئة العامة للريا�شة بح�شور �شعيد عبدالغفار 
للريا�شة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ح�شني 
رئي�س جلنة �شياغة م�شودة القانون الريا�شي وعدد من 
والقانونني  وامل�شت�شارين  الهيئة  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء 
الريا�شيني والتي ا�شتمرت على مدى يومني متتاليني. 

يف  امللمو�شة  وجهودها  اللجنة  ب��دور  ال��دو���ش��ري  واأ���ش��اد 
وجه  يف  وال��وق��وف  ومناق�شتها  القانون  م�شودة  حترير 
كافة التحديات من اأجل اخلروج ببنود قانونية تتوافق 
م��ع ق��ان��ون دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وت�شيف 
لريا�شة الإم��ارات وتكون �شندا لكل الألعاب الريا�شية 

مبجالتها وفئاتها املختلفة.
اإدارة  �شعيد عبدالغفار ع�شو جمل�س  توجه  من جانبه 
الريا�شي  القانون  م�شودة  �شياغة  جلنة  رئي�س  الهيئة 
ال���ل���واء حم��م��د خلفان  م���ع���ايل  ب��ال�����ش��ك��ر اجل���زي���ل اىل 
الهيئة  رئي�س  اأبوظبي  ل�شرطة  العام  القائد  الرميثي 
اجتماع  اأول  عقد  منذ  ل��ه  منحها  مت  ال��ت��ي  الثقة  على 
اإع���داد  ف��ري��ق  بت�شكيل  وتكليفه  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  ملجل�س 

اأي�شا  عبدالغفار  و�شكر  ال��ري��ا���ش��ي.  ال��ق��ان��ون  م�����ش��ودة 
على  للهيئة  العامة  والأم��ان��ة  للريا�شة  العامة  الهيئة 
الالزمة  والحتياجات  وال�شبل  املتطلبات  كافة  توفري 
للجنة  املنا�شبة  والبيئة  الجتماعات  قاعات  فيها  مبا 
من اأجل اجناز امل�شودة و�شط اأجواء م�شاعدة على الدقة 

والرتكيز.
هذه  اأه��م��ي��ة  اإىل  كلمته  خ���الل  ال��غ��ف��ار  �شعيد  وت��ط��رق 
عملية  ودرا�شة  ذهني  ع�شف  مبثابة  تعد  التي  الور�شة 
اإىل  ال��و���ش��ول  اأج���ل  م��ن  مبناظري واجت��اه��ات خمتلفة 
دقيقة  معايري  ووف��ق  �شليمة  اأ�ش�س  على  مبنية  م�شودة 
وامل�شت�شارين  الق�شاة  من  كوكبة  مب�شاركة  و�شعها  مت 

والقانونيني يف جمايل القانون والريا�شة .

وعن عمل اللجنة قال امل�شت�شار بدر احلمادي مدير مكتب 
ال�شوؤون القانونية مقرر جلنة م�شودة القانون الريا�شي 
20 فراير  ان اللجنة حر�شت ومنذ �شدور القرار يف 
من العام اجلاري على العمل الدوؤوب طيلة ثالثة اأ�شهر 
اللجنة  اأع�شاء  مب�شاركة  عمل  �شاعة   200 ومبجموع 
املكون من 15 خبريا قانونيا فقد عقدت 7 اجتماعات 
ر�شمية للجنة و30 اجتماعا فرعيا لفريقي التحديات 
مع  معياريا  القانون  مقارنة  ومت  القانونية  وال�شياغة 
اأربع جتارب دول وهي اإ�شبانيا وايطاليا واأملانيا واململكة 
يف  كذلك  الريا�شة  قوانني  على  الط��الع  ومت  املتحدة 
بع�س الدول العربية والعاملية عالوة على جل�شة ع�شف 
ب�  خرجت  وال��ت��ي  الن�شائية  الريا�شية  للقيادات  ذهني 

قانونية. تو�شية   120
ي�شار اإىل اأن جلنة م�شودة القانون الريا�شية مكونة من 
�شعيد عبدالغفار ح�شني رئي�شا وامل�شت�شار بدر احلمادي 
النومان  عبدالعزيز  �شعادة  وع�شوية  وم��ق��ررا  ع�شوا 
ال�شام�شي و�شعادة حميد را�شد ال�شام�شي و�شعادة حممد 
�شريف العو�شي والقا�شي عمر حممد مريان والعقيد 
عبدالرحمن خليفه ال�شاعر واخلبري توفيق الزهروين 
واخلبري  ال�شام�شي  �شيف  ع��ب��داهلل  الدكتور  والقا�شي 
النا�شر  ال��ف��ن��ي  واخل��ب��ري  ال�شعيدي  حم��م��د  ب��ن  �شليم 
ناجي  وال��دك��ت��ور  اهلل  ف�شل  حممد  وال��دك��ت��ور  الغريب 
وامل�شت�شارة  العبيديل  وامل�شت�شار �شالح  ا�شماعيل حامد 

نوره حممد ال�شمري.

الهيئة العامة للريا�شة : القانون الريا�شي �شيعمل على اإحداث نقلة نوعية يف ريا�شة الإمارات

االأكرب من حيث اأعداد امل�ساركني على م�ستوى اإمارة ال�سارقة يف االأندية 

نادي احلمرية يغلق باب الت�شجيل بعد و�شول عدد امل�شاركني يف ملتقاه ال�شيفي اإىل 500 م�شارك 

احلمرية   ن��ادي   اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شام�شي  عبيد  جمعه  ك�شف 
اأن الفريق الأول لكرة القدم �شي�شهد نقلة نوعية  الثقايف الريا�شي 
اخلطة  موا�شلة  خ��الل  من  ل�شيما  املقبل  الريا�شي  املو�شم  خ��الل 

املر�شومة لتطوير الفريق للمناف�شة على ال�شعود.
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ب��دع��م  واأ���ش��اد 
لنادي  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  
اأن  م��وؤك��دا  خا�شة  ب�شورة  الأول  وللفريق  عامة  ب�شورة  احلمرية 

ملا  كبرية  اع��داد  ملرحلة  املقلبني  ال�شهرين  ط��وال  �شيخ�شع  الفريق 
ميثله املو�شم والدوري من حتدي كبري للنادي.

ج��اء ذل��ك يف اأع��ق��اب ب��دء جتمع ال��ف��ري��ق الول ل��ك��رة ال��ق��دم بنادي 
املدرب  بقيادة  املقبل  للمو�شم  ا�شتعدادا  ال��ن��ادي  مقر  يف  احلمرية 
العا�شر  �شتبداء مرحلة  الع��داد يف  البلو�شي حيث  �شلمان  الوطني 
من  يوليو اىل الثالث ع�شر من يوليو  من خالل البدء بالفحو�شات 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ق��ي��ا���ش��ات ال��ب��دان��ي��ة واع�����داد ك��اف��ة ال�����ش��ج��الت الطبية 

وفحو�شات اللياقة البدانية لالعبي الفريق.
هذا وتبدا مرحلة التمارين التمهيدية بتاريخ الرابع ع�شر من �شهر 
يوليو ا�شتعدادا للمع�شكر اخلارجي الذي مت حدديه يف اأملانيا. ويف هذا 
اأ�شار  حميد ال�شام�شي مدير الفريق الأول لكرة القدم اإىل  ال�شدد 
لعبي الفريق واجلهاز الإداري والفني �شيخ�شعون لفرتة مطولة 
من العداد والتهياأة للمو�شم املرتقب يف ظل ما يويل جمل�س اإدارة 
متوا�شل  دع��م  من  ال�شام�شي  عبيد  جمعه  برئا�شة  احلمرية  ن��ادي 

للفريق. واأ�شار  باأن ادارة الفريق الول حددت املانيا خلو�س مرحلة 
اأن  ال  املقبل وذلك بعد درا�شة عدد من اخليارات  الع��داد للمو�شم 
اجلوانب الفنية رجحت الوجهه خالل الفرتة من 27 يوليو – 16 

اغ�شط�س �شيخو�س خاللها عدد من املباريات الودية.
العمل يف  اعتمد فريق  ال�شام�شي اىل ان جمل�س الدارة  وا�شار  هذا 
الكابنت  الفني  باملدير  الثقة  ج��دد  ان  بعد  والداري  الفني  اجلهاز 

�شلمان البلو�شي وم�شاعده الكابنت عارف ال�شحي.

الفري���ق الأول لك���رة الق���دم لن���ادي احلمري����ة يد�ش���ن 
ا�شتع���دادات املو�ش����م ملع�شك����ر اأملاني�����ا
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“باملباراة  ال��رازي��ل  مواجهة  بلجيكا  م��درب  مارتينيز  روب��رت��و  و�شف 
احللم” لكنه يعتقد اأن املناف�س �شيكون �شاحب الفر�شة الأكر للخروج 

بالنت�شار يف دور الثمانية لكرة القدم يف كازان يوم اجلمعة املقبل.
على  الفريقان  “يعمل  بلجيكية  اإع��الم  لو�شائل  الإ�شباين  امل��درب  وق��ال 
مبحاولة  الأم��ر  يتعلق  لن  الرازيل  اأم��ام  باملباريات.  والفوز  الت�شجيل 

ال�شتحواذ لكن ماذا �شتفعل به. هذا هو املهم يف كاأ�س العامل«.
املر�شحة  �شتكون  ال��رازي��ل  ن��درك ما ميكننا فعله لكن  “نحن  واأ���ش��اف 
لقد  لالعبينا.  احللم  مثل  م��ب��اراة  ه��ذه  خمتلف.  موقف  يف  و�شت�شعنا 

ولدوا خلو�س مثل هذه املباراة.
هو  وه��ذا  كذلك  لي�شت  التوقعات  لكن  الفوز  نريد  اأننا  طبيعي  »�شيء 

الفارق الأكر«.
وكان مارتينيز �شاهدا على انتفا�شة بلجيكا وجناحها يف حتويل تاأخرها 
بهدفني اإىل فوز مثري 3-2 على اليابان يف دور ال�شتة ع�شر يوم الثنني 

لت�شبح على موعد مع املنتخب الفائز بكاأ�س العامل خم�س مرات.
وقال مارتينيز “اأمام فريق مثل الرازيل يجب الهجوم والدفاع باأحد 
ع�شر لعبا. نحن ل نتحدث عن الأ�شلوب لكن اإدراك ما ينبغي اأن نفعله 

عندما ن�شتحوذ على الكرة«.
واأ�شاف “ل اأعتقد اأن هناك الكثري من الأ�شرار يف هذه املباراة.

للمناف�س  م�شكلة  يف  نت�شبب  ث��م  ممكن  �شكل  ب��اأق��وى  ن��داف��ع  اأن  »يجب 
عندما منلك الكرة. الأمر ميكن اأن يكون بهذه الب�شاطة وهذه الت�شكيلة 

م�شتعدة لذلك«.
و�شيلعب الفائز من هذه املواجهة مع فرن�شا اأو اأوروجواي يف العا�شر من 
يوليو متوز يف �شان بطر�شرج على بطاقة الظهور يف نهائي كاأ�س العامل 

بعدها بخم�شة اأيام.

ال�16  الدرامي ملنتخب كولومبيا من دور  بعد اخلروج 
الرتجيحية  اجل��زاء  ب�شربات   2018 رو�شيا  ملونديال 
اأم�����ام م��ن��ت��خ��ب اإجن���ل���رتا، ت��ل��ق��ى لع���ب���ان مم���ن اأه�����دروا 
مقتل  بحادثة  تذكر  ووع��ي��د،  تهديد  لر�شائل  ركالتهم 
24 ع��ام��ا. ووف��ق��ا ل�شحيفة  ق��ب��ل  اإ���ش��ك��وب��ار  اأن��دري�����س 

“ديلي ميل” الريطانية، تلقى لعبا منتخب كولومبيا 
بعد  بالقتل  تهديدات  باكا  وكارلو�س  اأوري��ب��ي  ماتيو�س 
واأر�شل  منهما.  لكل  ج���زاء  رك��ل��ة  ت�شديد  يف  اإخفاقهما 
»اأقتلوا  مفادها:  لالعبني  ر�شائل  الغا�شبون  امل�شجعون 

اأنف�شكم ول تعودا اإىل كولومبيا من جديد«.

وياأتي ذلك بعد يوم واحد من الذكرى ال�شنوية ال�24 
لوفاة اأندري�س اإ�شكوبار، الذي قتل بالر�شا�س بعد هدفه 

باخلطاأ يف مرماه يف مونديال 1994.
واحتكم منتخبا اإجنلرتا وكولومبيا لركالت الرتجيح، 
بالتعادل  والإ�����ش����ايف  الأ���ش��ل��ي  ال���وق���ت  ان��ت��ه��ى  اأن  ب��ع��د 

لإجنلرتا،  امل���رة  ه��ذه  احل��ظ  وابت�شم   ،1-1 الإي��ج��اب��ي 
التي �شدد لها اإيريك داير الركلة الأخرية التي منحتها 

بطاقة مواجهة ال�شويد، ال�شبت، يف �شامارا.
ماتيو�س  هما  لع��ب��ان  كولومبيا  منتخب  م��ن  واأخ��ف��ق 

اأوريبي وكارلو�س باكا.

»دل�شكو« يتوج بلقب الري�شة الطائرة بالدورة العمالية ملبادرة حمدان بن حممد للريا�شة املجتمعية
الطائرة  الري�شة  بطولة  بلقب  دل�شكو  �شركة  فريق  توج 
القوز  مبنطقة  دل�شكو  �شركة  ملعب  على  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 
العمالية  الريا�شية  ال��دورة  اإطار مناف�شات  ال�شناعية يف 
الثانية التي ينظمها جمل�س دبي الريا�شي بالتعاون مع 
“مبادرة  و�شمن  بدبي  العمال  ل�شوؤون  الدائمة  اللجنة 
اأطلقها  التي  املجتمعية”  للريا�شة  حممد  ب��ن  ح��م��دان 
يف  احلكومية  وال���دوائ���ر  الهيئات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  املجل�س 
اإمارة  اإم��ارة دبي بهدف حتفيز خمتلف فئات املجتمع يف 

باعتبارها  البدين  والن�شاط  الريا�شة  ممار�شة  على  دبي 
بتتويج  ق���ام  الإي��ج��اب��ي��ة.  وال��ط��اق��ة  لل�شعادة  مهمة  اأداة 
ل�شوؤون  الدائمة  اللجنة  ممثل  عبداهلل  حممد  الفائزين 
الفعاليات  اأخ�شائي  ال�شريف  باهلل  واملعتز  بدبي  العمال 
بت�شليم  ق��ام��ا  حيث  ال��ري��ا���ش��ي  دب��ي  مبجل�س  املجتمعية 
اإىل  والرونزية  والف�شية  الذهبية  وامليداليات  الكوؤو�س 
بالألقاب  والفائزين  الثالثة  الأوىل  باملراكز  الفائزين 
اأدار  ال���ذي  التحكيم  امل��ث��ايل وط��اق��م  وال��ف��ري��ق  ال��ف��ردي��ة 

الدورة  من  الثانية  الن�شخة  فعاليات  وت�شتمر  البطولة. 
حيث   2018 نوفمر   9 ي��وم  حتى  العمالية  الريا�شة 
تت�شمن ريا�شات كرة القدم والكرة الطائرة وكرة ال�شلة 

و�شد احلبل والري�شة الطائرة وال�شباحة.
وح�شد فريق دل�شكو األقاب بطولت الكرة الطائرة وكرة 
بلقب  اي��ن��وك  فريق  ف��از  فيما  الطائرة  والري�شة  ال��ق��دم، 
بطولة الكريكت وبطولة �شد احلبل فيما �شتقام بطولتي 
ونوفمر  اأك��ت��وب��ر  �شهري  خ��الل  وال�شباحة  ال�شلة  ك��رة 

امل��ق��ب��ل��ني. وت��ع��د ال����دورة ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ع��م��ال��ي��ة م��ن اأبرز 
“مبادرة  �شمن  تنظيمها  يتم  التي  الريا�شية  الفعاليات 
حمدان بن حممد للريا�شة املجتمعية” حيث تعتر هي 
عدد  حيث  من  املنطقة  م�شتوى  على  نوعها  من  الأوىل 
تقام  التي  الزمنية  وال��ف��رتة  تت�شمنها  التي  الريا�شات 
فيها نظًرا ملا حتققه من اأهداف يف ن�شر الريا�شة بني فئة 
مهمة يف املجتمع وهي فئة العمال الذين ميثلون خمتلف 

اجلن�شيات.

والفعاليات  ال���رام���ج  م���ن  ال��ع��دي��د  امل���ب���ادرة  وت��ت�����ش��م��ن 
دبي  جمل�س  ي�شعى  حيث  للعمال  املخ�ش�شة  الريا�شية 
الريا�شي اإىل منحهم الفر�شة ملمار�شة ريا�شتهم املحببة 
اأن��ف�����ش��ه��م وت��ع��زي��ز �شبكة ع��الق��ات��ه��م مع  وال���رتوي���ح ع��ن 
لتطبيق  و�شعًيا  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  مبختلف  اأقرانهم 
متميز من خالل  ريا�شي  بناء جمتمع  املجل�س يف  روؤي��ة 
ت��ت��اح ف��ي��ه��ا ف��ر���ش��ة امل�شاركة  اأح������داث ري��ا���ش��ي��ة  ت��ن��ظ��ي��م 

للجميع.

مارتينيز: اللعب اأمام 
الربازيل حلم لبلجيكا 

ب�شبب ركالت اجلزاء.. جمهور كولومبيا »يتوعد« لعبيه

�شاكريي ال�شويدي ي�شعر بال�شعادة واحلزن 
وجد امل�شجع ال�شويدي راجيت �شاكريي �شعوبة يف الحتفال بتاأهل بالده 
اإىل دور الثمانية يف كاأ�س العامل لكرة القدم لأول مرة منذ 1994 بالفوز 
على �شوي�شرا لأن قريبه الالعب �شريدان �شاكريي خرج خا�شرا اأم�س الأول 
الثالثاء. وفازت ال�شويد -1�شفر بف�شل ت�شديدة غريت اجتاهها من اإميل 
فورزبريج لتثري م�شاعر متباينة لدى امل�شجع البالغ عمره 18 عاما والذي 
ن�شاأ يف نف�س احلي الذي اأخرج زلتان اإبراهيموفيت�س قائد ال�شويد ال�شابق. 
وقال راجيت لرويرتز بعدما اأ�شبحت ال�شويد على موعد مع اإجنلرتا يف 
دور الثمانية يوم ال�شبت “�شاهدت املباراة يف كو�شوفو مع كل اأقاربي وكان 

الأمر مثريا جدا لكن يف الوقت ذاته كنت اأ�شعر ب�شغط كبري«.
واأ�شاف “كنت �شعيدا وحزينا يف الوقت ذاته عندما �شجل فورزبريج واأعتقد 

اأن �شريدان لعب ب�شكل رائع وكراته العر�شية كانت خطرية جدا«.
وترك الأخ��وان والد �شريدان ووال��دة راجيت ال�شراع يف كو�شوفو وانتقال 

اإىل �شوي�شرا قبل اأن ت�شتقر الأخت يف مدينة ماملو ال�شويدية.
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الفجر الريا�ضي

النهائي  رب��ع  ال���دور  عقد  ال��ق��دم  لكرة  النكليزي  املنتخب  اأك��م��ل 
ملونديال رو�شيا 2018. من اأ�شل املنتخبات ال� 32 التي خا�شت 
الدور الأول، ثمانية منتخبات تتناف�س على اأربعة مقاعد يف ن�شف 
النهائي. يف ما ياأتي نظرة عامة على مواجهات الدور ربع النهائي 
�شرتتاح  املنتخبات  ان  علما  وال�شبت،  اجلمعة  يومي  تقام  التي 

الأربعاء واخلمي�س.
اللقاء الأول يقام اجلمعة يف نيجني نوفغورود، ويجمع 

وفرن�شا  و1950،   1930 بطلة  الأوروغ���واي  بني 
الباحثة عن لقبها الثاين بعد 1998.

املنتخب الأمريكي اجلنوبي هو اأحد منتخبني فقط 
مع بلجيكا حققا اأربع انت�شارات حتى الآن يف املونديال 

دييغو  القائد  على  يقوم  �شلب  بدفاع  متيز  الرو�شي. 
خو�شيه  ال�شباين  مدريد  اأتلتيكو  يف  وزميله  غودين 

م��اري��ا خ��ي��م��ي��ن��ز، وث��ن��ائ��ي ق��ات��ل يف خ��ط الهجوم 
كافاين.  واإدي�شنون  �شواريز  لوي�س  قوامه 

يرتقب م�شجعوه تبيان ما اذا الأخري 
���ش��ي�����ش��ارك يف رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي، بعد 
ال�شاق  رب��ل��ة  يف  لإ���ش��اب��ة  تعر�شه 
ال��ي�����ش��رى يف ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي �شد 
الرتغال 2-1، ا�شطرته للخروج 
من اأر�س امللعب بعدما �شجل هديف 

املنتخب.
الفرن�شي  املنتخب  يعول  املقابل،  يف 

على مواهب يف خمتلف خطوطه، برز 
منها ال�شاب كيليان مبابي )19 عاما( 
بت�شجيله هدفني ونيله ركلة جزاء، يف 

مي�شي  وليونيل  الأرجنتني  على  الفوز 
4-3 يف ثمن النهائي. بعد اأداء ممل يف 
م�شتواه  املنتخب من  رفع  الأول،  ال��دور 
ع��ل��ى اأر�����س امل��ل��ع��ب، و���ش��ي��ك��ون يف حاجة 
ل�شيما  الهجومية،  اأ�شلحته  كامل  اىل 
اخرتاق  اأراد  انطوان غريزمان، يف حال 

اجلدار الأوروغوياين.
وتقام  ال��ن��ه��ائ��ي،  رب��ع  يف  الثانية  امل��ب��اراة 
اجلمعة يف مدينة قازان. العنوان الأبرز 
اأمريكي  منتخب  ب��ني  ال�����دور،  ه���ذا  يف 

ج��ن��وب��ي ي��ح��م��ل ال��رق��م ال��ق��ي��ا���ش��ي يف 
األ���ق���اب ك��اأ���س ال��ع��امل 5 وي�����ش��م يف 
العامل  يف  اأغ���ل���ى لع����ب  ���ش��ف��وف��ه 
ميثل  بلجيكي  وم��ن��ت��خ��ب  ن��ي��م��ار، 
البارزة  امل��واه��ب  م��ن  ذهبيا  جيال 
ادين  مثل  الأوروب��ي��ة،  اأنديتها  يف 
هازار وكيفن دي بروين وغريهم. 
املجموعة  يف  متعرثة  ب��داي��ة  بعد 

�شوي�شرا  مع  وتعادل  اخلام�شة 

1-1، زاد ال�شيلي�شاو الرازيلي من من�شوب اأدائه تدريجيا، وفاز 
على كو�شتاريكا و�شربيا بالنتيجة نف�شها يف الدور الأول، ومثلها 

على املك�شيك يف ربع النهائي.
ال  ال���ش��اب��ة،  ب�شبب  لأ���ش��ه��ر  غيابه  بعد  م�شتواه  نيمار  ا�شتعاد 
الن��ت��ق��ادات على خلفية  م��ا زال يثري  ال��الع��ب  ان 
احتكاك  اأر�شا عند كل  ال�شقوط  مبالغته يف 
غالبية  امللعب يف  اأر���س  على  الأمل  وت�شنع 

الأحيان.
�شتكون بلجيكا اأ�شعب اختبار للرازيل 
حتى الآن يف املونديال الرو�شي. قلبت 

الطاولة على اليابان يف الدور ثمن 
الهدف  و���ش��ج��ل��ت  ال��ن��ه��ائ��ي 

الثواين  يف  ال���ث���ال���ث 
من  الأخ���������������رية 

ال����وق����ت 

بدل ال�شائع، بعدما تاأخرت بهدفني نظيفني. مدربها ال�شباين 
روب���رت���و م��ارت��ي��ن��ي��ز ���ش��ي��ك��ون اأم����ام اخ��ت��ي��ار الع��ت��م��اد ع��ل��ى خطته 
الهجومية املعتادة يف هذه البطولة التي اأو�شلته اىل ربع النهائي 

ملحاولة  تكتيكية  تعديالت  اإج���راء  اأو  الكاملة،  بالعالمة 
�شبط النزعة الهجومية للرازيل وخط و�شطها القوي. 

خالفت ال�شويد الكثري من التوقعات لت�شل اىل حيث 
منذ  الأوىل  للمرة  النهائي  رب��ع  ال���دور  الآن:  ه��ي 

تخو�س   .1994 مونديال 
العامل  ك��اأ���س 

يف غياب اأبرز جنومها زلتان ابراهيموفيت�س املعتزل دوليا وغري 
املرحب �شمنيا بعودته على رغم الرغبة التي اأملح اليها، وكانت يف 
املجموعة نف�شها مع املنتخب الملاين. ت�شدرت ال�شويد املجموعة 
الأول.  الدور  اللقب من  اأملانيا حاملة  ال�شاد�شة، وخرجت 

النهائي  ث��م��ن  يف  ك���ان  ل��ل�����ش��وي��د  اخ��ت��ب��ار  اأول 
م��ع ���ش��وي�����ش��را ال��ث��الث��اء، وع��رت��ه باأقل 

املطلوب: -1�شفر.
بتنظيمه  ال�����ش��وي��دي  امل��ن��ت��خ��ب  مت��ي��ز 
و�شالبته الدفاعية، ومل يتلق �شوى 
الآن،  ح��ت��ى  امل���ون���دي���ال  ه��دف��ني يف 
اأملانيا،  املباراة �شد  وذل��ك يف 

اأت���ى يف  اأح��ده��م��ا  ان  علما 
ال�شائع.  ب���دل  ال��وق��ت 

مواجهتهما  يف 
ال�����ش��ب��ت يف 

يف  ك�شر  انكليزي  منتخب  مواجهة  يف  ال�شويد  �شتكون  �شامارا، 
كاأ�س  به من  اأطاحت  التي  الرتجيح  رك��الت  لعنة  النهائي  ثمن 
العامل يف ثالث حماولت �شابقة. بلغ النكليز ربع النهائي للمرة 
الأوىل منذ 2006 بالعتماد على ت�شكيلة �شابة يقودها املهاجم 
هاري كاين، مت�شدر ترتيب الهدافني مع �شتة اأهداف. 
وعلى رغم تقدم “الأ�شود الثالثة” بثبات حتى الآن 
مقنعا  اأداء  يقدم  مل  املنتخب  ان  ال  امل��ون��دي��ال،  يف 
 ،1-6 بنما  �شد  الأول  ال��دور  يف  املباراة  با�شتثناء 
علما ان الأخرية كانت وافدة جديدة على كاأ�س 
العامل. ختامها م�شك ال�شبت يف �شوت�شي. 
ت�شنيفا  الأ����ش���واأ  امل�شيف،  املنتخب 
امل�شاركة  املنتخبات  ك��ل  ب��ني 
ال����ع����امل،  ك����اأ�����س  يف 
ح����ج����ز م����ك����ان����ه يف 
رب���������ع ال����ن����ه����ائ����ي، 
وب������ات ي��ط��م��ح مع 
مدربه �شتاني�شالف 
ف  ت�شي�شو ت�شري
بالذهاب اىل اأبعد من 
النهائي،  ث��م��ن  يف  ذل���ك. 
اأط�������������اح ع�������ر رك�������الت 
الرتجيحية  اجل�������زاء 
العامل  اأب��ط��ال  ب��الإ���ش��ب��ان 
هذه  يف  ال��رو���س  ميزة   .2010
على  ال��ب��دين  والن�شاط  الرك�س  البطولة؟ 
اأر������س امل��ل��ع��ب، وه����و م���ا ���ش��ي��ك��ون م��ف��ت��اح��ا يف 
ب��ن��ج��وم يح�شدها  امل��دع��م��ة  ك��روات��ي��ا  م��واج��ه��ة 
ع��ل��ي��ه��م م��ع��ظ��م امل��ن��ت��خ��ب��ات امل�����ش��ارك��ة. لوكا 
راك��ي��ت��ي��ت�����س، ماريو  اي���ف���ان  م���ودري�������س، 
رك����الت  و”بطل”  م���ان���دزوك���ي���ت�������س، 
ال�����دمن�����ارك يف ثمن  ����ش���د  ال���رتج���ي���ح 
ال���ن���ه���ائ���ي، ح����ار�����س امل����رم����ى دان���ي���ال 
�شوبا�شيت�س، اأو�شلوا بالدهم اىل ربع 
النهائي للمرة الأوىل منذ 1998 
ك���روات���ي���ا كبلد  ����ش���ارك���ت  ع��ن��دم��ا 
ومتكنت  الأوىل،  للمرة  م�شتقل 
من احللول ثالثة يف املونديال. 
على  �شيكون  الكرواتي  الرهان 
جيل قد ل يتكرر يف امل�شتقبل 
امل���ن���ظ���ور، ل���ش��ي��م��ا م���ع فنان 
الذي  مودريت�س  الو�شط  خط 
مناف�س  ب��اأن��ه  املعلقون  يجاهر 
الذهبية  ال����ك����رة  ع���ل���ى  ج������دي 

لأف�شل لعب يف العامل.

بعد اتهامات املغرب.. فالكاو ي�شكك يف حيادية احلكم الأمريكي
راداميل  ال���ق���دم،  ل��ك��رة  ك��ول��وم��ب��ي��ا  منتخب  ق��ائ��د  ���ش��ك��ك 
فالكاو، يف “حيادية” احلكم الأمريكي، مارك غايغر، بعد 
اخل�شارة اأمام اإجنلرتا بركالت الرتجيح 3-4 )1-1 يف 
ال��ث��الث��اء، يف ثمن نهائي  ال��وق��ت��ني الأ���ش��ل��ي والإ����ش���ايف( 

مونديال 2018 يف رو�شيا.
املباراة:  عقب  الفرن�شي،  موناكو  مهاجم  فالكاو،  و�شرح 
“اأن يعينوا حكما اأمريكيا، فهذا يبدو يل اأمرا خا�شا. فما 

بالك اإذا كان موقوفا«.
لأن���ه ل  ال�شكوك  م��ن  الكثري  ل��دي  ي��رتك  “هذا  وت��اب��ع: 
اإذا كان انحيازه  يتكلم اإل الإجنليزية. ل اأعرف )...( ما 

اأكيدا«.
واأوقف مارك غايغر 6 اأ�شهر من قبل احتاد الكونكاكاف 

 2015 يف  وال��ك��اري��ب��ي(  وال��و���ش��ط��ى  ال�شمالية  )اأم��ريك��ا 
م�شابقة  نهائي  ن�شف  يف  للجدل  مثرية  ق���رارات  ب�شبب 

الكاأ�س الذهبية بني بنما واملك�شيك.
 0 املباراة، التي فازت فيها الرتغال على املغرب -1  ويف 
يف الدور الأول، اتهم لعب مغربي احلكم الأمريكي، باأنه 
طلب قمي�س النجم الرتغايل كري�شتيانو رونالدو، بني 
الفور  نفى على  ال��دويل )فيفا(  الحت��اد  لكن  ال�شوطني، 

هذه التهامات.
اأي  كان يوجد  اأنه عندما  الوا�شح  “من  فالكاو:  واأ�شاف 
�شك، يح�شم الأمر ل�شالح اإجنلرتا. هذا عار اأن يكون قد 

و�شل )غايغر( اإىل ثمن النهائي«.
وا�شتفادت اإجنلرتا من ركلة جزاء بعد خطاأ وا�شح، ارتكبه 

 ،57 ال��دق��ي��ق��ة  ك��اي��ن يف  ه���اري  ���ش��د  �شان�شيز،  ك��ارل��و���س 
مانحا  البطولة  يف  ل��ه  ال�شاد�س  ال��ه��دف  الأخ���ري  و�شجل 

بالده التقدم.
�شجل هدف  الإ�شباين  بر�شلونة  مينا، مدافع  لكن يريي 
التعادل من �شربة راأ�س )90+3( قبل اأن حت�شم اإجنلرتا 

الفوز بركالت الرتجيح.
بالقول:  الالعبني”  ك��ل  م��ث��ل  “احلزين  ف��ال��ك��او  وخ��ت��م 
وعادلنا  املباراة،  طوال  قاتلنا  الراأ�س.  مرفوعي  “نخرج 

النتيجة يف اللحظات الأخرية«.
واأ�شاف: “يف بع�س الأوقات، كنا اأف�شل من اإجنلرتا، ويف 
اأو لهم. مل يحالفنا  ركالت الرتجيح قد يكون الفوز لنا 

احلظ، وهذا جزء من كرة القدم«.

نظ���رة ع��ام���ة عل���ى مواجه���ات رب���ع النهائ���ي املوندي����ال

اعتزال دويل للقائد الياباين ها�شيبي 
اللعب  اعتزال  ها�شيبي  ماكوتو  القدم  لكرة  الياباين  املنتخب  قائد  اأعلن 
لكاأ�س  النهائي  ال��دور ثمن  ب��الده من  ملنتخب  القا�شي  اخل��روج  بعد  دوليا 

العامل 2018 يف رو�شيا على يد بلجيكا.
“قررت ان  ون�شر ها�شيبي )34 عاما( عر ح�شابه على موقع ان�شتاغرام 

اأنهي ف�شل م�شريتي مع املنتخب الوطني بهذه البطولة«.
اآخرين على خطوة مماثلة،  اإقدام لعبني  اإعالن ها�شيبي  ويتوقع ان يلي 
منهم املهاجم كي�شوكي هوندا )32 عاما( الالعب ال�شابق مليالن اليطايل. 
ناديه  اأملانيا مع  كاأ�س  بلقب  املن�شرم  املو�شم  توج يف  الذي  وخا�س ها�شيبي 
اينرتاخت فرانكفورت، م�شرية دولية مع منتخب ال�شاموراي الأزرق امتدت 
فيها. ي�شارك  عامل  كاأ�س  ثالث   2018 رو�شيا  مونديال  وكان  عاما،   12

وخرجت اليابان من الدور ثمن النهائي بخ�شارة اأمام بلجيكا 2-3، علما 
ان املنتخب الآ�شيوي تقدم بداية بهدفني نظيفني، قبل ان يعود ال�شياطني 
احلمر من بعد، وي�شجلوا هدف الفوز يف الثواين الأخرية من الوقت بدل 

ال�شائع.
بلوغ  الياباين من  املنتخب  ال�شاذيل  نا�شر  البلجيكي  البديل  وحرم هدف 
الدور ربع النهائي للمرة الأوىل يف تاريخه، علما انه بلغ الدور ثمن النهائي 

ثالث مرات يف اآخر �شت م�شاركات متتالية له.



و�شعوها يف ثالجة املوتى.. وفاجاأتهم بعد �شاعات
بعد اإعالن وفاتها وو�شعها يف ثالجة املوتى بامل�شرحة، عادت امراأة 
يف جنوب اأفريقيا للحياة، بعد اأن اكت�شف اأحد العاملني بامل�شرحة 

اأنها ل تزال تتنف�س.
وكانت املراأة، التي مل يتم الإف�شاح عن ا�شمها، قد تعر�شت حلادث 
وفاة  اإىل  اأدى  مم��ا  تقلها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��ارة،  انقلبت  اإذ  ���ش��ري، 

ال�شخ�شني اللذين كانا برفقتها.
ال�شركات  لإح����دى  ال��ت��اب��ع��ني  الإ���ش��ع��اف  رج���ال  فح�شها  وع��ن��دم��ا 
واأعلنوا  عليها  تظهر  للحياة"  عالمات  "ل  اأن  وج��دوا  اخلا�شة، 

وفاتها، وفق ما ذكرت �شحيفة "الإندبندنت" الريطانية.
املوتى،  ثالجة  يف  و�شعها  ومت  امل�شرحة  اإىل  امل��راأة  نقلت  اأن  وبعد 
اكت�شف اأحد العاملني هناك باأنها ل تزال تتنف�س، ومت نقلها على 

الفور اإىل اإحدى امل�شت�شفيات، وفتح حتقيق يف احلادثة.

يحول �شقته اإىل منزل رعب
اأم�����ش��ى ���ش��اب ب��ري��ط��اين ع���دة اأ���ش��ه��ر، يف حت��وي��ل م��ن��زل��ه اإىل بيت 
اإكمال اجلولة  ال��زوار غري قادرين على  للرعب، وبات الكثري من 

التي ت�شتمر ملدة �شاعة فيه.
املنزل  اإىل  �شقته  حتويل  اأراد  اإن��ه   : ك��ول��ودزي��دج  توما�س  وي��ق��ول 
تقييم مرتفع من  نوتنغهام، وح�شل على  الأك��رث رعباً يف مدينة 
قبل الكثري من ع�شاق اأفالم الرعب، لكن البع�س يقولون اإنهم مل 

ي�شتمتعوا كثرياً عند زيارته.
التجربة  تكملة  ال��زوار متكنوا من  اأن معظم  اإىل  توما�س،  واأ�شار 
عن  الباحثني  من  للعديد  مق�شداً  منزله  وب��ات  دقيقة،   30 مل��دة 
ال��ب��الد، بح�شب �شحيفة مريور  اأن��ح��اء  اأج���واء الإث���ارة من جميع 

الريطانية.
واأ�شاف اأنه يعمل با�شتمرار على اإ�شافة املزيد من عنا�شر الرعب 
اإىل املنزل، ويبلغ �شعر تذكرة الدخول لل�شخ�س الواحد 50 جنيهاَ 
املنزل  "70 دولراً". وا�شتغرق العمل على جتهيز هذا  اإ�شرتلينياَ 
نحو �شهرين، وافتتح يف �شهر اأبريل املا�شي، وا�شتقبل حتى الآن ما 

بني 70 اإىل 80 جمموعة من الزوار.

تلقي بنف�شها حتت القطار
�شدت كامريات املراقبة يف حمطة قطار “مرتو الأنفاق” يف م�شر 
ل��ل��م��رتو، باإلقاء  ان��ت��ح��ار ف��ت��اة حت��ت ع��ج��الت اخل��ط الأول  حلظة 

نف�شها اأمام القطار لتلقى م�شرعها على الفور.
الأنفاق” باخلط  “مرتو  يف  حياتها  اأن��ه��ت  التي  ال��ف��ت��اة،  واأث����ارت 
واأن  خ��ا���ش��ة  ج����دًل،  ال��ق��اه��رة،  ج��ن��وب��ي  حلوان”،   – الأول”املرج 
متعلقاتها ال�شخ�شية خلت من اأي اأوراق اأو متعلقات تثبت هويتها، 
بح�شب اأف��راد الأم��ن. وتعّطلت حركة املرتو ل�شاعات، الأح��د، بعد 
والك�شف على  القانونية  الإج��راءات  اتخاذ  النتحار، حلني  واقعة 
يف  مبكًرا  توقيًتا  اختارت  اأنها  املقطع  من  يبدو  التي  الفتاة،  جثة 
ال�شباح، يندر فيه تواجد الركاب باملرتو الذي يعمل من اخلام�شة 

�شباًحا حتى الواحدة بعد منت�شف الليل.
“ماري  القطار مبحطة  قدوم  تنتظر  وهي  الفتاة  املقطع  واأظهر 
ق�شبان  ع��ل��ى  وف��ات��ه��ا  ي�شمن  ب�شكل  بنف�شها  لتلقي  جرج�س”، 

القطار.
نا�شطون م�شريون زعموا اأن من اأ�شباب انتحار الفتاة معاناتها من 
م�شادات دائمة بني والدها ووالدتها، كذلك احلديث عن معاناتها 

الدرا�شية، و�شط حالة من اجلدل على مواقع التوا�شل.
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تخ�شع للمحاكمة بعد تلقيها مليون دولر باخلطاأ
خ�شعت فتاة من جنوب اأفريقيا، للمحاكمة يف العا�شمة الريطانية لندن من جديد، يف واقعة ح�شولها على مبلغ 

مليون دولر، واإنفاقها جلزء منه.
وتلقت الطالبة �شيبونغيل ماين، على املبلغ من برنامج املعونة املالية للطالب الوطني )NSFAS(، يف �شهر يونيو 
 "ENCA" واأنفقت منه 63 األف دولر، ل�شراء مالب�س باهظة الثمن وهواتف ذكية، واإقامتها حلفالت، بح�شب قناة

اجلنوب اأفريقية.
العام  ونالت يف  ال�شرقة،  بتهمة  املحكمة  اأم��ام  ال�شرقية، ومثلت  �شي�شولو، يف كيب  وال��رت  وم��اين طالبة يف جامعة 
املا�شي معونة مالية �شهرية من برنامج املعونة املالية للطالب الوطني، الذي ي�شاعد الطلبة الفقراء املحرومني، 

ولكنها منحت عن طريق اخلطاأ مبلغ مليون دولر يف �شهر يونيو، و�شارعت بالبدء يف الإنفاق منه.
وا�شتغرق اكت�شاف اخلطاأ ثالثة اأ�شهر، ومت ا�شرتداد ما تبقى من الأموال من ح�شاب ماين امل�شريف، وح�شلت ماين 

على اإفراج م�شروط، على اأن ت�شتاأنف حماكمتها اليوم.
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طفل يبدع لوحات واقعية مده�شة
مع  التعامل  قبل  حتى  مهاراتهم  �شحذ  يف  عقوداً  الفنانني  بع�س  يق�شي 
الفن الواقعي، لكن كرمي واري�س اأولميليكان اأ�شبح فناناً حمرتفاً وهو يف 

عمر احلادية ع�شرة فقط. 
بداأ كرمي، الذي ينحدر من لغو�س بنيجرييا، بالتعبري عن مواهبه الفنية 
عندما كان يبلغ من العمر 6 �شنوات، من خالل ر�شم �شخ�شياته الكارتونية 
عندما  بعامني،  ذلك  بعد  حدثت  اأعماله  يف  كبرية  طفرة  اأن  اإل  املف�شلة. 
قام هو وعائلته بالنتقال من منزلهم اإىل منزل يقع بالقرب من اأكادميية 

اأيويل الفنية. 
كانت موهبته يف الر�شم وا�شحة، وعلى الرغم من مواجهة �شعوبات مالية 
كبرية و�شعوبة يف �شراء الإمدادات الفنية الأ�شا�شية، متكن ال�شبي ال�شغري 
ق����ادراً على ر���ش��م ر�شومات  اأ���ش��ب��ح الآن  اأن���ه  ل��درج��ة  م��ن حت�شني م��ه��ارات��ه 
تف�شيلية �شبيهة بال�شور. ولحظ املعلمون يف الأكادميية موهبته الفريدة 

ب�شرعة وطلبوا منه الن�شمام لها. 
نيجرييا،  يف  حم��رتف  فنان  اأ�شغر  باأنه  اأومليليكان  واري�س  ك��رمي  وي�شتهر 
ويفتخر بالفعل بوجود 27000 معجب على �شفحته على موقع ان�شتغرام 
وحده.  ولكن جناحه مل يكن �شهاًل، اإذ اأن عائلته كانت تعاين من م�شاعب 
وا�شتخدام  عليها،  لري�شم  �شراً  الأوراق  ل�شراء  ي�شطر  وكان  كبرية،  مادية 
م�شباح يدوي يف منت�شف الليل، لأن منزله ل يحتوي على كهرباء. وجتذب 
اأي�شاً  ولكن  املذهلة،  لتفا�شيلها  فقط  لي�س  النتباه  ال�شاب  الفنان  اأعمال 
لإلهامها النا�شج. على �شبيل املثال، فاإن لوحته الأكرث �شهرة والتي اأطلق 
عليها ا�شم " اخلبز اليومي" م�شتوحاة من �شلب معاناة عائلته للح�شول 

على الطعام، بح�شب ما نقل موقع "اأوديتي �شنرتال" الإلكرتوين. 

هواتف تر�شل �شور امل�شتخدمني دون علمهم
اأ�شعلت  م�شكلة  من  الذكية  �شام�شونغ  هواتف  م�شتخدمي  بع�س  ا�شتكى 
�شركة  ردا من  ال��ذي تطلب  الأم��ر  ب�شاأن اخل�شو�شية،  اجل��دل من جديد 

�شام�شونغ التي مل تقدم حال للم�شكلة حتى الآن.
فقد تفاجاأ عدد من م�شتخدمي اأجهزة �شام�شونغ اأن هواتفهم تر�شل �شورا 
املخزنة لديهم بدون علمهم، وفق ما  الت�شال  اإىل جهات  ب�شكل ع�شوائي 
ذكرت �شحيفة بزن�س اإن�شايدر . وقد مت اإر�شال ال�شور عر تطبيق "ر�شائل 
ق��د مت  ال�شور  اأن  اإىل  ي�شري  م��ا  وج��ود  ع��دم  م��ع  �شام�شونغ" للمرا�شالت، 
اإذ اأبلغ بع�س امل�شتلمني للر�شائل اأ�شدقاءهم  اإر�شالها بالفعل من الهاتف، 
ال�شور  معر�س  اأر�شل  هاتفه  اإن  امل�شتخدمني  اأح��د  وق��ال  اخللل.  ه��ذا  عن 
وذكر  للبع�س،  ح��دث  كما  اثنتني  اأو  �شورة  ولي�س  �شديقته،  اإىل  بالكامل 
 Galaxy اآخرون اأن اأجهزتهم اأر�شلت �شورا اإىل زوجاتهم. وتاأثرت اأجهزة
S9 وGalaxy S9 Plus على وجه التحديد من هذه امل�شكلة، ولي�س من 

الوا�شح ما اإذا كانت اأجهزة اأخرى قد تاأثرت بامل�شكلة نف�شها.

في�شبوك تعتذر عن خطاأ 
اأ�شر مليون م�شتخدم

اعتذرت �شركة في�شبوك عن خطاأ 
ن��ح��و مليون  ب�����ش��ب��ب��ه  ت���اأث���ر  ف��ن��ي 
العامل،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  �شخ�س 
الفني  اخللل  تداركت  اإنها  وقالت 
الذي تاأثر به م�شتخدمو "ف�شبوك 
اأ�شبوع  مل�����دة  اأي�������ش���ا  ما�شنجر" 
تقريبا. ويتعلق اخلطاأ، الذي تاأثر 
األ��ف م�شتخدم،   800 اأك��رث من  به 
برفع احلظر عن اأ�شخا�س كان مت 
حظرهم يف ال�شابق، وفق ما ذكرت 

�شحيفة "مريور" الريطانية .
وق����د وق����ع ه����ذا اخل���ل���ل ال��ف��ن��ي يف 
الفرتة من 29 مايو اإىل 5 يونيو، 
ب��ح�����ش��ب م���ا ك�����ش��ف��ت ف��ي�����ش��ب��وك يف 
بيان، وقالت ال�شركة اإنها �شرت�شل 
اإ�شعارا لالأ�شخا�س الذين ت�شرروا 

من هذا اخلطاأ.
م�شوؤولة  اإيغان،  اإيرين  واأو�شحت 
"يف  اخل�����ش��و���ش��ي��ة يف ف��ي�����ش��ب��وك: 
رفع  مت  ال���ذي  ال�شخ�س  اأن  ح��ني 
روؤية  م��ن  يتمكن  مل  عنه  احل��ظ��ر 
مع  م�شاركته  متت  ال��ذي  املحتوى 
الأ�شدقاء، فقد كان باإمكانه روؤية 

الأ�شياء املن�شورة جلمهور اأو�شع".
اأن  نعلم  "نحن  اإي��غ��ان:  واأ���ش��اف��ت 
اأمر  ما  القدرة على حظر �شخ�س 
ما  وتو�شيح  الع��ت��ذار  ون��ود  مهم، 
حدث". واأو�شحت �شركة في�شبوك 
ات�شالت  اأي  ي��ع��د  مل  اخل��ط��اأ  اأن 

�شداقة مت حظرها يف ال�شابق.
باملئة   83 اإن  ال�������ش���رك���ة  وق����ال����ت 
تاأثرت  ال���ذي���ن  الأ����ش���خ���ا����س،  م���ن 
ح�����ش��اب��ات��ه��م ب���ه���ذا اخل����ط����اأ، كان 
لديهم �شخ�س واحد على الأقل يف 
قائمة املحظورين، م�شرية اإىل اأنه 

مت اإ�شالح اخللل.

انتحار ابن جنمة عاملية
 78  ( العاملية  تينا ترينر   املغنية  ُفجعت 
الأك��ر  كريغ  ابنها  انتحار  ( بخر  عاماً 
ترينر  عن عمر ناهز ال�59 عاماً بعد اأن 
وجدته ال�شرطة جثة هامدة داخل �شقته 

يف لو�س اأجنلو�س.
الإنتحار حيث لوحظ  وُرجّحت فر�شية 
على جثته وج��ود اآث��ار ج��روح ناجتة عن 

اإطالق نار من م�شافة قريبة.
تعلن  وبينما كانت ال�شرطة ت�شدر بياناً 
يف  وال��دت��ه  كانت  كريغ،  اإنتحار  عن  فيه 
ازياء هوت كوتور  باري�س حت�شر عر�س 
لإح���دى   2019-2018 خ��ري��ف-���ش��ت��اء 
العالمات التجارية الفاخرة، حيث كانت 

تبدو عليها الراحة وال�شعادة والتاألق.
ُي�شار اإىل اأنه مل ي�شدر اأي بيان بعد عن 
اأ�شباب  بعد  تك�شف  ومل  العاملية،  املغنية 
التحقيقات  اإن��ت��ظ��ار  ظ���ل  يف  الإن���ت���ح���ار 

اجلارية.

اأراد الفوز بقلب حبيبته فت�شبب بكارثة
تداولت مواقع الإعالم ق�شة �شاب �شيني ت�شبب بحريق 
ك��ب��ري يف اأح���د ال��ف��ن��ادق ع��ن��دم��ا ح���اول ط��ل��ب ال����زواج من 

حبيبته بطريقة رومان�شية.
اأن  اأراد  ت�شانغ،  ال�شاب  وذكر موقع "Shanghaiist" اأن 
يدها  بطلب  ليتقدم  رومان�شية  بطريقة  يفاجئ حبيبته 
للزواج يف الذكرى ال�شنوية لبداية عالقتهما، فا�شتاأجر 
غ��رف��ة يف اأح���د ال��ف��ن��ادق، ورت���ب جم��م��وع��ة م��ن ال�شموع 
حبيبته  لإح�شار  وذه��ب  واأ�شعلها  كبري  قلب  �شكل  على 

لي�شعدها باملفاجئة.
باأن  تفاجاأ  الفندق،  اإىل  حبيبته  مع  ال�شاب  عاد  وعندما 
النريان اندلعت يف الغرفة التي ا�شتاأجرها، و�شاهد دخانا 
بحريق  ت�شبب  اأن��ه  وعلم  �شبابيكها،  من  يت�شاعد  كثيفا 
8 غ��رف جم���اورة. واأو�شحت  اإىل  اأ���ش��راره  كبري ام��ت��دت 
يف  ال�شاب  و�شعها  التي  ال�شموع  اأن  ال�شرطة  حتقيقات 
اأ�شحاب  دف���ع  م��ا  ب��احل��ري��ق،  ت�شببت  ال��ت��ي  ه��ي  ال��غ��رف��ة 
الفندق اإىل مطالبته بتعوي�س مادي بلغ 38 األف دولر.

و�شع كامريا يف حذائه فانفجرت
�شفت وكالة "بي بي �شي" الإخبارية تعر�س �شاب اأمريكي 
داخل  ق��د و�شعها  ك��ان  ك��ام��ريا  انفجرت  اأن  بعد  حل��روق 
حذائه. يف التفا�شيل، و�شع ال�شاب البالغ من العمر 32 
التقاط  بق�شد  حذائه،  يف  خفية  بطريقة  كامريا  عاًما، 
بانفجار  تفاجاأ  لكنه  تنانريهن  حت��ت  م��ن  لن�شاء  �شور 
ب��ط��اري��ة ال��ك��ام��ريا، م��ا ت�شبب ب��ح��دوث ح��رق طفيف يف 
ب��اأن احل��ادث��ة وقعت يف ولية  رج��ل��ه. واأو���ش��ح��ت الوكالة 
ل�شرطة  نف�شه  بت�شليم  ال�شاب  ق��ام  حني  يف  وي�شكن�شون، 

الولية �شارًدا لهم خمططه الفا�شل.
مالب�شه  حت��ت  �شخ�س  "ت�شوير  ف��اإن  ال��وك��ال��ة  وبح�شب 
 2015 عام  وي�شكن�شون منذ  يعتر جنحة يف  اإذن��ه،  دون 
عقوبتها ت�شل اإىل ال�شجن 3 �شنوات ون�شف وغرامة 10 
ال�شاب  �شبيل  اأخلى  ال�شرطة  جهاز  اأن  اإل  دولر".  اآلف 
بالت�شوير،  قيامه  عدم  ب�شبب  له،  تهمة  اأي  توجيه  دون 

نظًرا لنفجار بطارية الكامريا.

تلغي زفافها خلوف عري�شها من الربق
م���ن امل��ف��رت���س اأن ت���ك���ون ح���ف���الت ال���زف���اف ع���ب���ارة عن 
احتفالت مبهجة، اإل اأن زفاف هذه العرو�س مل يكن على 
هذه ال�شاكلة، اإذ اندلع �شجار جماعي عنيف بني عائلتي 
الزفاف  اإلغاء  العرو�س  العري�س والعرو�س، بعدما قررت 

ل�شبب غريب. 
اأن  الهند  يف  ال�شرقية  بيهار  ولي���ة  يف  ال�شرطة  ك�شفت 
قرار العرو�س يف اإلغاء الزفاف، جاء بعد اأن بداأ العري�س 
ب��اخل��وف من  ���ش��ع��وره  ج���راء  غ��ري��ب��ة،  بطريقة  يت�شرف 

�شاعقة �شربت حقاًل جماوراً. 
الذين قالوا  العري�س،  العرو�س غ�شب عائلة  واأثار قرار 
اإن الوقت قد فات للرتاجع عن الزواج، لأن بع�س طقو�س 
الزواج قد متت بالفعل، الأمر الذي دفع اأقارب العرو�س 

اإىل مهاجمتهم. 
عار�سة تقدم زّيــًا من ابتكار امل�سممة ماريا جرازيا ت�سيوري كجزء من عر�س اأزياء هوت كوتور خلريف 

و�ستاء 2018-2019 يف باري�س. )رويرتز(

غارة لل�شرطة تنتهي 
ب�شبط خمدرات ترامب

نفذت ال�شرطة الأمريكية، ال�شهر 
املا�شي، غارة على مواقع املخدرات 
ب�شبط  انتهت  اإن��دي��ان��ا،  يف ولي��ة 
عدد من اأقرا�س الإك�شتازي ت�شبه 

الرئي�س دونالد ترامب.
ووف��ق��ا ل��ب��ي��ان ���ش��ادر ع��ن �شرطة 
اإ�شدار  ف��اإن��ه مت  اإن��دي��ان��ا،  ولي���ة 
�شد  جنائية  اعتقال  عملية   129

باملخدرات،  متعلقة  تهمة   272

على مدى 6 اأيام.
جمموعة  ال�������ش���رط���ة  ون���������ش����رت 
التي  ل���ل���م���خ���درات،  ال�������ش���ور  م���ن 
الكوكايني  م���ث���ل  ح���ج���زه���ا،  مت 
والهريوين واملاريغوانا والعقاقري 

الطبية.
وم��ن ب��ني امل��ح��ج��وزات، مت العثور 
على اأقرا�س الإك�شتازي برتقالية 
راأ�س  �شكلها  ت�شبه يف  التي  اللون، 
ت���رام���ب، وم��ط��ب��وع ع��ل��ي��ه��ا كلمة 
اإ�شارة  يف   ،"Great Again"
ال�شهرية  ال��رئ��ي�����س  ع���ب���ارة  اإىل 
 Make America"

."Great Again
ومل يو�شح البيان كمية املخدرات، 
ال��ت��ي مت ال��ع��ث��ور ع��ل��ي��ه��ا، ك��م��ا مل 

يك�شف قيمتها املالية الإجمالية.

فيديو يك�شف حنكة الغربان وقدرتها على التعلم!
الذاكرة،  ع��ل��ى  ب��ن��اء  اأدوات  اب��ت��ك��ار  ل��ل��غ��رب��ان  مي��ك��ن 
�شورة  اإن�����ش��اء  ع��ر  مهاراتها  تطوير  وبا�شتطاعتها 
اأمر  وه��و  تطبيقها،  واإع����ادة  امل�شائل  لإح���دى  ذهنية 

عادة ما مييز الب�شر فقط.
وو�شع باحثون غربانا �شمن اختبار يهدف لتدريبها 
مكافاأة  تتلقى  بحث  الكرتون،  من  اأ�شكال  بناء  على 
وا�شحا  حت�شنا  واكت�شفوا  امل��ه��م��ة.  يف  جناحها  عند 
الغربان ت�شكيل  اأع��ادت  الت�شاميم اخلا�شة، حيث  يف 

الأمناط التي ُدربت عليها للح�شول على املكافاأة.
واأوكالند،  ك��ام��ري��دج  جامعتي،  م��ن  ب��اح��ث��ان  وق���ام 
اإ�شقاط  على   "Caledonian" غربان   8 بتدريب 
اآلة تقدمي املكافاآت،  قطع ورقية خمتلفة احلجم يف 

حيث تختلف املكافاأة تبعا حلجم ق�شا�شة الورق.
ومبجرد تدريب الغربان على التعرف على الأحجام 
املطلوبة للح�شول على املكافاأة، وجد فريق البحث اأن 
الغربان مزقت القطع الكرتونية لت�شكيل ق�شا�شات 
اإىل  اأدت  التي  ال���ورق  قطع  م��ع  احلجم  يف  مت�شابهة 

ح�شولها على املكافاأة �شابقا.
ق��ادرة على  اأن الغربان كانت  وي��دل ه��ذا الأم��ر على 

ت�شكيل �شورة ذهنية للت�شاميم.
وكتب معدو الورقة البحثية يف النتائج: "عند الب�شر، 
على  يعتمد  ال��رتاك��م��ي  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ط��ور  اأن  ُيعتقد 
املعرفية، مبا يف ذلك  القدرات  جمموعة فريدة من 
بع�س  احلديثة  الدرا�شة  وُتظهر  واللغة.  التدري�س 
الغربان،  لدى  الرتاكمية  للثقافة  املميزة  العالمات 
ولكن هذا الدعاء مثري للجدل، لأن هذه الطيور ل 
تتمثل  البديلة  الفر�شيات  واإح��دى  تقلد.  اأنها  يبدو 
يف اأن الأداة املتبعة من قبل الغربان ميكن اأن تنتقل 

ثقافيا من خالل عملية مطابقة القالب العقلي".
للغربان  ميكن  اأن��ه  يعني،  ه��ذا  الباحثون:  واأ���ش��اف 
ا�شتخدام اأو مراقبة اأدوات الغربان الأخرى، وت�شكيل 
اإع���ادة  ث��م  وم���ن  معينة،  اأداة  لت�شميم  عقلي  ق��ال��ب 

ت�شكيلها، وهي عملية م�شابهة لتعلم الع�شافري.
ل   "Caledonian" غ��رب��ان  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
ت�شنيع  عملية  كثب  عن  تقلد  اأو  تالحظ  اأنها  يبدو 
الأدوات اخلا�شة  اأن ت�شاميم  اإل  الرية،  الأدوات يف 
بالغربان يف مناطق خمتلفة امتدت لعدة عقود على 

الأقل، وحت�شنت مع مرور الوقت.

اأوبرا وينفري: الإقدام 
على هذه اخلطوة �شيقتلني

�شّرحت الإعالمية  اأوبرا وينفري  باأنها لن تر�شح نف�شها للرئا�شة معترًة 
اأن الإقدام على خطوة كهذه �شيقتلها.

ويف التفا�شيل قالت وينفري :يف ذلك الهيكل ال�شيا�شي.. و�شط كل هذه 
الأك��اذي��ب وك��ل ه��ذا ال��ه��راء والقبح واحل��م��اق��ة وك��ل م��ا ي��دور يف الغرف 
هذا  ذل��ك.  فعل  اأ�شتطيع  لن  اأعي�س.  اأن  ل ميكنني  اأن��ه  اأ�شعر  اخللفية.. 

لي�س عمال نظيفا. �شيقتلني.
وجاء كالم اأوبرا يف مقابلة مع جملة )فوغ( الريطانية، وذلك بعد 

التكهنات حول اإحتمال تر�شحها عام 2020، يف اأعقاب كلمتها 
املوؤثرة يف حفل توزيع جوائز غولدن غلوب هذا العام.


