
•• اليمن-وكاالت:

لدعم  العربي  التحالف  لقوات  طائرات  �شنت 
ال�شرعية يف اليمن، ام�س الأربعاء، غارات جوية 
على مناطقة متعددة يف ال�شاحل الغربي، مما 
اأ�شفر عن �شقوط  عدد من القتلى يف �شفوف 

ميلي�شيات احلوثي الإيرانية.
من  عن�شرا   16 اأن  مينية  م�����ش��ادر  واأع��ل��ن��ت 
قتلوا  لإي�����ران  امل��وال��ي��ة  احل���وث���ي  ميلي�شيات 
العربي  التحالف  اأثناء غارات جوية ملقاتالت 
ال�شاحل  يف  والدريهمي  التحيتا  مديريتي  يف 
التي  ال��غ��ارات  اأن  امل�����ش��ادر  .واأ���ش��اف��ت  الغربي 
ال�شرعية  ل���دع���م  ال���ع���رب���ي  ال��ت��ح��ال��ف  ���ش��ن��ه��ا 
ع�شكرية   م���رك���ب���ات  ا����ش���ت���ه���دف���ت  ال���ي���م���ن  يف 
ذلك،  الن��ق��الب��ي��ة.اىل  احل��وث��ي��ة  للميل�شيات 
قال التحالف العربي اإن اجلي�س اليمني حقق 
�شمايل  حجة،  حمافظة  يف  نوعية  انت�شارات 
غرب اليمن، بعد معارك مع ميلي�شيا احلوثي 
اجلي�س  و�شّن  عاهم،  من  ويقرتب  الإيرانية، 
متّكن  وا�شعاً  هجوماً  التحالف،  من  وباإ�شناد 
خالله من حترير م�شاحة 50 كيلومرتاً من 
كيلومرتات   5 م�شافة  على  وب��ات  املحافظة، 
من مثلث عاهم.من جانبه اأكد املتحدث با�شم 
اجلي�س  اأن  امل��ال��ك��ي  ت��رك��ي  العقيد  ال��ت��ح��ال��ف 
ب����ات ع��ل��ى م�����ش��ارف م��رك��ز مديرية  ال��ي��م��ن��ي 
ح��ران يف حمافظة حجة.كما متكن اجلي�س 
م��ن ا���ش��ت��ع��ادة ك��م��ي��ات م��ن ال��ذخ��ائ��ر املتنوعة 
توا�شل  فيما  واملتو�شطة،  اخلفيفة  والأ�شلحة 

الزحف �شوب مركز مديرية حران.
املحافظة  يف  احل���وث���ي���ة  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ا  وم���ن���ي���ت 
التحالف  غ���ارات  ج���ّراء  م��ن  ف��ادح��ة  بخ�شائر 
خاللها  �شقط  اليمنية،  للمقاومة  امل�شاندة 
ق���ادة ل��الن��ق��الب��ي��ن اأب���رزه���م ق��ائ��د جمموعة 
اجلي�س  م�شبح.واأفاد  زي��د  اأب��و  الق��ت��ح��ام��ات، 
الوطني اليمني يف بيان، با�شتهداف املدنين، 
م����ن ق���ب���ل م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات احل����وث����ي الإي���ران���ي���ة 
يف  املدنين  تق�شف  التي  ممنهجة،  بطريقة 
حجة بالأ�شلحة الثقيلة، عقب اخل�شائر التي 
النقالبين  اأن  ال��ب��ي��ان  ب��ه��ا.واأ���ش��اف  منيت 

حجة،  حمافظه  يف  ال�����ش��ادة  ق��ري��ة  ا�شتهدفوا 
وقتلوا عائلة بكامل اأفرادها.على �شعيد اآخر، 
ق�شف اجلي�س الوطني مواقع متفرقة مللي�شيا 
غربي  امل�شلوب  جبهة  يف  النقالبية  احلوثي 
حمافظة اجلوف، م�شتهدفا اأهدافا للميلي�شيا 
يف منطقة القردة بجبهة امل�شلوب، مما اأ�شفر 
�شفوفها.ويف  يف  وج��رح��ى  قتلى  �شقوط  ع��ن 
اجلي�س جتمعا  دك��ت مدفعية  ���ش��رواح،  جبهة 
مل��ي��ل��ي�����ش��ا احل���وث���ي غ���رب���ي حم��اف��ظ��ة م�����اأرب، 
التابعة  القتالية  الآليات  من  عددا  م�شتهدفا 

للميلي�شيا.
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تقدم م�شتمر لقوات ال�شرعية اليمنية باجتاه حترير عاهم 

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي يف بريطانيا 
•• ابوظبي-وام:

اأدانت دولة الإمارات العربية املتحدة حادثة الهجوم الإرهابي الذي وقع 
يوم اأم�س الأول بالقرب من مبنى الربملان يف العا�شمة الربيطانية لندن. 
اإدانة  اأم�س عن  لها  بيان  ال��دويل يف  والتعاون  واأعربت وزارة اخلارجية 
دولة الإمارات وا�شتنكارها لهذا العمل الإرهابي، موؤكدة موقف الدولة 
ي�شتهدف  وال��ذي  والإره����اب،  العنف  اأ�شكال  ملختلف  والراف�س  الثابت 

اجلميع دون متييز بن دين وعرق واأياً كان م�شدره ومنطلقاته.
واأك������دت وق����وف دول����ة الإم�������ارات وت�����ش��ام��ن��ه��ا م���ع احل��ك��وم��ة وال�شعب 
اإىل  ال��دويل  املجتمع  داعية  والتطرف..  العنف  الربيطاين يف مواجهة 
اأمن وا�شتقرار  التكاتف ملواجهة خطر التطّرف والرهاب والذي يهدد 
كافة الدول. واأعربت الوزارة عن موا�شاتها لأهايل وذوي ال�شحايا جراء 

هذه اجلرمية النكراء، متمنية ال�شفاء العاجل للم�شابن.

اأومارو�صا مانيغولت �صاحبة »املعتوه«:
املعلومات الع�سر عن �سرية العدوة 

اجلديدة لرتامب...!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

الناجم عن  ال�شجيج  بعد  للرئي�س.  ال�شابقون  املف�شلون  ينتقم  عندما 
املا�شي، ذاك  يف يناير  الأبي�س”  ترامب  بيت  داخل  والغ�شب:  “النار 
الكتاب الالذع الذي ك�شف الكثر من خفايا واأ�شرار ترامب وت�شرفاته 
�شوء  ت��زداد  �شورته  ترامب  دونالد  ي��رى  واملتهورة،  امل�شينة  ال�شخ�شية 
نظرة من  “املعتوه:  ج��دي��د.  اع��رتاف��ات  كتاب  اخ��رى يف  م��رة  وت�شويها 
الداخل على البيت الأبي�س يف ظل ترامب”، �شدر ام�س الأول الثالثاء 
يف امل��ك��ت��ب��ات الأم��ري��ك��ي��ة، ح��ي��ث ت��ق��دم اأوم���ارو����ش���ا م��ان��ي��غ��ول��ت نيومان، 
اأروقة  التي ق�شتها يف  لل�شنة  �شردا حارقا  للرئي�س،  ال�شابقة  امل�شت�شارة 
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قتلى من احلوثيني بغارات للتحالف يف ال�صاحل الغربي
»ال�سرعية« تقرتب من عاهم واحلوثي ي�ستهدف املدنيني يف حجة 

وا�صنطن تهدد بفر�ض عقوبات اإ�صافية 
الأزمة الأمريكية الرتكية اإىل مزيد من الت�سعيد

ارتفاع عدد �سحايا كارثة جنوى

•• اخلرطوم-وكاالت:

اأعلنت ال�شلطات ال�شودانية اأم�س 
اأن 23 �شخ�شا بينهم 22 تلميذا 
مركب  غرق  نتيجة  حتفهم  لقوا 
�شمال  النيل  نهر  يف  يقلهم  ك��ان 

اخلرطوم.
واأفادت وكالة النباء الر�شمية اأن 
اإىل  طريقهم  يف  كانوا  التالميذ 
�شباح  “تويف  واأ�شافت  املدر�شة. 
بولية  ال��ب��ح��رة  ام�������س مب��ح��ل��ة 
نهر النيل 22 تلميذا وام��راأة يف 
ح����ادث غ���رق م��رك��ب ك���ان يقلهم 
بالوحدة  الكني�شة  منطقة  م��ن 
الإداري�������ة ب��ك��ب��ن��ة ح��ي��ث ك���ان���وا يف 

طريقهم اىل املدار�س«.
اثناء  ال��ن��ي��ل  م��ن�����ش��وب  وي���رت���ف���ع 
اثيوبيا، حيث  مو�شم المطار يف 
ي��ن��ب��ع ف���رع���ه ال��رئ��ي�����ش��ي، خالل 
ال����ف����رتة ب����ن ح���زي���ران/ي���ون���ي���و 

وايلول/�شبتمرب.
الواقعة  القرى  �شكان  وي�شتخدم 
على �شفتي النهر مراكب خ�شبية 
وتابعت  ���ش��ف��ت��ي��ه.  ب���ن  ل��ل��ت��ن��ق��ل 
نتيجة  احل�����ادث  “وقع  ال��وك��ال��ة 
توقف ماكينة املركب و�شط النيل 

مع ا�شتداد التيار«.
 40 “من  اأك���ر  اأن  اإىل  وا���ش��ارت 
طفاًل من منطقة الكني�شة كانوا” 
غرق.  عندما  ال��ق��ارب  م��ن  على 
م��دي��ن��ة اخلرطوم  وت�����ش��ه��د  ه���ذا 
ال�شودان  م��ن  م��ت��ف��رق��ة  واأج������زاء 
اأم����ط����ارا غ���ر م�����ش��ب��وق��ة عطلت 
ح���ي���اة امل���واط���ن���ن وامل����واط����ن����ات، 

وخلفت خ�شائر مادية كبرة.
�شباح  اخل�������رط�������وم،  و�����ش����ه����دت 
الأرب���ع���اء، ه��ط��ول اأم��ط��ار غزيرة 
ا���ش��ت��م��رت مل���دة 4 ���ش��اع��ات، حيث 
غمرت املياه �شوارعها، كما انقطع 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي ع���ن معظم  ال���ت���ي���ار 
فيديو،  مقطع  الأح��ي��اء.واأظ��ه��ر 

“في�شبوك”،  موقع  على  من�شور 
العا�شمة،  ت��غ��م��ر  ال��ف��ي�����ش��ان��ات 
الذي  اجلامعة  �شارع  وبالتحديد 

تتواجد به معظم الوزارات.
وذكر الهالل الأحمر اأن الأمطار 
اأث����رت ع��ل��ى ح��ي��اة اأك���ر م��ن 45 
اإحلاق  يف  وت�شببت  �شخ�س،  األ��ف 
التحتية. بالبنية  كبرة  اأ���ش��رار 
واأ�شار اإىل اأنه من املتوقع هطول 
امل���زي���د م���ن الأم����ط����ار يف اأج�����زاء 
اأخرى من ال�شودان خالل الأيام 

املقبلة.
ي��ذك��ر اأن الأم���ط���ار امل��و���ش��م��ي��ة يف 
يونيو  من  ع��ادة  ت�شتمر  ال�شودان 
يف  اأحيانا  وتت�شبب  نوفمرب،  اإىل 

•• روما-وكاالت:

الإيطالية،  الداخلية  وزي��ر  اأعلن 
ام�س الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى 
م���ن ج�����راء ان���ه���ي���ار ج�����ش��ر ميثل 
جزءا من طريق �شريع يف مدينة 
ماتيو  ال���ث���الث���اء.وق���ال  ج���ن���وى، 
اإن احلادث خلف مقتل  �شالفيني 
ما ل يقل عن 38 �شخ�شا، فيما 
ما  “البحث  اأن  ال�شرطة  ذك���رت 
يزال جاريا عن املتواجدين حتت 
اإيطايل  م�شوؤول  الأنقا�س«.وكان 
30 �شخ�شا  اإن  اأم�����س،  ي��وم  ق��ال، 
ع��ل��ى الأق����ل ق�����ش��وا ج���راء انهيار 
عمليات  ا���ش��ت��م��رار  م���ع  اجل�����ش��ر، 
الإنقاذ. فيما قالت احلكومة اإنها 

تخ�شى من “ماأ�شاة كارثية«.
جي  تي  “�شكاي  حمطة  وك�شفت 
بطول  ق�شما  اأن  24” اخلا�شة، 
موراندي  ج�شر  من  مرت   200
انهار فوق منطقة �شناعية، علما 
اأن طول اجل�شر يزيد قليال على 
النقل  وزي�����ر  ال��ك��ي��ل��وم��رت.وق��ال 
على  تونينلي،  دان��ي��ل��و  الإي��ط��ايل 
بقلق  اأت����اب����ع  ت���وي���رت  ح�����ش��اب��ه يف 
�شديد ما يحدث يف جنوى، الذي 

يبدو اأنه ماأ�شاة كبرة«.

•• عوا�شم-وكاالت:

القريب  الأف���ق  يف  تبدو  ل  بينما 
بوادر حل لالأزمة املت�شاعدة بن 
وا�شنطن واأنقرة، تتخوف اأو�شاط 
تركية من اأن تلقي اإدارة الرئي�س 
الأم��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ورقة 
موؤملة قد ت�شع القت�شاد الرتكي 

يف اأزمة جديدة.
واأعلنت تركيا ام�س فر�س ر�شوم 
الأمركية،  ال���واردات  بع�س  على 
ف��ي��م��ا دع���ا ال��رئ��ي�����س رج���ب طيب 
املنتجات  مقاطعة  اإىل  اأردوغ����ان 
ال�����ق�����ادم�����ة من  الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة 
ت�شعيد  يف  امل���ت���ح���دة،  ال����ولي����ات 
جديد للنزاع بن البلدين يوجه 
مرة  الأبي�س  البيت  اإىل  الأنظار 
ت�شعيدية  خلطوة  ترقبا  اأخ���رى 
اأن تطال  ج��دي��دة، يتوقع خ��رباء 
اأك��رب م�شرف  بنك خلق، خام�س 
يف ت���رك���ي���ا.وخ���الل حم���ادث���ات يف 
يف  وا�شنطن  يف  عقدت  وا�شنطن 
اجل���اري،  اأغ�شط�س  م��ن  ال��ث��ام��ن 
ع���رب وف���د ت��رك��ي ب��رئ��ا���ش��ة نائب 
�شيدات  الرتكي  اخلارجية  وزي��ر 

اأونال عن قلقه من احتمال جلوء 
اأو  وا���ش��ن��ط��ن اإىل ف��ر���س غ��رام��ة 
عقوبات على بنك خلق احلكومي.
ف�شيحة  خ���ل���ق  ب���ن���ك  وي���ت�������ش���در 
انتهاك العقوبات الأمركية على 
اإيران، بينما يعاقب نائب رئي�شه 
الوليات  يف  اأتيال  هاكان  حممد 
�شهرا   42 ملدة  بال�شجن  املتحدة 
والقيام  الأم�����وال  غ�شيل  بتهمة 
ت��ب��ل��غ مئات  ب��ت��ح��وي��الت م��ال��ي��ة 
امل����الي����ن م����ن ال�����������دولرات عرب 
ال��ن��ظ��ام امل�����ش��ريف الأم���رك���ي اإىل 

اإيران خالل الأعوام من 2010 
اإىل 2015 .

امل�����ش��وؤول��ون الأت���راك  ك��ان  وفيما 
يحاولون احل�شول على �شيء ما 
اأنقرة،  اإىل  به  يعودون  املقابل  يف 
يف م��ق��اب��ل م��واف��ق��ة ت��رك��ي��ا على 
الأمركي  الق�س  ���ش��راح  اإط���الق 
م�شاألة  طرحت  بران�شون،  اأن��درو 
فرمبا  ال��ط��اول��ة،  على  خلق  بنك 
غرامات  م���ن  وا���ش��ن��ط��ن  ت��ع��ف��ي��ه 
مبكر  ب��اإف��راج  ت��اأم��ر  اأو  مرتقبة، 

عن امل�شوؤول املايل الرتكي.

   

الهـالل الأحمـر تنـفذ عمليـات اإغاثـة عاجلـة 
ملت�سرري الفي�سانات يف ال�سـودان والهنـد واإندوني�سيـا 

•• اأبوظبي-وام :

تنفيذا لتوجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
با�شرت  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  رئي�س  الظفرة  منطقة  يف 
الهيئة ومبوجب نداءات الإغاثة الدولية الطارئة بتوفر الحتياجات 
الغذائية  الإي��واء واخليام والأغطية واملواد  العاجلة من م�شتلزمات 
التي �شربت عددا من  املت�شررين من الفي�شانات وال�شيول  ل�شالح 
املت�شررين  ولإغاثة  الهندية  ولية كرال  و  ال�شودان  �شرق  ولي��ات 
اإندوني�شيا.ياأتي  لومبوك غربي  الذي �شرب حمافظة  الزلزال  من 
حترك الهالل الأحمر الإن�شاين والإغاثي ال�شريع بهدف التخفيف 
وال��زلزل بعدما  الفي�شانات  املتاأثرين من  و  املت�شررين  من معاناة 
اأغ�شط�س احلايل يف  �شهر  التي هطلت خالل  الغزيرة  الأمطار  اأدت 
وت�شريد  الأ�شخا�س  العديد من  وفاة  اإىل  الهندية  ال�شودان وكرل 
اآلف الأ�شر واإحداث اأ�شرار كبرة باملرافق العامة و تدمر الكثر من 
املنازل واملمتلكات والإ�شرار بالبنية التحتية للمرافق العامة.و اأ�شار 
الدكتور حممد عتيق الفالحي الأمن العام للهالل الأحمر اإىل اأن 
الهيئة وبتوجيهات من �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان �شتقوم 
وبالتن�شيق مع جمعية الهالل الأحمر ال�شوداين و اجلهات املعنية يف 
ال�شودان لتوزيع امل�شاعدات و الحتياجات ال�شرورية على املتاأثرين 
اإيواء و طرود غذائية وم�شخات  من الفي�شانات من خيام ومعدات 
�شحب مياه.و اأو�شح الفالحي اأن جهود الهيئة بولية كرل تتمثل 
لالأ�شر  ال�شرورية  امل�شتلزمات  و  الأ�شا�شية  الحتياجات  توفر  يف 
املت�شررة و تلم�س احتياجاتها وذلك بالتعاون و التن�شيق مع قن�شلية 
الحتياجات  ت��وف��ر  و  حل�شر  ك��رل  يف  املتحدة  العربية  الم����ارات 
ال�شرورية و حتديد اآليات العمل الإغاثي للمت�شررين من الأمطار 
املو�شمية والفي�شانات التي اأدت اإىل ت�شريد 14 األف اأ�شرة بعدد من 

مدن الولية.                   التفا�شيل )�س2(
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ــاة  ــي ــح ــــــودي ب تــفــجــري ي
كـــابـــول يف  ـــرات  ـــس ـــ� ـــع ال

•• كابول-اأ.ف.ب:

���ش��خ�����ش��ا على   50 ن���ح���و  ق���ت���ل  

انتحاري  اأم�س حن فجر  الق��ل 
بغرب  تعليمي  م��رك��ز  يف  ن��ف�����ش��ه 
م�شوؤولون.  اف��اد  ما  وف��ق  كابول، 
واأك����د م��ت��ح��دث��ون ب��ا���ش��م وزارت���ي 
القتلى  ع��دد  وال�شحة  الداخلية 
على  �شخ�شا   50 اأن  م��وؤك��دي��ن 
الق�����ل ا���ش��ي��ب��وا ب���ج���روح.وق���ال 
ح�شمت �شتانكزاي متحدثا با�شم 
ال�شرطة “نوؤكد ان الهجوم نفذه 
داخل  نف�شه  انتحاري. لقد فجر 
امل��رك��ز ال��ت��ع��ل��ي��م��ي«.ومل تتنب اي 
وكان  الن.  حتى  الع��ت��داء  جهة 
ت��ن��ظ��ي��م داع�������س الإره����اب����ي تبنى 
الدامية  العتداءات  من  العديد 
و�شرق  الف��غ��ان��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
البالد يف ال�شهر الخرة.وياأتي 
هذا الهجوم فيما متكنت القوات 
هجوم  �شد  م��ن  للتو  الف��غ��ان��ي��ة 
مدينة  ع���ل���ى  ل���ط���ال���ب���ان  وا�����ش����ع 
تبعد  التي  ال�شرتاتيجية  غزنة 
وا�شفرت  ك���اب���ول.  م���ن  ���ش��اع��ت��ن 
ال���ع���م���ل���ي���ة ع����ن ع������دد ك���ب���ر من 

ع�سرات ال�سحايا يف النيل والفي�سانات تغرق اخلرطوم

اآلف ال�شكان �شردهم في�شان النيل يف ال�شودان
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
اأمري اإمارة ليختن�ستاين باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اإمارة  اأمر  اآدم الثاين  اهلل برقية تهنئة اإىل �شاحب ال�شمو الأمر هان�س 
ليختن�شتاين وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده. كما بعث �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 بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتن 

اإىل �شاحب ال�شمو الأمر هان�س اآدم الثاين.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س الهند بيوم ا�ستقالل بالده

•• ابوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
ناث كوفيند رئي�س جمهورية  رام  الرئي�س  اهلل” برقية تهنئة اىل فخامة 

الهند وذلك مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتن اإىل فخامة رئي�س جمهورية الهند.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س الكونغو باليوم الوطني لبالده 

 
•• ابوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
رئي�س  جني�شو  ���ش��ا���ش��و  دن��ي�����س  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  اىل  تهنئة  اهلل” ب��رق��ي��ة 
جمهورية الكونغو وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده. كما بعث �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 بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة 

مماثلتن اإىل فخامة الرئي�س دني�س �شا�شو جني�شو.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س كوريا بيوم التحرير لبالده 

•• ابوظبي -وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
الدولة “حفظه اهلل” برقية تهنئة اىل فخامة الرئي�س مون 
جيه اإن رئي�س جمهورية كوريا وذلك مبنا�شبة يوم التحرير 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما  ل��ب��الده. 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم 
اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  “رعاه اهلل” �شاحب  دب��ي 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 

برقيتي تهنئة مماثلتن اإىل فخامة الرئي�س مون جيه اإن.

الهـالل الأحمـر تنـفذ عمليـات اإغاثـة عاجلـة ملت�سرري الفي�سانات يف ال�سـودان والهنـد واإندوني�سيـا 

جهود  اأن  ال���ف���الح���ي  اأو�����ش����ح  و 
ب��ولي��ة ك���رل تتمثل يف  ال��ه��ي��ئ��ة 
و  الأ�شا�شية  الحتياجات  توفر 
لالأ�شر  ال�����ش��روري��ة  امل�شتلزمات 
احتياجاتها  تلم�س  و  امل��ت�����ش��ررة 
التن�شيق  و  ب���ال���ت���ع���اون  وذل�������ك 
العربية  الم�����ارات  قن�شلية  م��ع 

بالبنية  والإ�����ش����رار  وامل��م��ت��ل��ك��ات 
التحتية للمرافق العامة.

ال���دك���ت���ور حم��م��د عتيق  اأ����ش���ار  و 
ال��ف��الح��ي الأم���ن ال��ع��ام للهالل 
الأحمر اإىل اأن الهيئة وبتوجيهات 
من �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
مع  وبالتن�شيق  �شتقوم  نهيان  اآل 

حالي�������ا  ت�ش��������عى  الهيئ�����ة  اأن  اإىل 
الأ�شر  اإي������واء  مل��ن��اط��ق  ل��ل��و���ش��ول 
���ش��ردت��ه��ا الأم���ط���ار والعمل  ال��ت��ي 
الإغاثية  احتياجاتها  تلبية  على 

العاجلة.
غرب  يف  ل��وم��ب��وك  حمافظة  ويف 
الأحمر  الهالل  با�شر  اإندوني�شيا 

الأم���ط���ار ال��غ��زي��رة ال��ت��ي هطلت 
اأغ�����ش��ط�����س احلايل  خ����الل ���ش��ه��ر 
اإىل  الهندية  وك��رل  ال�شودان  يف 
الأ�شخا�س  م���ن  ال���ع���دي���د  وف�����اة 
واإح����داث  الأ����ش���ر  اآلف  وت�����ش��ري��د 
العامة  ب��امل��راف��ق  ك��ب��رة  اأ����ش���رار 
و ت���دم���ر ال���ك���ث���ر م����ن امل���ن���ازل 

امل����ت����ح����دة يف ك�������رل حل�������ش���ر و 
ال�شرورية  الح��ت��ي��اج��ات  ت��وف��ر 
الإغاثي  العمل  اآل��ي��ات  حتديد  و 
ل���ل���م���ت�������ش���رري���ن م�����ن الأم�����ط�����ار 
التي  وال��ف��ي�����ش��ان��ات  امل��و���ش��م��ي��ة 
اأ�شرة  األ��ف   14 ت�شريد  اإىل  اأدت 
ب��ع��دد م��ن م���دن ال��ولي��ة م�شرا 

جمعية الهالل الأحمر ال�شوداين 
ال�شودان  يف  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  و 
و الحتياجات  امل�شاعدات  لتوزيع 
ال�����ش��روري��ة ع��ل��ى امل��ت��اأث��ري��ن من 
ال��ف��ي�����ش��ان��ات م��ن خ��ي��ام ومعدات 
اإيواء و طرود غذائية وم�شخات 

�شحب مياه.

•• اأبوظبي-وام :

ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيذا 
اآل نهيان ممثل  زاي��د  حمدان بن 
احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س 
الإماراتي  الأح��م��ر  الهالل  هيئة 
نداءات  ومبوجب  الهيئة  با�شرت 
الإغ������اث������ة ال����دول����ي����ة ال���ط���ارئ���ة 
العاجلة  الح���ت���ي���اج���ات  ب��ت��وف��ر 
واخليام  الإي���واء  م�شتلزمات  من 
والأغطية واملواد الغذائية ل�شالح 
الفي�شانات  م����ن  امل���ت�������ش���رري���ن 
وال�������ش���ي���ول ال���ت���ي ���ش��رب��ت ع���ددا 
م���ن ولي������ات ����ش���رق ال�������ش���ودان و 
ولإغاثة  الهندية  ك���رال  ولي���ة 
امل��ت�����ش��رري��ن م��ن ال���زل���زال الذي 
غربي  لومبوك  حمافظة  �شرب 

اإندوني�شيا.
ي���اأت���ي حت����رك ال���ه���الل الأح���م���ر 
ال�شريع  والإغ�����اث�����ي  الإن�������ش���اين 
معاناة  م����ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  ب���ه���دف 
امل���ت���اأث���ري���ن من  و  امل���ت�������ش���رري���ن 
اأدت  بعدما  وال��زلزل  الفي�شانات 

الإن�شانية  ع��م��ل��ي��ات��ه  الإم����ارات����ي 
لتلبية احتياجات املت�شررين من 
املحافظة  ���ش��رب  ال���ذي  ال���زل���زال 
م���وؤخ���را وت�����ش��ب��ب يف م��ق��ت��ل 14 
اآخرين..   105 واإ�شابة  �شخ�شا 
وت��دم��ر ع���دد م��ن امل���ن���ازل.. ومت 
من  �شخ�س  اآلف  اأرب��ع��ة  اإج���الء 
اأك����ر  م���ن���اط���ق  اىل  امل���ح���اف���ظ���ة 
�شفارة  مع  بالتن�شيق  وذل��ك  اأمنا 
الم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة يف 
ال�شليب  و  ج��اك��رت��ا  ال��ع��ا���ش��م��ة 

الأحمر الإندوني�شي.
ك������ان وف������د م�����ن ه���ي���ئ���ة ال���ه���الل 
الأحمر الإماراتي قد توجه اليوم 
و  العون  لتقدمي  اإندوني�شيا  اإىل 
للمتاأثرين  الإن�شانية  امل�شاعدة 
مواد  توفر  بهدف  ال��زل��زال  من 
الإغ��اث��ة ال�����ش��روري��ة م��ن خ��ي��ام و 
م��ع��دات و اأج��ه��زة اإي����واء و طرود 
غ���ذائ���ي���ة و م���ي���اه ����ش���رب و م���واد 
احتياجات  و  بطانيات  و  �شحية 
الأ�شواق  من  لهم  عاجلة  اإغاثية 

املحلية.

�سفارة الدولة ت�سرف على تنفيذ م�سروع الأ�سرة املنتجة يف كازاخ�ستان
•• ا�شتانا- وام:

اأحمد بن �شلطان اجلابر �شفر الدولة لدى  ا�شرف �شعادة الدكتور حممد 

جمهورية كازاخ�شتان خالل زيارته ملقر دائرة تنمية املجتمع الكازاخ�شتانية 
اإطار م�شروع  اأ�شرة يف   100 على مرا�شم توزيع ماكينات اخلياطة ل�شالح 
“الأ�شرة املنتجة” الذي تنظمه موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال 

اخلرية والإن�شانية بالتعاون مع �شفارة الدولة.

هذا  ان  ال�شفر  �شعادة  ق��ال  الكازاخ�شتانية  الإع���الم  لو�شائل  له  كلمة  ويف 
ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شامية  للتوجيهات  ا�شتجابة  ياأتي  امل�شروع 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، باأن يكون عام 2018 عام زايد 
واحتفاء مبئوية زايد حيث تقوم �شفارة الدولة بعمل عدة م�شاريع اإن�شانية 

متنوعة بالتعاون مع املوؤ�ش�شات اخلرية والإن�شانية يف دولة الإمارات، مما 
له تاأثر اإيجابي على فئات املجتمع الكازاخ�شتاين.

ومن جانبه، �شكر �شعادة دانيار اي�شن رئي�س دائرة تنمية املجتمع �شعادة دانيار 
اي�شن موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شفارة الدولة على حر�شهم على 

بنك الإمارات للطعام يوا�سل ا�ستعداداته لعيد الأ�سحى املبارك
•• دبي-وام:

 « الإم���ارات للطعام  » بنك  يوا�شل 
توزيع  و  توفر  جم��ال  يف  ن�شاطه 
جم���م���وع���ة ك���ب���رة م����ن الأغ����ذي����ة 
وال��ع�����ش��ائ��ر واحل��ل��ي��ب وامل�����ربدات 
الع�شر من ذي احلجة  اأي��ام  خالل 
على العمال واجلمعيات اخلرية.

وا���ش��ت��ه��دف��ت امل���ب���ادرة اأي�����ش��ا فئات 
املتعرة  ال��ق�����ش��اي��ا  ذوي  ال��ع��م��ال 
وذل�����ك م���ن خ����الل ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
املعنين بدائرة ال�شوؤون الإ�شالمية 
والعمل اخلري بدبي اإدارة �شوؤون 
ال��زك��اة وال�����ش��دق��ات ب�����ش��اأن توفر 
اأغ���ذي���ة م��ت��ن��وع��ة ل��ه��م خ���الل هذه 

الفرتة والفرتات القادمة.
الإم���ارات  بنك  عمل  يقت�شر  ول��ن 
للطعام على الأي��ام الع�شر من ذي 
ا�شتقبال  �شيوا�شل  واإمن���ا  احلجة 

مب�شروبات ال�شيف الباردة وجعله 
ن�شر  مل��ب��داأ  وت��ع��زي��زا  منع�شا  �شيفا 
املجتمعية  امل�شوؤولية  وقيم  اخلر 

والتكافل الجتماعي.
اأن بنك  اأي�����ش��ا  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
ي���ق���وم بجمع  ل��ل��ط��ع��ام  الإم���������ارات 
ف���ائ�������س ال����ط����ع����ام م�����ن ال���ف���ن���ادق 
ب��ي��ع منتجات  واأ����ش���واق  وامل��ط��اع��م 
ال�شوبرماركت  وحم��الت  الأغ��ذي��ة 
وامل������زارع وغ���ره���ا وي��وزع��ه��ا على 
الدولة وخارجها  املحتاجن داخل 
املوؤ�ش�شات  من  �شبكة  مع  بالتعاون 
املحلية  واخل����ري����ة  الإن�������ش���ان���ي���ة 
الأول  البنك وهو  والدولية ي�شكل 
الإم������ارات منظومة  ن��وع��ه يف  م��ن 
واقت�شادية  واجتماعية  اإن�شانية 
وح�شارية متكاملة ويقوم بتنظيم 
م��ن احل��م��الت والربامج  ال��ع��دي��د 

واملبادرات الإن�شانية واملجتمعية.

فريق  اأن  اإىل  الإ�������ش������ارة  جت�����در 
ل���ل���ط���ع���ام نظم  ب���ن���ك الإم�������������ارات 
الوجبات  ل��ت��وزي��ع  ح��م��ل��ة  م���وؤخ���را 
وامل���ي���اه وال��ع�����ش��ائ��ر ال����ب����اردة على 
اخلر  »�شيف  �شعار  حتت  العمال 

���ش��ح��ن��ات الأغ����ذي����ة وال����ت����ربع بها 
املبارك  اإجازة عيد الأ�شحى  طيلة 
اإىل جانب توفر الع�شائر الباردة 
الطرق  ب��ه��ي��ئ��ة  ال�����ش��ائ��ق��ن  ل��ف��ئ��ة 

واملوا�شالت خالل اأيام العيد.

 Summer of Giving
دعم  اإط��������ار  يف  ت����ن����درج  وال����ت����ي   «
وم�شاندة الفريق يف توفر اأغذية 
وم�شروبات ت�شفي على هذه الفئة 
وال�شتمتاع  ال���رتف���ي���ه  م���ن  ج����وا 

»�سفراء �سباب الإمارات« يزورون الأطفال املر�سى مب�ست�سفى �سنغهاي
•• �شنغهاي-وام:

يف  امل�شارك  الإم����ارات«  �شباب  »�شفراء  برنامج  وف��د  زار 
م��رح��ل��ة امل�����ش��ت��وى امل��ت��ق��دم م��ن ال��ربن��ام��ج ال����ذي ي�شم 
م�شت�شفى  يف  املر�شى  الأطفال   .. وطالبة  طالبا   13
را�شد  �شعادة  بح�شور  وذل��ك  ال�شينية  �شنغهاي  مدينة 
العام لدولة الإمارات  القن�شل  مطر ال�شري القمزي 

العربية املتحدة يف جمهورية ال�شن ال�شعبية.
تاأتي زيارة �شفراء �شباب الإمارات يف اإطار مبادرات »عام 
زايد« واطماأن الوفد خاللها على �شحة الأطفال و تبادل 
العديد  لهم  وق��دم   �� ال�شينية  باللغة   �� الأحاديث  معهم 
من الهدايا والألعاب املتنوعة اإ�شافة اإىل هدايا تذكارية 
تعرب عن تراث دولة الإمارات العربية املتحدة وثقافتها 
وتاريخها. و التقطت ال�شورة التذكارية لوفد الإمارات 
والكادر الطبي يف م�شت�شفى الأطفال يف �شنغهاي الذين 
عربوا عن �شكرهم ل�شعادة قن�شل عام الإمارات و�شفراء 
�شباب الإمارات للزيارة التي ر�شمت البهجة على وجوه 

الأطفال املر�شى وبثت ال�شعادة يف نفو�شهم.
اأه�����داف الربنامج  ك��م��ا ت��اأت��ي زي�����ارات ال��وف��د يف اإط����ار 

يف  ال�شيني  ال�شعب  م��ع  التوا�شل  تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة 
خمتلف املجالت الجتماعية والثقافية وتوطيد اأوا�شر 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  �شباب  ب��ن  ال��ع��الق��ات 
جانب  اإىل  ال�شعبية  ال�شن  جمهورية  يف  نظرائهم  و 
ال�شابة وتزويدهم مبا  الوطنية  الكوادر  تطوير قدرات 
يوؤهلهم لتويل منا�شب بارزة يف القطاعات القت�شادية 

الأ�شا�شية.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت  ال��ربن��ام��ج  وينظم 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
التعليم  �شوؤون  واإ�شراف مكتب  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأب��وظ��ب��ي  العهد يف  دي���وان ويل  يف 
دولة  يف  ال��دول  و�شفارات  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 

الإمارات.
من جانبهم اأعرب الطالب امل�شاركون يف الربنامج عن 
الإن�شانية  الأعمال  خمتلف  بتنفيذ  و�شعادتهم  فخرهم 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  نهج  على 
�شرته  اإىل تخليد  الدائم  و�شعيهم   « ث��راه  اهلل  » طيب 
خ��ا���ش��ة يف جم���ال ت��ع��زي��ز قيمة ال��ع��م��ل الإن�����ش��اين ومد 

ج�شور التوا�شل بن املجتمعات املختلفة.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات تعزي اإيطاليا ب�سحايا 

انهيار ج�سر يف مدينة جنوى
•• ابوظبي-وام:

اإىل  وموا�شاة  تعزية  برقية  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  حكومة  بعثت 
احلكومة الإيطالية اإثر انهيار ج�شر قرب مدينة جنوا باإيطاليا، وما نتج 

عن ذلك من وفيات واإ�شابات.
واأعربت دولة الإمارات من خالل الربقية عن اأحر التعازي و�شادق املوا�شاة 
للقيادة وال�شعب الإيطايل، واإىل اأ�شر ال�شحايا الذين ق�شوا يف هذا احلادث 

الأليم، متمنية للم�شابن ال�شفاء العاجل.

جامعة دبي تنفذ م�سروعا لتوليد 213 ميجاواط/�ساعة �سنويا من الطاقة ال�سم�سية
•• دبي-وام:

نفذت جامعة دبي م�شروعا لتوليد الطاقة الكهربائية يف اإطار مبادرة 
باألواح  تعمل  ال�شيارات  ملواقف  ان�شاء مظالت  دب��ي« من خالل  »�شم�س 
الطاقة ال�شم�شية وعددها 86 مظلة مزودة باألواح �شم�شية كهرو�شوئية 
ذات قدرة متوقعة لتوليد 312 ميجاواط/�شاعة يف ال�شنة من الطاقة 
البطاريات  عرب  التخزين  اىل  احلاجة  دون  من  النظيفة  الكهربائية 
ومبا يحمي البيئة من حوايل 137 طنا من انبعاثات غاز ثاين اك�شيد 
م��ن دون هذه  �شنويا  اجل���وي  ال��غ��الق  يتم اطالقها يف  ال��ت��ي  ال��ك��رب��ون 

التقنية احلديثة.
و اأو�شح الدكتور عي�شى الب�شتكي رئي�س اجلامعة اأن تنفيذ امل�شروع ياأتي 
ا�شتكمال ملا قامت به غرفة جتارة و�شناعة دبي من ان�شاء مقر ومباين 

م�شتدامة  ك��م��ب��اين   2015 ع���ام  اجل��ام��ع��ة  ح���رم  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة 
املباين  » من جمل�س  ليد جولد   « �شهادة  على  للبيئة حا�شلة  �شديقة 
اخل�شراء الأمريكي والتي تنفرد اجلامعة به كحرم جامعي م�شتدام هو 
الوحيد احلا�شل على هذه ال�شهادة يف منطقة ال�شرق الأو�شط والذي 
ياأتي يف اإطار جهودنا املتوا�شلة لتعزيز مبادراتنا يف جمال ال�شتدامة 

وياأتي اأي�شا يف اإطار مبادرة »�شم�س دبي«.
ولفت اإىل اأن غرفة جتارة و�شناعة دبي تخطط لي�شبح مبنى اجلامعة 
هو الوحيد الذي ي�شتهلك »�شفر« طاقة من �شبكة الكهرباء الرئي�شية 
اأكرب ومن  يف دبي من خالل الدخول يف نظام طاقة �شم�شية ذي �شعة 

خالل تر�شيد ا�شتهالك الطاقة يف مرافق اجلامعة.
اأعلى  اأخ��ذت يف العتبار  اأن الغرفة حن �شرعت يف بناء املبنى  واأ�شاف 
م��ع��اي��ر امل��ب��اين اخل�����ش��راء املطبقة ع��امل��ي��ا وم��ن��ه��ا م��ع��اي��ر ب��ل��دي��ة دبي 

»لييد«  البيئة  وح��م��اي��ة  ال��ط��اق��ة  اأن��ظ��م��ة  تطبيق  يف  ال���ري���ادة  واع��ت��م��اد 
للمباين  الأمريكي  املجل�س  من  مينح  املباين  لهذه  اعتماد  اأعلى  وه��و 
باأن نكون قدوة للجميع فيما  التام  التزامنا  اخل�شراء وهذا يعرب عن 

يخت�س مب�شئولياتنا الجتماعية وحماية البيئة واملوارد.
احتياجات  يلبي  بطابع ع�شري  تتميز  اجلامعة  ومباين  اإن مقر  وقال 
واأن مباين اجلامعة ت�شم »حجابا« �شم�شيا فوق كل مبنى مع  الطلبة 
وبالتايل  احل��راري«  »احلمل  تفلل  اجلانبية  لالأ�شطح  عمودية  فتحات 

تخف�س ا�شتهالك الطاقة.
يذكر اأن هذا النظام الكهرو�شوئي ال�شبكي املو�شل بال�شبكة الرئي�شية 
 30 ح��وايل  الفرتا�شي  عمره  ويبلغ  كيلوواط   192.5 قدرته  تبلغ 
وبداأ  ال��ع��ام  ون�شف  اأع���وام  خم�شة  خ��الل  تكاليفه  كامل  ويغطي  عاما 

ت�شغيله يف نهاية يونيو من العام احلايل.

عبداهلل بن زايد ي�سدر قرارًا بت�سكيل جمل�س �سباب وزارة اخلارجية والتعاون الدويل
•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  اأ���ش��در 
الدويل”  والتعاون  وزارة اخلارجية  �شباب  “جمل�س  بت�شكيل  ق��راراً  ال��دويل 
الإب���داع  م��ن  امل��زي��د  على  وحتفيزهم  ال�����ش��ب��اب،  دور  وتفعيل  متكن  ب��ه��دف 

والبتكار، وامل�شاركة الفاعلة يف تعزيز الدبلوما�شية الإماراتية.
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  لروؤية �شاحب  القرار تعزيزاً  وياأتي هذا 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” يف 
اإعطاء ال�شباب فر�شاً ا�شتثنائية لقيادة م�شرة امل�شتقبل، ليتمكنوا من القيام 

مبهمتهم وحتقيق حماور واأهداف مئوية الإمارات 2071.
على  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  �شباب  جمل�س  ا�شرتاتيجية  وتقوم 
تعزيز م�شرة ال�شيا�شة اخلارجية لدولة الإمارات بتقدمي جيل �شاب مبتكر 

ومبادر، يتحلى بروح املناف�شة ومتم�شكاً باأ�شالة القيم الإماراتية.
وتبنى املجل�س �شعار “دبلوما�شية امل�شتقبل، طموٌح واأمل” حيث تتمثل روؤية 
املجل�س بالعمل على اإعداد جيل واعد من ال�شباب الدبلوما�شين ي�شاهمون 

اخلارجية  وزارة  �شباب  جمل�س  ويهدف   .2021 ال�شباب  اأجندة  حتقيق  يف 
والتعاون الدويل اإىل العمل على تنمية وتطوير املهارات والقدرات والكفاءات 
اخلا�شة ب�شباب الوزارة، واإظهار دور وجهود دولة الإمارات دولياً يف متكن 
الدبلوما�شي  بالعمل  والرت��ق��اء  واآم��ال��ه��م،  طموحاتهم  واحت�شان  ال�شباب 
القائم على املعرفة والبتكار لتحقيق التميز يف ال�شيا�شة اخلارجية. وبهذه 
املنا�شبة قالت معايل �شما بنت �شهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�شوؤون 
ومتكينهم  ال�شباب  و�شعت  ال��ر���ش��ي��دة  الإم�����ارات  دول���ة  ق��ي��ادة  “اإن  ال�شباب 
خاللهم  من  حتقق  لها  �شفراء  ليكونوا  ومكنتهم  اهتماماتها،  اأوىل  �شمن 
الإجنازات، وت�شل اإىل اأعلى املراتب لأنهم القوة والطاقة وامل�شتقبل، لأنهم 
املدى  بعيدة  القيادة  روؤي��ة  حتقيق  على  وت�شميمهم  بعزمهم  ال��ق��ادرون  هم 
باأن تكون دولة الإمارات من اأف�شل دول العامل”. وتوجهت معاليها بال�شكر 
اآل نهيان، وزير اخلارجية والتعاون  ال�شيخ عبداهلل بن زايد  اجلزيل ل�شمو 
الدويل على قراره احلكيم بتاأ�شي�س جمل�س �شباب وزارة اخلارجية والتعاون 
الدويل، معتربة معاليها اأن هذا التوجه يربز حر�س �شموه على ال�شتفادة 
من طاقات وخربات ال�شباب وتوظيفها بال�شكل الأمثل، ومبا يعزز من مكانة 

اأ�شبحوا  اأن �شباب الإم��ارات  اإقليمياً وعاملياً. واأكدت معاليها  دولة الإم��ارات 
امل��ج��الت كافة،  اليوم وم��ن خ��الل ما يحققونه من اإجن���ازات وجن��اح��ات يف 
ليكونوا  موؤهلون  اأنهم  كما  العامل،  دول  جميع  من  لل�شباب  يحتذى  مثاًل 
اأحد امل�شاهمن الفاعلن يف تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات، والرتقاء 
من  نخبة  ي�شم  ال���ذي  املجل�س  ب���اأن  بثقتها  منوهة  الدبلوما�شي،  بالعمل 
اخلربات ال�شبابية املتميزة، �شي�شكل اإ�شافة حقيقية اإىل ما حققته املجال�س 
املزيد  لل�شباب لتحقيق  ي�شكل حافزاً  اأنه �شوف  اإجن��ازات، كما  ال�شبابية من 
املتميزة يف  الإم�����ارات  لنقل جت��رب��ة  ك��ذل��ك  وف��ر���ش��ة  والإب�����داع،  التميز  م��ن 
وزارة  وكيل  املزروعي  �شاري  اأحمد  �شعادة  وقال  العامل.  اإىل  ال�شباب  متكن 
اخلارجية والتعاون الدويل ان قرار �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
الهتمام  يعك�س  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  �شباب  جمل�س  بت�شكيل 
اإطالق  خ��الل  من  الإم��ارات��ي  ال�شباب  بتمكن  القيادة  توليه  ال��ذي  الكبر 
العديد من املبادرات وامل�شاريع التي من �شاأنها النهو�س بال�شباب، ودعمهم 
واأ�شاف  الدولة.  م�شتقبل  وبناء  التنمية،  م�شرة  يف  فعاًل  عن�شراً  ليكونوا 
اأن هذا القرار جاء يف �شياق  �شعادة وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 

اإ�شافة  يعترب  وه��و  ال��دويل،  والتعاون  وزارة اخلارجية  واإجن���ازات  م��ب��ادرات 
من  ومتكينهم  الدولة  �شباب  ق��درات  تعزيز  �شبيل  يف  رائ��دة  وخطوة  كبرة 
د  امل�شاهمة يف تعزيز عمل الوزارة، والدبلوما�شية الإماراتية ب�شكل عام. واأَكّ
اأن اإطالق جمل�س �شباب وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ياأتي يف اإطار �شعي 
الوزارة لرتجمة تطلعات وتوجهات واهتمام قيادتنا الر�شيدة بقطاع ال�شباب، 
والذين يعتربون جزءا من القوى الناعمة للدولة، وبناة امل�شتقبل، وهو ما 
واملوارد  الإمكانيات  كافة  ت�شخر  اأج��ل  من  الر�شيدة  حكومتنا  اإليه  ت�شعى 
لتمكن ال�شباب من امل�شاركة الفعالة وطرح اأفكارهم ومبادراتهم الهادفة اإىل 
والأخذ  واملبادرات  الأفكار  تلك  وتطبيق  الدبلوما�شي،  العمل  اآليات  تطوير 

بها وحتويلها اإىل واقع ليكون ال�شباب هم �شناع تلك القرارات.
فعاليات  تنظيم  على  الإ���ش��راف  التالية:  الخت�شا�شات  املجل�س  ويبا�شر 
ومبادرات ال�شباب يف الوزارة وبعثات الدولة يف اخلارج ، امل�شاركة يف م�شاريع 
الأجندة الوطنية لل�شباب وموائمة اجلهود، والتن�شيق مع اجلهات الحتادية 
بال�شباب  بتنفيذ فعالية خا�شة  اأخرى ترغب  واأية جهات  والقطاع اخلا�س 

يف الوزارة.

جلنة الوعظ ببعثة احلج الر�سمية تقدم خدماتها حلجاج الدولة
•• مكة املكرمة- وام:

  تنظم جلنة الوعظ ببعثة احلج الر�شمية للدولة ور�س عمل و خدمات 
اإطار حر�س البعثة  اأيام احلج وذلك يف  فقهية على مدار ال�شاعة طوال 

على زيادة الوعي لدى احلجاج مبنا�شك احلج.
 و اأعدت اللجنة الربامج الوعظية يف مكة املكرمة و املدينة املنورة قبل بدء 
املنا�شك اإ�شافة اإىل متابعتها ن�شر »حقيبة احلاج« بعد حتديثها من خالل 
التطبيق الذكي للهيئة للعامة لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف اإ�شافة اإىل 
توزيع احلقيبة ورقيا على جميع احلمالت لت�شل اإىل حجاج الدولة كما 

يتم اإر�شالها عرب ر�شالة ن�شية اإىل احلجاج.
  و ي�شتقبل حجاج دولة الإمارات ر�شائل ن�شية توعوية منذ بداية املنا�شك 
حتى نهايتها من قبل اللجنة .. فيما مت اإعداد اللوحات التوعوية الدينية 
اأبرز الفتاوى املتعلقة باأداء املنا�شك  اإ�شافة اإىل ن�شر  يف امل�شاعر املقد�شة 

عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي.
اأن  املرئية حول احلج على  املقاطع  ع��ددا من  للحجاج  اللجنة  اأر�شلت   و 
يف  التوعوية  والر�شائل  ال�شرعية  والفتاوى  الوعظية  امل��واد  عر�س  يتم 
ال�شا�شات املرئية عند املداخل الرئي�شية يف م�شعر منى اإ�شافة اإىل اإعداد 
خطة البث املوحد للمحا�شرات والدرو�س الفقهية يف م�شعر منى للرجال 

والن�شاء.
و قال �شعادة الدكتور حممد مطر الكعبي رئي�س الهيئة العامة لل�شوؤون 
الإ�شالمية والأوقاف رئي�س البعثة الر�شمية لدولة الإمارات اإن اأ�شحاب 
املحا�شرات  تقدمي  اإىل  اإ�شافة  يقومون  والواعظات  الوعاظ  الف�شيلة 

مبتابعة اأعمال احلج واأداء حجاج الدولة للمنا�شك.
اإط���ار اهتمامات وح��ر���س بعثة احلج  املحا�شرات يف  ت��اأت��ي   «  : اأ���ش��اف  و    
الر�شمية على زيادة الوعي لدى حجاج الدولة و التعريف مببادئ الدين 

الإ�شالمي ال�شحيحة خا�شة املتعلق منها بهذا الن�شك.
اإىل  اإ�شافة  مبقرها  مفتن  توفر  الر�شمية  البعثة  اأن  الكعبي  اأو�شح  و 
 « وم��زدل��ف��ة  وع��رف��ات  ب���« منى  املقد�شة  امل�شاعر  ذل��ك يف  بعد  ت��واج��ده��م 

لالإجابة على ا�شتف�شارات احلجاج .
و اأ�شار اإىل اأن البعثة خ�ش�شت 5 خطوط هاتفية �شاخنة تعمل على مدار 
24 �شاعة لالإجابة على ا�شتف�شارات حجاج الدولة .. منوها اإىل اأنه مت 
للن�شاء يف جميع احلمالت ي�شم  اإع��داد برنامج وعظي متكامل و�شامل 

حما�شرات وعظية و درو�شا فقهية.
الندوات  ع��دد من  �شيتم تنظيم  اإن��ه  الر�شمية  بعثة احل��ج  ق��ال رئي�س  و    
التثقيفية املتنوعة بالتن�شيق مع خمتلف اللجان للتوعية بالأمور الطبية 
منا�شكه  اأداء  م��ن  احل���اج  ميكن  مب��ا  ب��ال��ط��وارئ  اخلا�شة  امل�شتجدات  اأو 

تطرحها  التي  املوا�شيع  خمتلف  من  ال�شتفادة  عرب  و�شهولة  ي�شر  بكل 
التي تقدم حلجاج  اأن جميع اخلدمات  .. موؤكدا  الندوات خالل عقدها 
ومتابعتها  الر�شيدة  القيادة  توجيهات  مع  متا�شيا  تاأتي  الإم���ارات  دول��ة 

امل�شتمرة ملراحل و�شولهم.

التي  جلانها  عرب  جهودها  توا�شل  الر�شمية  احل��ج  بعثة  اأن  اإىل  لفت  و 
تعمل با�شتمرار خالل اأيام احلج منذ حلظة ا�شتقبال احلاج يف مطارات 
اململكة اإىل اإنتهاء اأدائه كامل املنا�شك اإىل جانب الت�شهيالت التي تقدمها 

اململكة العربية ال�شعودية يوميا خدمة للحجيج .

وكيل اخلارجية و التعاون الدويل يت�سلم 
ن�سخة من اأوراق اعتماد �سفري �سلوفينيا

•• اأبوظبي-وام:

ت�شلم �شعادة اأحمد �شاري املزروعي وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
بديوان عام الوزارة ن�شخة من اأوراق اعتماد �شعادة اأوتو بوجنارتنيك �شفر 

جمهورية �شلوفينيا املعن لدى الدولة.
مهام  اأداء  يف  والنجاح  التوفيق  ال�شلوفيني  لل�شفر  ال���وزارة  وكيل  ومتنى 

عمله مبا يعزز عالقات التعاون بن دولة الإمارات وجمهورية �شلوفينيا.
بتمثيل  �شعادته  �شلوفينيا اجلديد عن  �شفر جمهورية  اأع��رب  من جانبه 
بالده لدى دولة الإمارات ملا حتظى به من مكانة اإقليمية ودولية مرموقة 
بف�شل ال�شيا�شة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة »حفظه اهلل«.

�سرطة ال�سارقة تكمل ا�ستعداداتها لعيد الأ�سحى املبارك
•• ال�شارقة-وام:

اأك���د العميد ع��ب��داهلل م��ب��ارك بن 
ق���ائ���د ع����ام �شرطة  ن���ائ���ب  ع���ام���ر 
اأكملت  ال���ق���ي���ادة  اأن  ال�������ش���ارق���ة 
ا����ش���ت���ع���دادات���ه���ا ل���ش��ت��ق��ب��ال عيد 

الأ�شحى املبارك.
جاء ذلك خالل تروؤ�شه اجتماعا 
ع��ق��د ���ش��ب��اح ام�����س ب��ق��اع��ة حميد 

ف����رتة ال��ع��ي��د م��ن��ه��ا و���ش��ع خطة 
م���روري���ة ���ش��ام��ل��ة م���ن ���ش��اأن��ه��ا اأن 
ت�شهل احلركة املرورية وان�شيابية 
وم�����ش��اع��ف��ة ج��ه��ود رج����ال امل���رور 
املرورية  الخ��ت��ن��اق��ات  لتخفيف 
و  امل��ن��اط��ق  بع�س  ت�شهدها  ال��ت��ي 
الأ�شواق  و  العيد  م�شليات  منها 
التجارية و الأماكن الرتفيهية و 
املقا�شب و املناطق ال�شكنية التي 

العامة  ال���ق���ي���ادة  مب��ب��ن��ى  ���ش��ي��ف 
ال�شارقة بح�شور مدراء  ل�شرطة 
املراكز  وروؤ�شاء  ونوابهم  الإدارات 
ال�شباط  م���ن  ع����دد  ج���ان���ب  اإىل 
ب�شرطة  الإدارات  خم��ت��ل��ف  م���ن 

ال�شارقة.
ن����اق���������س الج�����ت�����م�����اع ع��������ددا من 
ال��ت��ي حت��ر���س عليها  امل��وا���ش��ي��ع 
اآمنة خالل  بيئة  لتوفر  القيادة 

جتهيزات  خ��الل  ازدح��ام��ا  ت�شهد 
ال��ع��ي��د وت���وزي���ع ال����دوري����ات على 
واخلارجية  ال��داخ��ل��ي��ة  ال���ط���رق 
وتوفر  ال���ط���رق  اأم�����ن  ل�����ش��ب��ط 
ومرتادي  لل�شائقن  ال�����ش��الم��ة 
الطرق للحد من وقوع املخالفات 

واحلوادث املرورية.
واأك����دت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة 
مع  للتعامل  ا�شتعدادها  ال�شارقة 

جميع البالغات والأح��داث التي 
ترد اإليها يف جميع الأوقات داعية 
التعاون  اإىل  اجل���م���ه���ور  اأف�������راد 
معها وعدم الرتدد ب�شاأن الإبالغ 
لديهم  تتوفر  معلومات  اأي  ع��ن 
الرقم  ع����رب  م��ع��ه��ا  وال���ت���وا����ش���ل 
وعلى  الطارئة  للحالت   999
غر  ل����ل����ح����الت   901 ال�����رق�����م 

الطارئة.

تد�سني خدمة الكاتب العدل احلكومي 
باملن�ساآت الإ�سالحية والعقابية يف اأبوظبي

اختتام فعاليات برنامج  قيظكم ويانا 
مب�ساركة 750 متدربا 

•• اأبوظبي-وام:

اإدارة الكاتب العدل والتوثيق بدائرة الق�شاء يف  د�شنت 
املن�شاآت  احلكومي مبقر  العدل  الكاتب  اأبوظبي خدمة 

الإ�شالحية والعقابية يف الإمارة.
ياأتي ذلك بعد قيد وترخي�س عدد من �شباط القيادة 
العدل  ال��ك��ات��ب  م��ه��ام  لأداء  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
احلكومي �شمن اخت�شا�شاتهم يف اإطار العمل بالقانون 
العدل يف  الكاتب  �شاأن عمل  يف   2017 لعام   11 رق��م 
اآل  زاي��د  ال�شيخ من�شور بن  اأبوظبي وق��رار �شمو  اإم��ارة 
نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 
باعتماد   ،2017 لعام   38 رق��م  الق�شاء  دائ��رة  رئي�س 
اجلهات  موظفي  ونظام  اخلا�س  العدل  الكاتب  لئحة 
العدل  الكاتب  مهنة  مبزاولة  لهم  املرخ�س  احلكومية 
التابع  املرخ�س  احلكومي  العدل  الكاتب  واأجن��ز  العام. 
للقيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي ت�شديق املعاملة الأوىل 
ما  وه��و  والعقابية،  الإ���ش��الح��ي��ة  املن�شاآت  ن���زلء  لأح���د 
ياأتي يف اإطار العمل على تطوير جتربة الكاتب العدل 
اإىل حفظ  الرامية  القانون  اأه��داف  لتحقيق  احلكومي 

احلقوق وتعزيز �شهولة احل�شول على اخلدمات.
العدل  الكاتب  مهنة  مل��زاول��ة  الرتاخي�س  منح  وي�شهم 

املرخ�س  احلكومية  اجل��ه��ات  موظفي  ون��ظ��ام  اخل��ا���س 
بيئة  ال��ع��ام، يف خلق  العدل  الكاتب  لهم مب��زاول��ة مهام 
لإجناز  املتعاملن  اأم��ام  متعددة  خ��ي��ارات  تيح  تناف�شية 
معامالتهم مبا يواكب التطورات املتالحقة واملت�شارعة 
الفاعلة  امل�شاهمة  اأبوظبي ويحقق  اإمارة  ت�شهدها  التي 

لدائرة الق�شاء يف حتقيق روؤية اأبوظبي 2030.
تفتح  التي  ال��ب��ارزة  الإجن���ازات  تلك اخلطوة من  وتعد 
مهام  ترخي�س  على  للح�شول  املخت�شن  اأم���ام  امل��ج��ال 
الكاتب العدل احلكومي واخلا�س وفقا للنظم واللوائح 
�شمن  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  تطلعات  يحقق  مب��ا  املعتمدة 
م�شرة تطوير وحت�شن اخلدمات يف اجلهات احلكومية 

باإمارة اأبوظبي.
الرتاخي�س  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  يف  ال���راغ���ب���ون  وي��خ�����ش��ع 
لربامج تدريبية تخ�ش�شية لتاأهيل وتدريب املر�شحن 
باملعارف  تزويدهم  بهدف  العدل  الكاتب  مهنة  ملزاولة 
ملمار�شة  وتاأهيلهم  والقدرات  وال�شلوكيات  والجتاهات 
وظيفة الكاتب العدل ب�شفة عامة واحلكومي على وجه 
احلقوق  حفظ  على  قادرين  يجعلهم  ومب��ا  اخل�شو�س 
وتطبيق القانون على ما يتم اإجنازه من ت�شديقات على 
واأداء جميع مهامهم   ، بتلك اجلهات  املتعلقة  املحررات 

العدلية بكفاءة وفعالية ومتيز.

•• عجمان-وام:

 “ اإب��داع وقيادة  “ قيظكم ويانا.. مهارة  اختتم برنامج 
بعدد  فعالياته  التعليم  و  الرتبية  وزارة  تنظمه  ال��ذي 
الدولة  مناطق  خمتلف  يف  ل��ل��وزارة  التابعة  املراكز  من 

مب�شاركة 750 متدربا.
ا�شتهدفت الفعاليات التي �شملت برامج تاأهيل مدربن 
املعلمن  ل��غ��ات..  وتعليم  مهنية  م��ه��ارات  و  حمكمن  و 
الأمور  اأول��ي��اء  و  والتعليم  الرتبية  ب���وزارة  وامل��وظ��ف��ن 

وطلبة املدار�س واجلامعات.
وج���رى ع��ق��د ال��ربام��ج يف خم�شة م��ق��ار ت��دري��ب��ي��ة على 
م�شتوى الدولة يف كل من مركز التدريب يف العا�شمة 
اأبوظبي ومركز التدريب يف مدينة العن و معهد تدريب 
املعلمن بعجمان ومركز تدريب املعلمن براأ�س اخليمة 

بالإ�شافة اإىل مركز تدريب املعلمن بخورفكان.

حددتها  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ربام��ج  ف��ع��ال��ي��ات  و�شملت 
ال��������وزارة .. ت���اأه���ي���ل امل����درب����ن وامل��ح��ك��م��ن ع��ل��ى م���دار 
اأ�شبوعن يف جمالت ت�شميم الألعاب الرقمية ثالثية 
الأبعاد والروبوتات املتحركة ومهارات الت�شنيع والر�شم 
الهند�شي وت�شميم مواقع الإنرتنت وت�شميم اجلرافيك 
واملخبوزات  والتطريز  واخلياطة  الإع��الم��ي  والإن��ت��اج 
قادة  تاأهيل  و  الأول��ي��ة  الإ�شعافات  اإىل  اإ�شافة  والطهي 
اللغات  تعليم  جانب  اإىل  ال�شطرجن  وم��ه��ارات  ك�شفية 
والفرن�شية  والإجنليزية  والكورية  وال�شينية  اليابانية 
الإي��ط��ال��ي��ة و”املهارات  وال��ل��غ��ة  والإ���ش��ب��ان��ي��ة والأمل��ان��ي��ة 
والتعليم  والإر���ش��اد  التوجيه  م��ه��ارات  “ خا�شة  املهنية 
“�شرتمي ايفري وير” والطباعة  املتكامل يف كل مكان 
دي   3 بتقنية  والر�شم  وادوب��ي فال�س  الأبعاد  الثالثية 
والفنون  والكاريكاتر  الحرتافية  الإداري���ة  والكتابة 

اجلميلة .
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اأخبـار الإمـارات
الأوقاف و اأبوظبي لالإح�ساء وتنمية املجتمع جتري ا�ستطالعا حول خطبة اجلمعة ا�ستهدف غري الناطقني بالعربية

•• اأبوظبي-وام:

“ بالتعاون مع دائ��رة تنمية املجتمع و  اأبوظبي  “ مركز اإح�شاء  اأج��رى 
الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية و الأوقاف ا�شتطالعا للراأي يعد الأول 
من نوعه حول خطبة اجلمعة ا�شتهدف غر الناطقن باللغة العربية يف 
15 م�شجدا يف كل من اإمارة اأبوظبي و مدينة العن و منطقة الظفرة .
ياأتي الإ�شتطالع يف اإطار اإ�شراك اأفراد املجتمع و درا�شة احتياجاتهم ما 
ي�شهم يف رفع م�شتويات ال�شعادة والر�شا لدى الأفراد املقيمن يف اإمارة 
اأبوظبي وانطالقا من حر�س قيادة حكومة اأبوظبي على مراعاة التنوع 
بيئة  وتوفر  احتياجاتهم  تلبية  على  العمل  و  املجتمع  لأف���راد  الثقايف 
و  الإم��ارة  يف  املقيمن  التنوع يف جن�شيات  ل�شتيعاب  اجتماعية مالئمة 

اتاحة الفر�س لدمج اأفراد املجتمع و تعزيز الروابط فيما بينهم.
ت��ن��اول ال���ش��ت��ط��الع ع���ددا م��ن اجل��وان��ب �شملت م��دى اإمل��ام��ه��م وفهمهم 
وامتالكهم  الذكية  الأجهزة  ا�شتخدام  على  ومقدرتهم  اجلمعة  خلطبة 
امل�شلن  ا�شتيعاب  م�شتوى  لتعزيز  فر�س  عن  البحث  وا�شتهدف  لها.. 
للر�شائل التي تقدمها خطبة اجلمعة �شواء من خالل ترجمة اخلطبة 
للغات خمتلفة اأو ا�شتخدام التقنيات احلديثة لإي�شال حمتواها للم�شلن 

غر الناطقن باللغة العربية.
و �شيتم ا�شتخدام النتائج يف و�شع املقرتحات املنا�شبة لحتياجات الفئات 
امل�شتهدفة ما يعك�س مدى اعتماد اإمارة اأبوظبي على ا�شتخدام الدرا�شات 
احللول  و���ش��ع  يف  ا���ش��راك��ه��ا  و  املعنية  ال��ف��ئ��ات  ح��اج��ة  لتحديد  املختلفة 
يف  دوره��م  تفعيل  من  يعزز  ما  واحتياجاتهم  تتنا�شب  التي  امل��ب��ادرات  و 

املجتمع.
واأظهر ا�شتطالع الراأي اأن %73 من غر الناطقن باللغة العربية ل 
على  يفهمونها  بلغة ل  لتقدميها  نظرا  يفهمون معاين خطبة اجلمعة 
ت�شفيه من  ملا  امل�شجد  اإداء �شالة اجلمعة يف  الرغم من حر�شهم على 
�شعور ديني رائع ي�شعرهم مبدى متا�شك املجتمع .. واأعربوا عن رغبتهم 
الكبرة يف اأن ت�شلهم املعاين ال�شامية التي تقدمها خطبة اجلمعة ملا لها 
للر�شائل  تعزيز م�شتوى فهمهم  و  الدينية  اإث��راء معرفتهم  اأث��ر يف  من 

الجتماعية التي تت�شمنها.
و جاءت لغة الأوردو يف املرتبة الأوىل بناء على نتائج ال�شتطالع بعدما 
ف�شل %55 من امل�شاركن يف ال�شتطالع ترجمة خطبة اجلمعة اإليها 
معاين  فهم  م��ن  �شيتمكنون  وب��ال��ت��ايل  يتقنونها  التي  اللغة  باعتبارها 

خطبة اجلمعة.
ا�شتخدام  على  ال���ش��ت��ط��الع  يف  امل�����ش��ارك��ة  العينة  م��ق��درة  يخ�س  فيما  و 
الهواتف الذكية فقد اأظهرت النتائج اأن %92 من امل�شاركن ميتلكون 

هواتف ذكية ولديهم مقدرة على ا�شتخدام التطبيقات الذكية.
املقبلة  الأ�شابيع  خالل  الإع��الن  �شيتم  ال�شتبيان  هذا  نتائج  �شوء  يف  و 
عن خدمة جديد تعد ثمرة للتعاون بن كل من الهيئة العامة لل�شوؤون 
الإ�شالمية و الأوقاف و دائرة تنمية املجتمع اإ�شافة اإىل �شركة الإمارات 

لالت�شالت املكاملة “ دو “ والتي تعد ال�شريك التقني لهذه املبادرة .
باللغة  الناطقن  لغر  اجلمعة  خطبة  لإي�شال  اخلدمة  ه��ذه  تهدف  و 
العربية وبطريقة مبتكرة �شت�شهم يف اإي�شال ر�شائل اخلطبة لأكرب فئة 

ممكنة من اأفراد املجتمع.

•• دبي-وام:

 ق���دم ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�شد 
عجمان  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  النعيمي 
واج��ب ال��ع��زاء يف وف��اة امل��رح��وم��ة م��وزة بنت علي 

الوري.
���ش��م��وه خ����الل زي����ارت����ه جم��ل�����س العزاء  واأع�������رب 
يف م��ن��ط��ق��ة اخل��وان��ي��ج ب��دب��ي ع���ن ����ش���ادق عزائه 
وموا�شاته اإىل معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي 
واإخوانه  وامل�شتقبل  ال��وزراء  جمل�س  �شوؤون  وزي��ر 
وفاة  يف  وعبداللطيف  و�شديق  واأحمد  اإ�شماعيل 
املغفور لها والدتهم.. راجياً اهلل العلي القدير اأن 
يتغمدها بوا�شع رحمته ومغفرته وي�شكنها ف�شيح 
جناته ويلهم اأ�شرتها وذويها جميل ال�شرب وح�شن 

العزاء.

حاكم عجمان يقدم واجب العزاء يف وفاة موزة بـنت علي الوري 

» التغري املناخي« توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة واملوارد املائية يف اأ�سرتاليا 

لتعزيز  الإم�������ارات  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
دعم  يف  اخل��ا���س  القطاع  م�شاركة 
توجهات الدولة والقيادة الر�شيدة 
ن���ح���و حت��ق��ي��ق ال����ش���ت���دام���ة على 

واحليوانية  وال���زراع���ي���ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
اجلهات  م����ع  اخل��������ربات  وت�����ب�����ادل 
املعنية بالإ�شافة اإىل توقيع مذكرة 
تفاهم بن املوؤ�ش�شات احلكومية يف 

ك��ال ال��دول��ت��ن مب��ا ي��خ��دم حتقيق 
روؤية  ت�شتهدفها  التي  ال�شتدامة 

المارات 2021.
�شمن  اأن�����ه  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ش����ار 

•• كانربا-وام:

املناخي  ال���ت���غ���ر  وزارة  وق����ع����ت 
والبيئة مذكرة تفاهم يف العا�شمة 
وزارة  م����ع  ك����ان����ربا  الأ����ش���رتال���ي���ة 
الزراعة واملوارد املائية يف اأ�شرتاليا 
وال�شحة  ال�شحة  ���ش��روط  ب�����ش��اأن 
املنتجات  يف  ل��ل��ت��ج��ارة  ال��ن��ب��ات��ي��ة 
امل�شنعة،  والأط���ع���م���ة  ال���غ���ذائ���ي���ة، 
احليوانية،  وامل�شتقات  والأع���الف، 

والنباتات واملنتجات النباتية.
ثاين  الدكتور  معايل  املذكرة  وقع 
ب��ن اأح��م��د ال��زي��ودي وزي���ر التغر 
امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة وم��ع��ايل ديفيد 
ل��ت��ل��رباود وزي���ر ال���زراع���ة وامل����وارد 
امل���ائ���ي���ة ال������ش�����رتايل وذل������ك على 
هام�س الزيارة الر�شمية التي يقوم 
ب��ه��ا وف���د ال���دول���ة ب��رئ��ا���ش��ة معايل 

الدكتور الزيودي لأ�شرتاليا. 
واأك����������د م����ع����ايل ال�����دك�����ت�����ور ث����اين 
ياأتي  امل��ذك��رة  توقيع  اأن  ال��زي��ودي 

ل��ع��ق��د ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���ش��ي��ة م���ع ممثلي 
املنظمة ملناق�شة عدد من الق�شايا 
التغر  ت����اأث����ر  وم���ن���ه���ا  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
املائية والتنوع  املوارد  املناخي على 
اإىل عقد  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ب��ي��ول��وج��ي 
املكتب  ع���دد م��ن الج��ت��م��اع��ات يف 
الأ�شرتايل احلكومي لقت�شاديات 

الزراعة واملوارد املائية.
ب����زي����ارة جامعة  ال���وف���د  ق����ام  ك��م��ا 
ك���ان���ربا ل��الج��ت��م��اع م���ع ع����دد من 
األقى  ال����زي����ارة  وخ�����الل  اخل������رباء 
م��ع��ايل ال��زي��ودي حم��ا���ش��رة �شّلط 
اأف�شل  ع���ل���ى  ال���������ش����وء  خ���الل���ه���ا 
امل��م��ار���ش��ات يف دول����ة الإم�������ارات يف 
القيادية  منها  املختلفة  امل��ج��الت 
بالإ�شافة  والقت�شادية  والبيئية 
الدولة يف حتقيق حياة  اإىل جهود 
اأف�شل للمجتمع املحلي من خالل 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وروؤي�������ة الإم�������ارات 
يف  ال�شتدامة  مبعاير  والل��ت��زام 

خمتلف القطاعات.

يف  البلدين  ب��ن  للتعاون  ت��ع��زي��زاً 
النباتات  ب�شحة  املتعلقة  الق�شايا 
واحل�����ي�����وان�����ات وت���ط���ب���ي���ق م���ب���ادئ 
ال��ت��ك��اف��وؤ وامل���ن���اط���ق اخل��ال��ي��ة من 
الآف������ات والأم����را�����س ع��ل��ى جتارة 
الأ�شرتالية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
والأط���ع���م���ة امل�����ش��ن��ع��ة والأع������الف 
والنباتات  احل��ي��وان��ي��ة  وامل�����ش��ت��ق��ات 
اإىل  بالإ�شافة  النباتية،  واملنتجات 
تعزيز التعاون يف الق�شايا املتعلقة 
مبا  النباتية،  وال�شحة  بال�شحة 
يف ذل����ك م��ن��ع دخ�����ول الأم����را�����س 

ون�شوئها وانت�شارها.
الإمارات  دولة  اأن  معاليه  واأ�شاف 
ت����رت����ب����ط ب�����ع�����الق�����ات ق�����وي�����ة مع 
القطاعات  م�شتوى  على  اأ�شرتاليا 
والثقافية  والبيئية  القت�شادية 
وق�����د ح���ر����س ال����وف����د م����ن خالل 
الزيارة على تعزيز هذه العالقات 
التقنيات  اأح����دث  ع��ل��ى  والط�����الع 
باملجالت  اأ���ش��رتال��ي��ا  يف  امل��ط��ب��ق��ة 

م�شتوى قطاعات عدة.
اختتمت  ال���ت���ي  ال����زي����ارة  وخ�����الل 
ال��ي��وم وا���ش��ت��م��رت ارب��ع��ة اي���ام عقد 
الزيودي  ث����اين  ال���دك���ت���ور  م��ع��ايل 
الثنائية  ال��ل��ق��اءات  م��ن  جمموعة 
التي ت�شتهدف تعزيز التعاون بن 
الدولة واأ�شرتاليا، وتن�شيق اجلهود 
واحلفاظ  ال����ش���ت���دام���ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
التقى  حيث  الطبيعة  م���وارد  على 
فيرافانتي  كون�شيتا  م��ع��ايل  م��ع 
الدولية  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزي�������رة  وي���ل���ز 
ومعايل  الأ�شرتالية  والبا�شيفيك 
حكومة  وزي�����ر  ل���ت���ل���رباود  دي��ف��ي��د 
املائية  وامل���وارد  للزراعة  اأ�شرتاليا 
وم���ع���ايل ج��ول��ي��ا ب��ي�����ش��وب وزي����رة 
خارجية اأ�شرتاليا ومعايل �شتيفن 
وال�شياحة  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر  �شيوبو 

وال�شتثمار يف اأ�شرتاليا.
وزار الوفد مقر منظمة الكومنولث 
يف  وال�شناعية  العلمية  للبحوث 
العا�شمة الأ�شرتالية كانربا وذلك 

واج����ت����م����ع ال�����وف�����د م�����ع ع������دد من 
مدراء املراكز واملرافق املتخ�ش�شة 
يف امل���ج���ال ال��ب��ي��ئ��ي وال����زراع����ي يف 
اأ����ش���رتال���ي���ا، م��ث��ل م��ن�����ش��اأة احلجر 
واحلديقة  م��ل��ب��ورن  يف  ال�����ش��ح��ي 
الأ�شرتالية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ن��ب��ات��ي��ة 
للبحوث  ال��ك��وم��ن��ول��ث  وم��ن��ظ��م��ة 
العا�شمة  يف  وال�شناعية  العلمية 

الأ�شرتالية كانربا.
�شم وفد الدولة عدداً من ممثلن 
و�شركة  اأبوظبي  البيئة  هيئة  من 
على  لت�شجيعهم  القاب�شة  م���وارد 
احلديثة  التجارب  من  ال�شتفادة 
ال��دول الأخ���رى، مما  الناجحة يف 
يعزز زيادة انتاجية وكفاءة اجلهات 
وا����ش���ت���دام���ت���ه���ا مب����ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع 

توجهات الدولة والقيادة.
برئا�شة  ال����دول����ة  وف����د  وا���ش��ت��ه��ل 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب���ن اأحمد 
التي  لنيوزلندا  زي��ارت��ه  ال��زي��ودي 

ت�شتمر يومن.

بالتعاون مع غرف الإمارات وهيئة التاأمني

غرفة عجمان تنظم ور�سة توعوية حول الوثيقة املوحدة للتاأمني
•• عجمان- الفجر: 

وهيئة  الإم���ارات  غ��رف  بالتعاون مع  و�شناعة عجمان  نظمت غرفة جت��ارة 
التاأمن ور�شة توعوية حول الوثيقة املوحدة للتاأمن ، بهدف التعرف على 
يف  العاملة  واملوؤ�ش�شات  املتعاملن  بن  التعامل  اآل��ي��ات  و  التاأمن  اإج���راءات 
القطاع مبا يعود بالنفع على كافة الأطراف ويعزز التناف�شية البناءة لدعم 

القطاع القت�شادي ب�شكل عام.
خدمات  لقطاع  التنفيذي  – املدير  امل��رزوق��ي  عمر  عبداهلل  الور�شة  ح�شر 
اإدارة  النعيمي مدير  نا�شر  بن  وال�شيخ حمد  واملعامالت  الع�شوية  ت�شجيل 
الغرفة  موظفي  م��ن  وع��دد  عجمان،  بغرفة  والت�شديقات  املن�شاأ  ���ش��ه��ادات 
ومم��ث��ل��ي اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة واأف�����راد امل��ج��ت��م��ع، وذل���ك يف ف��ن��دق فرمونت 

عجمان.
التوعوية ودوره���ا يف   ال��ور���ش��ة  امل��رزوق��ي على اهمية  ع��ب��داهلل عمر  واأو���ش��ح 
الوثيقة  ان  موؤكداً  للتاأمن،  املوحدة  للوثيقة  واملنافع  املزايا  على  التعرف 
ال��ق��وان��ن مبا  و���ش��ن  ب��اإ���ش��دار  ال��ر���ش��ي��دة  تعك�س ج��ه��ود وح��ر���س حكومتنا 
خمتلف  وا�شتدامة  تنمية  يف  وي�شب  عام  ب�شكل  املجتمع  وم�شلحة  يتوافق 

القطاعات.
ووجه ال�شكر اإىل غرف الإمارات وهيئة التاأمن على التعاون املثمر يف توعية 

املجتمع باأهم م�شتجدات الوثيقة املوحدة للتاأمن واآلياتها.
هذا واأكد املدير التنفيذي لقطاع خدمات ت�شجيل الع�شوية واملعامالت، اأن 
الدورات  لتنظيم جملة من  تنفيذ خطة عمل  غرفة عجمان حري�شة على 
وخا�شة  التخ�ش�شات  خمتلف  يف  وامل��ع��رف��ة  ال��وع��ي  لتعزيز  العمل  وور����س 

اأن الغرفة حري�شة على تعزيز تعاونها مع  املرتبطة بال�شاأن القانوين، كما 
كافة اجلهات املعنية لتعميم ال�شتفادة والو�شول لالأهداف املرجوة.

وتناولت الور�شة املزايا واملنافع امل�شتحدثة بوثيقة تاأمن املركبات اجلديدة 
على م�شتوى الأفراد والقطاع، ودور هيئة التاأمن يف الدولة لتعزيز تناف�شية 
توفر  بهدف  املركبات  على  التاأمن  لأ�شعار  تعريفات  نظام  وتبني  القطاع 

حماية لل�شركات وامل�شاهمن ب�شكل عام.
واأو�شحت الور�شة عددا من املوؤ�شرات التي توؤكد على اأهمية قطاع التاأمن 
الإماراتي، بحيث  ميتلك القطاع 62 �شركة منها 35 �شركة وطنية، ويبلغ 
من  �شركة  و180  و�شيط   152 القطاع  يف  العاملن  التاأمن  و�شطاء  ع��دد 
اأ�شحاب املهن املرتبطة بالتاأمن كما يبلغ حجم ال�شتثمارات يف القطاع 40 
مليار درهم، بحيث حتتل الدولة املركز الأول يف املوؤ�شرات الرئي�شية للتاأمن 

على م�شتوى الدول العربية واملنطقة.
و�شمان  املجتمع  لأف��راد  الجتماعية  احلماية  توفر  اإىل  الوثيقة  وتهدف 
يف  مل�شتحقيها  التعوي�شات  وو�شول  املت�شررين  تعوي�س  تتوىل  جهة  وج��ود 
ا�شرع وقت.، و�شملت الور�شة مقارنة حول املنافع والحكام للوثيقة ال�شابقة 
املوؤمن له وال�شائق، واحلد  اأفراد عائلة  والوثيقة احلالية من حيث �شمول 
الق�شى ملبلغ حتمل ال�شركات عن احلادث الواحد وبدل فوات املنفعة »املركبة 
البديلة« وال�شالح داخل الوكالة واأ�ش�س ال�شالح ومعاير اخل�شارة الكلية 
الفح�س  املركبات وحق  تبديل قطع غر  واأ�ش�س  التاأمينية  وامل��دة  للمركبة 
من  حادث  وقوع  عند  امل�شوؤولية  حتديد  وا�شكاليات  الت�شليح  بعد  للمركبة 
القاطرة واملقطورة والرجوع يف حالة ال�شرقة، وبيان بن�شب ال�شرتداد من 

ق�شط التاأمن.

فقد املدعو / �شيبول احمد 
بنغالدي�س     ، الدين  ا�شالم 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )E0869749( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0501108355

فقدان جواز �سفر
ت���وق���ر   / امل������دع������و  ف����ق����د 
���ش��ل��ي��م اختار  ي���ور رح���م���ان 
اجلن�شية  ب���اك�������ش���ت���ان     ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)9156041( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0551262814

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / حمبوب علي 
باك�شتان     ، يغقوب  حممد 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)1815151( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0551262814

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ع����ون����ى ع����ب����دال����ه����ادي اب���و 
عطوان ، الردن   اجلن�شية 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)509677K( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0522308229

فقدان جواز �سفر
كاريجا   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اجلن�شية  روان���دا   ، كوليب 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
يجده  م��ن   )275331(
بتليفون  الت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0501841750

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / حممد بارفيز 
بنغايل     ، ع��ل��ي  ب�شر  م��ي��اه 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )BA0557345( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0543112252

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د امل����دع����و/ اح���م���د امر 
ب�����ن�����غ�����الدي�����������س   ، ح�����������ش�����ن 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)0210192(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
البنغالدي�شية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
فاربي�س  املدعو/ حممد  فقد 
م���ي���اه ل���ي���ت رو������ش�����ون ع���ل���ي ، 
ب��ن��غ��الدي�����س اجل��ن�����ش��ي��ة جواز 
 )F0022923( شفره رقم�
ي����ع����ر  مم����������ن  ي���������رج���������ى   -
بال�شفارة  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
البنغالدي�شية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات
حاكم اأم القيوين يعزي يف وفاة موزة بنت علي الوري

•• دبي-وام:

واجب  القيوين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  املعال  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��دم 
العزاء يف وفاة املرحومة موزة بنت علي الوري. واأعرب �شموه خالل زيارته جمل�س العزاء يف منطقة 
اخلوانيج بدبي يوم اأم�س الأول عن �شادق العزاء واملوا�شاة اإىل معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي 
وفاة  اللطيف يف  وعبد  و�شديق  واأحمد  اإ�شماعيل  واإخ��وان��ه  وامل�شتقبل  ال��وزراء  �شوؤون جمل�س  وزي��ر 
املغفور لها والدتهم راجياً اهلل العلي القدير اأن يتغمدها بوا�شع رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم 
اآل  ال�شيخ خليفة بن طحنون  التعازي اىل جانب �شموه  ال�شرب وال�شلوان. كما قدم  اأ�شرتها وذويها 
نهيان املدير التنفيذي ملكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء يف ديوان ويل العهد وال�شيخ في�شل بن �شلطان بن 
�شامل القا�شمي رئي�س جمل�س ادارة البنك العربي املتحد وقدم واجب العزاء عدد من ال�شيوخ ومعايل 

الوزراء وكبار امل�شوؤولن وعدد من �شباط القوات امل�شلحة وال�شرطة.

تنفيذي ال�سارقة ي�سكل جلنة لالأطفال املحرومني من الرعاية الجتماعية

م�سالخ الظفرة تكمل ا�ستعداداتها لعيد الأ�سحى

�سرطة اأبوظبي تنفذ برناجما �سيفيا لـ 131 اإ�سعاف دبي تطلق مبادرة اأ�سعفني 
نزياًل باملوؤ�س�سات العقابية 

•• ال�شارقة-وام:

ع��ق��د امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
الأ�شبوعي  اج��ت��م��اع��ه  ال�������ش���ارق���ة 
عبداهلل  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ب���رئ���ا����ش���ة 
ب��ن ���ش��امل ال��ق��ا���ش��م��ي ن��ائ��ب حاكم 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ال�������ش���ارق���ة 
�شمو  اأم�س يف مكتب  �شباح  وذل��ك 

احلاكم.
التنفيذي  امل���ج���ل�������س  واأ��������ش�������در 
 2018 ل�����ش��ن��ة   25 رق���م  ال���ق���رار 
ب���������ش����اأن ت�������ش���ك���ي���ل جل����ن����ة رع����اي����ة 
الرعاية  من  املحرومن  الأط��ف��ال 
ال�شارقة  اإم������ارة  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الت�شديق  اجل��ل�����ش��ة  خ�����الل  ومت 

اأبناء  م��ن  واخلريجن  للدار�شن 
اإمارة ال�شارقة.

وي����رتاأ�����س ال��ق��ا���ش��ي ����ش���امل مطر 
ال�شارقة  رئي�س حمكمة  احلو�شني 
رعاية  جلنة  الحت��ادي��ة  ال�شرعية 
الرعاية  من  املحرومن  الأط��ف��ال 
وت�شم  ال�����ش��ارق��ة  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 
اللجنة يف ع�شويتها كاًل من اللواء 
ال�شام�شي  ال�����زري  حم��م��د  ���ش��ي��ف 
ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة نائباً 
املري  اإب��راه��ي��م  وع��ف��اف  للرئي�س 
رئي�س دائرة اخلدمات الجتماعية 
اأنور  ال��ع��ام  وامل��ح��ام��ي  لل�شر  اأم��ي��ن��اً 
نيابة  رئ��ي�����س  ال���ه���رم���ودي  اأم�����ن 
ال�����ش��ارق��ة ال��ك��ل��ي��ة وال��ع��ق��ي��د جمال 

وتعزيز  ودع������م  ال���ط���رف���ن  ل�����دى 
ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  ع��الق��ات 
وفق  فّعال  ب�شكل  بينهما  القائمة 
اإجناز  ج��ان��ب  اإىل  موؤ�ش�شي  ن��ظ��ام 
العلمية  وال����درا�����ش����ات  ال���ب���ح���وث 
وجوانب التدريب العملي وتنظيم 

املوؤمترات املتخ�ش�شة.
واط���ل���ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت��ق��ري��ر عن 
ب��ق��رار الإزال���ة يف  امل��ت��اأث��رة  املن�شاآت 
واملريجة  ال�����ش��وي��ه��ن  م��ن��ط��ق��ت��ي 
»م�شروع قلب ال�شارقة« وا�شتعر�س 
�شلطان عبداهلل بن هدة ال�شويدي 
القت�شادية  التنمية  دائ��رة  رئي�س 
الأرقام والإح�شاءات التي �شجلتها 
ملختلف  امل��ن��ط��ق��ت��ن  يف  ال�����دائ�����رة 

ال�شابقة  اجل��ل�����ش��ة  حم�����ش��ر  ع��ل��ى 
املوا�شيع  امل��ج��ل�����س  وا���ش��ت��ع��ر���س 
املدرجة على جدول الأعمال التي 
املختلفة  الإم�����ارة  ب�����ش��وؤون  تتعلق 
واأ�شدر خاللها عدداً من القرارات 
التي حتقق روؤية اإمارة ال�شارقة يف 
على  والقاطنن  املواطنن  خدمة 

اأر�شها.
التفاهم  م��ذك��رة  املجل�س  واعتمد 
التنمية  املزمع توقيعها بن دائرة 
القا�شمية  واجلامعة  القت�شادية 
التعاون  اإط����ار  يف  امل���ذك���رة  وت���اأت���ي 
املوؤ�ش�شات  ب���ن  وال���ب���ّن���اء  امل��ث��م��ر 
وال�شتفادة  ال�شارقة  يف  املختلفة 
املتوفرة  والإمكانات  اخل��ربات  من 

املن�شاآت املتاأثرة من قرار الإزالة.
التي  امل��ق��رتح��ات  املجل�س  واعتمد 
ت��ق��دم��ت ب��ه��ا ال����دائ����رة ال���ت���ي من 
للمن�شاآت  الآث����ار  تخفيف  ���ش��اأن��ه��ا 
الإزال��ة يف منطقتي  املتاأثرة بقرار 
ال�شويهن واملريجة ودعم اأ�شحاب 
وت�شجعيهم  وحتفيزهم  الأع��م��ال 
التجارية  اأن�شطتهم  موا�شلة  على 
مبختلف اأنواعها مبا يعزز م�شرة 

التنمية القت�شادية.
واأّك�������د ���ش��ل��ط��ان م��ط��ر ب���ن دمل���وك 
موؤ�ش�شة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ك��ت��ب��ي 
وال�شنة  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  ال�شارقة 
ال��ن��ب��وي��ة اأن امل��ق��رتح��ات ت���اأت���ي يف 
مميزة  خ�����دم�����ات  ت����ق����دمي  اإط���������ار 

•• الظفرة-وام :

الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  اأك��م��ل��ت 
امل�شالخ  يف  الإج������������راءات  ج��م��ي��ع 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى مدن 
امل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��ت ا���ش��ت��ع��دادا لعيد 

الأ�شحى املبارك.
واأك����������دت ال���ب���ل���دي���ة اك����ت����م����ال كل 
ال��ت��ج��ه��ي��زات مب�����ش��ال��خ م���دن زايد 
وليوا وال�شلع واملرفاأ ودملا وغياثي 
عرب تزويدها ب� 12 طبيبا بيطريا 

م�شاء..   6 ال�شاعة  اإىل  �شباحا   7
ويف مدينة دملا يبداأ الدوام يف اأول 
اأيام العيد من بعد ال�شالة و حتى 
وثالث  ثاين  ويف  م�شاء   6 ال�شاعة 
8 �شباحا  ال�شاعة  العيد من  اأي��ام 

وحتى ال�شاعة 6 م�شاء.
ويبداأ دوام م�شلخ مدينة املرفاأ يف 
العيد  ���ش��الة  بعد  م��ن  العيد  ي��وم 
ثاين  ويف  م�����ش��اء   7 ال�����ش��اع��ة  اإىل 
ال�شاعة  م���ن  ال��ع��ي��د  اأي�����ام  وث���ال���ث 

حتى ال�شاعة 7 م�شاء. 7�شباحا 

للق�شابن  التوعوية  الإر����ش���ادات 
حول اأ�ش�س الذبح.

�شباحا  خدماتها  امل�شالخ  وت��ق��دم 
اجلمهور  رغ��ب��ات  لتلبية  وم�����ش��اء 
نظرا لزيادة عمليات الذبح و يبداأ 
الدوام مب�شلخ مدينة زايد يف اليوم 
�شالة  بعد  م��ن  العيد  م��ن  الأول 
ويف  م�شاء  العيد وحتى ال�شاعة 6 
ال��ي��وم��ن ال��ث��اين وال��ث��ال��ث م��ن 7 

م�شاء. �شباحا اإىل 6 
فيما يبداأ دوام م�شلخ مدينة ليوا 

و40 عامال و71 ق�شابا وذلك يف 
اإطار حر�شها على توفر خدمات 
متميزة لل�شكان والهتمام ب�شحة 

و�شالمة عمليات الذبح بامل�شالخ.
توعية  ح���م���ل���ة  ت���ن���ظ���ي���م  وج�������رى 
حفاظا  ال�������ش���ل���ي���م  ال����ذب����ح  ح������ول 
ت�شمنت  امل�شتهلكن  �شحة  على 
ال�شوابط  حول  مطبوعات  توزيع 
لالأ�شحية  ال�شرعية  و  ال�شحية 
الذبح  اأ�شباب  و  و كيفية اختيارها 
ب��امل�����ش��ال��خ و ب��ع�����س ال��ن�����ش��ائ��ح و 

اأيام  ث��ال��ث  اإىل  الأول  ال��ي��وم  م��ن 
اإىل  �شباحا   7 ال�شاعة  من  العيد 
ال�شاعة 7 م�شاء ويف م�شلخ غياثي 
بعد �شالة العيد وحتى ال�شاعة 7 
العيد  اأي��ام  م�شاء ويف ثاين وثالث 
ال�شاعة  اإىل  من ال�شاعة 7�شباحا 

م�شاء.  7
ال�شلع  م��دي��ن��ة  ال�����دوام يف  وي���ب���داأ 
بعد �شالة  العيد من  اأي��ام  اأول  يف 
6 م�شاء ويف  ال�شاعة  العيد وحتى 
ثاين وثالث اأيام العيد من ال�شاعة 

•• دبي-وام:

اأط��ل��ق��ت م��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي خلدمات 
الإ�شعاف تطبيق “ا�شعفني” الذي 
الوطن  ن��وع��ه يف  م��ن  الأول  ي��ع��د 
الفائقة  قدرته  العربي من حيث 
ال�شتجابة  زم���ن  اخ��ت�����ش��ار  ع��ل��ى 
ل��ل��ح��الت احل��رج��ة. وق���ال �شعادة 
التنفيذي  املدير  دراي  بن  خليفة 
الإ�شعاف  خل��دم��ات  دب��ي  ملوؤ�ش�شة 
بح�شور  التطبيق  اطالقه  عقب 
اأع�شاء فريق البتكار اإن التطبيق 
اأ����ش���ح���اب  اإن�����ق�����اذ  ���ش��ي�����ش��اه��م يف 
الم����را�����س امل��زم��ن��ة ا���ش��اف��ة اىل 
حالت النوبات القلبية وال�شكتات 
اأق�شى  تتطلب  وال��ت��ي  الدماغية 
التعامل  يف  ال�������ش���رع���ة  درج��������ات 
معها.. مو�شحا ان فكرة التطبيق 
املتوفر يف متجر الهواتف الذكية 
والأندرويد  الآي��ف��ون  بنظاميها 
فئات  ا�شراك  على  تقوم  والآي��ب��اد 
اإ�شعاف  يف  امل���وؤه���ل���ن  امل��ج��ت��م��ع 
املر�شى وحتديد اماكن وجودهم 

وا�شعارهم مبكان وجود املري�س.
ومن جانبه او�شح عي�شى الغفاري 
مدير ادارة العمليات باملوؤ�ش�شة اأن 

•• اأبوظبي-وام:

العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  ن��ف��ذت 
مبديرية  الوثبة   – والإ�شالحية 
والإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شات 
بالقيادة  امل��ج��ت��م��ع  اأم�����ن  ب��ق��ط��اع 
برناجما  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة 
ال�شيفية  ل��ل��ب��ط��ولت  ت��رف��ي��ه��ي��ا 

للنزلء مب�شاركة 131 نزيال.
اجلليل  ع���ب���د  ال�����رائ�����د  واأو�������ش������ح 
اإ�شماعيل اأحمد رئي�س ق�شم تن�شيق 
التاأهيل والإ�شالح باإدارة املوؤ�ش�شة 
بالوثبة اأن النزلء �شاركوا يف األعاب 
اأجهزة  على  ا�شتي�شن”  “البالي 
“الالب توب” والكرم وال�شطرجن 
لفتا اإىل اأن هذه اخلطوة تاأتي يف 
اأبوظبي على  �شرطة  اإط��ار حر�س 
اأجواء  توفر  و  بالنزلء  الهتمام 
تتيح  بيئة  يف  الريا�شي  للتناف�س 
الريا�شية،  بالأخالق  التحلي  لهم 

دبي التح�شينية لهذا العام ابتغاء 
اخلدمات  يف  امل�شتمر  التح�شن 
ومن  النا�س.  واإ���ش��ع��اد  احلكومية 
اأك����د اأح���م���د ع��ب��د احلكيم  ج��ه��ت��ه 
باملوؤ�ش�شة  الب��ت��ك��ار  ف��ري��ق  رئي�س 
الطارئة  ال�شعافات  ق�شم  رئي�س 
ان التطبيق ي�شتمل على مميزات 
رفع  يف  كبر  ب�شكل  ت�شاهم  ع��دة 
للمر�شى  ال����ش���ت���ج���اب���ة  ����ش���رع���ة 
تغطية  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وامل�����ش��اب��ن 
اأكرب  وتدريب  وتاأهيل  الفعاليات 
اأف�����راد املجتمع  ع���دد مم��ك��ن م���ن 
ا���ش��ت��ع��دادا ل��ل��ح��دث ال��ع��امل��ي دبي 

التطبيق ي�شاهم يف مد يد العون 
املتطوعن  للم�شعفن  وامل�شاعدة 
باأ�شرع  امل��ري�����س  اىل  وتوجيههم 
ال�����ش��ب��ل وف���ق خ��ارط��ة حت���دد لهم 
موقع طلب الإ�شعاف ونوع احلالة 
وتفعيال  واجلهد  للوقت  توفرا 
لأكرب  وانقاذا  ال�شتجابة  ل�شرعة 
عدد ممكن من احلالت الطارئة 
.. لفتا اىل ان مبادرة “ا�شعفني” 
تاأتي  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة  م��رح��ل��ت��ه��ا  يف 
�شمن برنامج �شمو ال�شيخ حمدان 
بن حممد للحكومة الذكية للعام 
2018 لتطبيق م�شاريع ا�شعاف 

اإك�شبو 2020 .
اأ�شعفني  تطبيق  اأن  اإىل  لف��ت��ا   .
امل�شرح  املجتمع  ب��اأف��راد  مرتبط 
ل���ه���م م�����ن ق���ب���ل م���وؤ����ش�������ش���ة دب���ي 
خل���دم���ات الإ����ش���ع���اف وال���ذي���ن مت 
على  م�شبقا  وتدريبهم  تاأهيلهم 
ك��ي��ف��ي��ة ال���ت���ع���ام���ل م����ع احل�����الت 
ال���ط���ارئ���ة مب��خ��ت��ل��ف اأن���واع���ه���ا.. 
و�شيعمل التطبيق الذكي املرتبط 
ال��ع��م��ل��ي��ات ع��ل��ى حتديد  ب��غ��رف��ة 
فيه  امل�شجلن  املتطوعن  اأماكن 
القريبة  احلالت  اإىل  وتوجيههم 

منهم.

بالو�شائل  وال���ش��ت��ع��ان��ة  امل��ج��ت��م��ع 
على  والعتماد  احلديثة  والأدوات 
تاأهيلهم  لإع��ادة  العلمية  املنهجية 

وتطوير مهاراتهم.
اأبو  ���ش��رط��ة  روؤي�����ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ظ��ب��ي ت��رك��ز ع��ل��ى و���ش��ع اخلطط 
ال�شتباقية للحفاظ على ا�شتدامة 

وتنمية املهارات.
�شرطة  م���ن���ظ���وم���ة  جن������اح  واأك��������د 
اأبوظبي يف تاأهيل و رعاية النزلء 
املنجزات  م����ن  امل����زي����د  حت��ق��ي��ق  و 
بالرتكيز  الإي��ج��اب��ي��ة  وامل���وؤ����ش���رات 
املجتمع  يف  دجم���ه���م  اإع������ادة  ع��ل��ى 
���ش��احل��ن يف  و  منتجن  ل��ي��ك��ون��وا 

الإجن�����������از وحت���ق���ي���ق امل�����زي�����د من 
وموا�شلة  الإي��ج��اب��ي��ة،  امل��وؤ���ش��رات 
التاأهيل،  م��ن��ظ��وم��ة  يف  ال��ت��م��ي��ز 
وت��ع��زي��ز امل�����ش��ارك��ة الإي��ج��اب��ي��ة بن 
املوؤ�ش�شة ال�شرطية للنزلء واإتاحة 
يف  فاعلن  ليكونوا  لهم  الفر�شة 

بناء املجتمع داخل جمتمعهم.

منطقة  مدير  ال��زرع��وين  عبداهلل 
اإبراهيم  واأحمد  الطبية  ال�شارقة 

اإدارة  م�����ن  ال�����ع�����ب�����دويل،  ف���ا����ش���ل 
وحممد  ب���ال�������ش���ارق���ة  اجل���ن�������ش���ي���ة 

دائ����رة اخلدمات  م��ن  ال��ط��رط��ور، 
الجتماعية مقرراً للجنة.

بلدية العني تنفذ 3822 زيارة تفتي�سية على املواقع الإن�سائية خالل الن�سف الأول 
•• العني-وام:

نفذ مكتب البيئة وال�شحة وال�شالمة ببلدية مدينة العن خالل الن�شف 
الإن�شائية  املواقع  على  تفتي�شية  زي��ارة   3822 اجل��اري  العام  من  الأول 

�شملت مباين حكومية و جتارية و مدار�س و فلل.
وقامت فرق التفتي�س بالتفتي�س على جوانب ال�شالمة وال�شحة املهنية يف 
املواقع الإن�شائية حيث ر�شدت 28212 مالحظة كان الن�شيب الأعلى 
كان  فيما  املرتفعات  يف  للعمل  مالحظة   4608 املالحظات  ن�شبة  م��ن 

240 مالحظة  الذي �شجل  الثقيلة  املعدات  و  الرافعات  اأقلها يف جمال 
اإمارة  لنظام  ال��ع��ام  الط���ار  متطلبات  تطبيق  اأج��ل  م��ن  وذل��ك  تفتي�شية 
اأبوظبي لل�شالمة وال�شحة املهنية يف قطاع البناء والإن�شاء و بتخويل من 

مركز اأبوظبي لل�شالمة وال�شحة املهنية اأو�شاد. 
الرافعات  منها  اأ�شا�شية  جم���الت  ع��دة  التفتي�شية  امل��الح��ظ��ات  وت�شمل 
وا�شتعدادات  والتوثيق  ال�شخ�شية  احلماية  وم��ع��دات  الثقيلة  وامل��ع��دات 
احل���الت ال��ط��ارئ��ة وال�����ش��ق��الت وح����وادث احل��ري��ق وال���ش��ع��اف��ات الأولية 
والرعاية الأ�شا�شية والعمل يف املرتفعات وال�شالمة الكهربائية، وجمالت 

اأخرى تخت�س ب�شالمة الأفراد واملن�شاآت.
وال�شحة  ال�شالمة  مهند�شو  يف  املتمثلة  التفتي�س  ف��رق  ا�شتكملت  وق��د 
املهنية يف ادارة تراخي�س البناء ببلدية مدينة العن زيارات ميدانية بلغت 
اأق�شاها 2281 زيارة خالل الربع الأول من ال�شنة، واأقلها 1541 زيارة 
الفئة  مل�شاريع ح�شب  التفتي�س على  ال�شنة، ومت  الثاين من  الربع  خالل 
حيث كان مل�شاريع الفلل الن�شيب الأكرب بينما توزعت باقي الن�شبة على 

القطاعات الأخرى ب�شبب قلتها.
تقدم  مبراقبة  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة  مكتب  يقوم  اآخ��ر  جانب  من 

من  للتاأكد  وا�شت�شارين  مقاولن  م��ن  والن�����ش��اء  البناء  ق��ط��اع  كيانات 
امتثالهم ملتطلبات الطار العام لنظام امارة اأبوظبي لل�شالمة وال�شحة 

املهنية .
. كما يقوم املكتب مبراجعة واعتماد نظام اإدارة ال�شالمة وال�شحة املهنية 
خطط  ومراجعة  والن�����ش��اء،  البناء  قطاع  يف  وال�شت�شارين  للمقاولن 
ال�شالمة وال�شحة املهنية للم�شاريع يف منطقة العن والتي بلغت 1848 
يف الن�شف الول من عام 2018 وفقاُ ملتطلبات الإطار العام لنظام امارة 

اأبو ظبي لل�شالمة وال�شحة املهنية.



اخلميس  16   أغسطس    2018  م   -   العـدد  12405  
Thursday   16   August   2018  -  Issue No   12405

06

اأخبـار الإمـارات

دبي ت�ست�سيف املوؤمتر الـ57 للجمعية الدولية للموؤمترات والجتماعات11 نوفمرب 
•• دبي-وام:

للموؤمترات  الدولية  ال�57 للجمعية  ال�شنوي  املوؤمتر  دبي  ت�شت�شيف 
والجتماعات خالل الفرتة من 11 اإىل 14 نوفمرب املقبل.

ويعلن امل�شاركون يف املوؤمتر خالله عن م�شاهماتهم اخلرية يف جمال 
التي تعقدها  ال�شراكة  اإطار  الب�شر وذلك يف  العمى و�شعف  مكافحة 
اجلهة املنظمة للموؤمتر مع موؤ�ش�شة نور دبي اخلرية �شمن عدد من 
املبادرات. وي�شارك يف اأعمال املوؤمتر نخبة من اخلرباء واملتخ�ش�شن 

يف جمال اإقامة الفعاليات واملوؤمترات من جميع اأنحاء العامل.
كانت الدورة ال�شابقة من املوؤمتر الذي عقد يف مدينة براغ الت�شيكية 

قد ركزت على تعزيز امل�شوؤولية املجتمعية لل�شركات وذلك من خالل 
على  والجتماعات  للموؤمترات  الدولية  باجلمعية  الأع�شاء  حتفيز 

امل�شاهمة يف امل�شاريع اخلرية العاملية ون�شر الوعي ب�شاأنها.
وتقام على هام�س املوؤمتر يوم 12 نوفمرب املقبل فعالية امل�شي والرك�س 
اخلرية وذلك يف لمر الوجهة املطلة على مياه اخلليج العربي وهي 
اأحدث منطقة �شاطئية يف دبي للرتفيه وحمالت التجزئة واملطاعم 
وتعد مبثابة معلم متميز للمقيمن يف دبي و الزائرين و�شتكون �شركة 
»مرا�س« املطور ل��� » لمر« الراعي الر�شمي ملوقع الفعالية اخلرية و 
التي تعد بدورها امتدادا لأول فعالية رك�س اأقيمت يف الدورة ال�شابقة 
مل�شافة  الرك�س  اإم��ا  خيارين  العام  ه��ذا  فعالية  وتت�شمن  للموؤمتر. 

من  ت��ربع��ات  وجمع  كيلومرت   1.5 مل�شافة  امل�شي  اأو  م��رتات  كيلو   3
امل�شاركن بالفعالية ل�شالح موؤ�ش�شة نور دبي اخلرية.

وتتاح الفر�شة للم�شاركن يف املوؤمتر للتربع بنظاراتهم امل�شتعملة مبا 
يف ذلك النظارات الطبية و ال�شم�شية ل�شالح موؤ�ش�شة نور دبي اخلرية 
والتي �شتتوىل اإعادة �شبط عد�شاتها وتوزيعها على املحتاجن وذلك 

يف اإطار حمالت عيادات نور دبي املتنقلة.
ال�شياحي  للت�شويق  دبي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  كاظم  ع�شام  وقال 
 57 ال�  املوؤمتر  ل�شت�شافة  بعر�شها  دبي  تقدمت  عندما  والتجاري: 
يت�شمن  اأن  حر�شنا  والج��ت��م��اع��ات  ل��ل��م��وؤمت��رات  ال��دول��ي��ة  للجمعية 
بعقد  قمنا  ثم  ومن  لل�شركات  املجتمعية  للم�شوؤولية  فعالية  احل��دث 

�شراكة مع موؤ�ش�شة نور دبي اخلرية لتنفيذ مبادرات يف هذا ال�شدد 
وذلك تاأكيدا من جانبنا على الوفاء بهذا اللتزام.

الأمناء  الدكتورة منال عمران ترمي ع�شو جمل�س  اأكدت  من جهتها 
املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة نور دبي اأهمية موا�شلة عمل برامج املوؤ�ش�شة 
داخل  املوؤ�ش�شات  خمتلف  م��ع  ال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ات  ط��ري��ق  ع��ن 

الدولة و خارجها.
و وجهت ال�شكر للجمعية الدولية للموؤمترات و الجتماعات و اللجنة 
املنظمة ملا تقدمانه من دعم لهذه املبادرة الهامة ل�شتمرارية برامج 
على  يح�شلون  ال��ذي��ن  الأ�شخا�س  لعالج  العمى  مكافحة  وح��م��الت 

العالج من خالل برامج املوؤ�ش�شة.

خالل بعثة اإىل ولية �صاو باولو �صمت املوؤ�ص�صات التابعة لها

»مناء« تبحث مع ع�سر موؤ�س�سات برازيلية �سبل تعزيز جهود الرتقاء باملراأة
•• ال�شارقة-الفجر:

لالرتقاء  من����اء  م��وؤ���ش�����ش��ة  ع��ق��دت 
دعم  يف  ال��رائ��دة  املوؤ�ش�شة  ب��امل��راأة، 
ومت��ك��ن امل����راأة يف دول���ة الإم����ارات، 
�شل�شلة من الجتماعات واجلل�شات 
الهيئات  اأب��������رز  م����ع  ال���ن���ق���ا����ش���ي���ة 
الأكادميية  واملوؤ�ش�شات  احلكومية 
�شاو  ولي��ة  يف  العاملة  وال�شركات 
ل��ب��ح��ث �شبل  ال���ربازي���ل���ي���ة  ب���اول���و 
التعاون والعمل امل�شرتك يف جمال 
للطالب،  العلمية  الفائدة  حتقيق 
ل�شاحبات  ج���دي���د  ف���ر����س  وف���ت���ح 
كال  يف  الأعمال  و�شيدات  امل�شاريع 

البلدين. 
وت���اأت���ي ه���ذه الج��ت��م��اع��ات �شمن 
جتاربها  ن��ق��ل  اإىل  »من�����اء«  ج��ه��ود 
الناجحة يف جمال الرتقاء باملراأة 
اإيجاد  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال��ع��امل��ي��ة  اإىل 
فر�س واعدة لبناء �شراكات فعالة 
والتي ت�شرتك  املعنية  مع اجلهات 
على  والأه���داف  الر�شالة  يف  معها 
م�شتوى العامل، اإذ تعد بعثتها اإىل 
على  نوعها  من  الأوىل  باولو  �شاو 
م�شتوى حجم امل�شاركة والتوا�شل، 
حيث جمعت ممثلن من املوؤ�ش�شات 
ل���ه���ا: جمل�س  ال���ت���اب���ع���ة  ال���ث���الث���ة 
وجمل�س  ال�شارقة،  اأعمال  �شيدات 
اإرثي للحرف املعا�شرة، واأكادميية 
بادري – ذراع مناء لبناء القدرات 

والتطوير.
و�شم وفد املوؤ�ش�شة كاًل من �شعادة 
موؤ�ش�شة  م���دي���ر  ك������رم،  ب����ن  رمي 
ماجد  ب��ن��ت  ه��ن��د  وال�شيخة  من���اء، 
�شيدات  جمل�س  رئي�شة  القا�شمي، 
ب��ال��وك��ال��ة، واإرم  اأع���م���ال ال�����ش��ارق��ة 
اأول يف  م�����ش��ت�����ش��ار  ع���ل���وي،  م��ظ��ه��ر 
بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  مكتب 
جمل�س  وع�شو  القا�شمي  حممد 
الإدارة التنفيذي يف موؤ�ش�شة مناء، 

حم��ل��ي لف��ت��ت��اح امل��ك��ت��ب، ومب���ا اأن 
امل�شالح  تعزيز  على  داأب  املجل�س 
ل�شيدات  وامل���ه���ن���ي���ة  ال����ت����ج����اري����ة 
الأعمال يف دولة الإمارة لأكر من 
تعد  معه  ال�شراكة  فاإن  عاماً،   17

فر�شة كبرة وثمينة«.
وف�����د جمل�س  اأع�������ش���اء  واج���ت���م���ع 
وجمل�س  ال�شارقة،  اأعمال  �شيدات 
اإرث����ي ل��ل��ح��رف امل��ع��ا���ش��ر، مبمثلي 
اجلميلة  للفنون  اجلامعي  املركز 
 Centro( ب������اول������و  ������ش�����او  يف 
 Universitario Belas
 ،)Artes de Sao Paulo
اأق���دم مدار�س  اإح���دى  ال��ذي ي�شم 
ال���ف���ن���ون وال��ت�����ش��م��ي��م، واأك����ره����ا 
ت��اأث��راً يف ال��ربازي��ل، وج��اء اللقاء 
ب���ه���دف اإث��������راء جت������ارب وخ�����ربات 
واحلرفيات  وامل�شممات،  الفنانات، 
دولة  يف  املجل�شن  اإىل  املنت�شبات 
اجلامعات  اإح�����دى  يف  الإم��������ارات، 
القت�شاد  ب��ت��ع��زي��ز  اأ���ش��ه��م��ت  ال��ت��ي 
الإبداعي من خالل دمج التدريب 
الثقافية  ب��ال��ت��ج��رب��ة  الأك����ادمي����ي، 
الرتقاء  عملية  ل��دع��م  ال��ف��ري��دة، 

املتحدة  الأمم  خل��ط��ة  وغ��اي��ات��ه��ا 
 :2030 امل�������ش���ت���دام���ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
ال�������ش���ارق���ة على  اإم���������ارة  »ت����ع����رف 
من  تعتمده  مب��ا  ال��ع��امل  م�شتوى 
الجتماعية،  ال��رع��اي��ة  مم��ار���ش��ات 
خا�شة بالن�شبة للن�شاء والأطفال، 
ك��م��ا اأن���ه���ا من�����وذج ي��ح��ت��ذى ب���ه يف 
جمال تكافوؤ الفر�س، وكان لقاوؤنا 
فر�شة  من����اء  م��وؤ���ش�����ش��ة  مب��م��ث��ل��ي 
ك��ب��رة اأث��م��رت ع��ن حت��دي��د نقاط 
امل�������ش���رتك���ة يف جم���ال  اله����ت����م����ام 
الأطفال  ورع��اي��ة  ب��امل��راأة  النهو�س 
ب�شكل  م��ع��اً  و�شنعمل  وتعليمهم، 
النقاط  ت��ل��ك  ت��ف��ع��ي��ل  وث��ي��ق ع��ل��ى 
امل�شرتكة يف كال البلدين وحتقيق 
للتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأه������داف 

امل�شتدامة لعام 2030«. 
من جهة اأخرى زارت وفد موؤ�ش�شة 
املن�شة  »ف��ازي��ن��وف��ا«،  مدر�شة  من��اء 
الرائدة  التعليمية  الإل��ك��رتون��ي��ة 
اأكادميية  التي �شاهمت يف ت�شميم 
التعاون  ���ش��ب��ل  ملناق�شة  »ب������ادري«، 
ب����ن ال�����ش��ري��ك��ن وو�����ش����ع خطط 
عمل لتزويد ال�شيدات الطموحات 

وامل�شنوعة  عاملياً  امل�شهورة  الأث��اث 
م��ن م���واد م��ع��اد ت��دوي��ره��ا، فر�شة 
مهارات  دم����ج  ط����رق  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 
اإعادة البتكار والتحول يف التعاون 

الإبداعي مع حرفيات ارثي.
و����ش���ه���ل���ت الج����ت����م����اع����ات ت����ب����ادل 
اخلياطة  ح������ريف  ب�����ن  امل������ه������ارات 
وخرباء اخليزران يف الربازيل مع 
احلرفيات الإماراتيات املتخ�ش�شات 
التلي،  التطريز و�شناعة  فنون  يف 
 bobbin“ حيث اأطلعت �شانعة
تي�س  ال�������ربازي�������ل�������ي،   ”lace
اأف��ي��الر غ���را، وخ��ب��ر م�شنوعات 
فرنانديز  غ��اب��ري��ي��ل  اخل���ي���زران، 
معهد  جامعة  من  �شانتو�س  دو���س 
بوتو�شاتو ، على احلرف التقليدية 
التي متار�شها حرفيات  الإماراتية 
الت�شابه،  اأوج����ه  لتحديد  »ب����دوة« 
التقنيات  م�شاركة  ط��رق  وناق�شوا 
يف  البلدين  بن  العالقات  لتعزيز 

جمال احلرف املبتكرة.
بدورها قالت رمي بن كرم: »اأ�شرفت 
موؤ�ش�شة مناء لالرتقاء باملراأة على 
والبعثات  ال��زي��ارات  من  جمموعة 

ع�����ش��و جمل�س  ال���ل���وات���ي،  ون�����دى 
موؤ�ش�شة  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  الإدارة 
يف  اإدارة  جم��ل�����س  وع�������ش���و  من�����اء 
ال�شارقة،  اأع��م��ال  ���ش��ي��دات  جمل�س 
وم����رمي را���ش��د ب��ن ال�����ش��ي��خ، مدير 
جمل�س  يف  واخل���دم���ات  الع�شوية 
�شيدات اأعمال ال�شارقة.  وت�شمنت 
ال���ل���ق���اءات اج��ت��م��اع��اً م���ع اآن����ا بول 
ال�شت�شاري  املجل�س  رئي�س  ف��اف��ا، 
اخلا�س لل�شوؤون الدولية يف ولية 
�شاو باولو، ملناق�شة فر�س التعاون 
امل��ح��ت��م��ل��ة ب����ن دول������ة الإم���������ارات 
وال����ربازي����ل و���ش��ب��ل دع���م امل�����راأة يف 
جم����ال الأع����م����ال وال���ت���ج���ارة اإىل 
العمل  خ��ط��ط  ال��ب��ح��ث يف  ج��ان��ب 
لتمكن  الآليات  وتفعيل  امل�شرتك 
وبناء قدراتها مبا  اقت�شادياً  املراأة 

يخدم م�شاحلها وق�شاياها. 
ح���ول اأه��م��ي��ة الج��ت��م��اع ق��ال��ت اآنا 
بول فافا التي تتوىل اإدارة تن�شيق 
اجل����ه����ود ب����ن جم���ال�������س ال���ولي���ة 
وعددها 108 وال�شركاء الدولين 
دعم  على  الرتكيز  مع  املحتملن، 
امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  وتعزيز 

وم�شممن،  فنانن،  من  بطالبها 
وباحثن.

و�����ش����م����ت ق����ائ����م����ة امل����وؤ�����ش���������ش����ات 
وفد  فيها  التقى  التي  الربازيلية 
�شم�س  منظمة  م��ن  ك��اًل  املوؤ�ش�شة 
وه����ي   ،)ArteSol( ال�����ف�����ن 
يف  ت�شتثمر  ع��ام،  نفع  ذات  منظمة 
اليدوية  ال��ف��ن��ون  وت��ع��زي��ز  ح��م��اي��ة 
الربازيل،  والرتاثية يف  التقليدية 
مل�شممي  ال��ربازي��ل��ي��ة  واجل��م��ع��ي��ة 
تهدف  التي   ،)Abest( الأزي���اء 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ت��ط��وي��ر  اإىل 
على  وت����ع����زي����زه����ا  ال����ربازي����ل����ي����ة، 
وال�شتفادة  ال�������دويل،  امل�����ش��ت��وى 
م��ن ف��ر���س الأع��م��ال ال��ت��ج��اري��ة يف 
اآ�شتا  و���ش��ب��ك��ة  وال���ع���امل،  ال���ربازي���ل 
اأ�ش�شتها  التي   )Rede Asta(
اآل��ي�����س فريتا�س،  الأع��م��ال  رائ��دت��ا 
 ،2005 ع�����ام  اآن����غ����ي،  وري��ت�����ش��ي��و 
اليدوية  احلرف  مبكانة  لالرتقاء 
ال����ربازي����ل����ي����ة م����ن خ�����الل متكن 

احلرفيات الالتي ميار�شنها.
و���ش��ّك��ل اج��ت��م��اع ال��وف��د م��ع �شركة 
كامبانا براذرز، املعروفة بت�شاميم 

فّعالة  ب������اأدوات  الأع���م���ال  رائ�����دات 
ل���دع���م اأف���ك���اره���ّن وحت��وي��ل��ه��ا اإىل 

م�شاريع ناجحة. 
اأعمال  ���ش��ي��دات  جمل�س  ع��ق��د  ك��م��ا 
رئي�س  م����ع  اج���ت���م���اع���اً  ال�������ش���ارق���ة 
ال����غ����رف����ة ال����ت����ج����اري����ة ال���ع���رب���ي���ة 
للبحث  حنون،  روبنز  الربازيلية، 
اإن�����ش��اء ه��ي��ئ��ة مماثلة  اإم��ك��ان��ي��ة  يف 
دعم  يف  متخ�ش�شة  ال�����ش��ارق��ة  يف 
لتكون  ال�شيدات،  م�شاريع  وترويج 
بذلك الهيئة الأوىل من نوعها يف 

املنطقة. 
وق�����ال روب���ن���ز ح���ن���ون: »م���ن���ذ عام 
التجارية  الغرفة  كر�شت   ،1952
جهودها  ال���ربازي���ل���ي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
لتعزيز التبادل التجاري، والثقايف، 
العربية  ال�شعوب  ب��ن  وال�شياحي 
اإمارة  وال�شعب الربازيلي. و�شكلت 
للن�شاط  داف����ع����ة  ق������وًة  ال�������ش���ارق���ة 
منطقة  يف  والتجاري  القت�شادي 
ملّياَ  ن��ف��ّك��ر  ج��ع��ل��ن��ا  م���ا  اخل���ل���ي���ج، 
زيارة  فيها، وجاءت  بافتتاح مكتب 
ال�شارقة  اأع��م��ال  ���ش��ي��دات  جمل�س 
�شريك  ع��ن  ال���ذي نبحث  وق��ت  يف 

التجارية اإىل عدد من دول العامل، 
ال��ربازي��ل كانت واحدة  زي��ارة  لكن 
من اأكرها �شمولية من حيث عدد 
القطاعات واملنظمات التي غطتها، 
وال�شركاء الذين اخرتناهم لتعزيز 
والتنمية  ب��امل��راأة  الرت��ق��اء  م�شرة 

امل�شتدامة«.
حديثها  ك���رم  ب���ن  رمي  واخ��ت��ت��م��ت 
ا�شتمرار  اإىل  »ن��ت��ط��ل��ع  ب���ال���ق���ول: 
والتطور  بالنمو  التبادل  ن�شاطات 
لتكون  ج��م��ي��ع��ه��ا  الأ����ش���ع���دة  ع��ل��ى 
بذلك اإطاراً دائماً لعالقات التعاون 
بن دولة الإمارات والربازيل واأداًة 
الأهداف  وحتقيق  لتفعيل  ه��ام��ًة  
املراأة.  متكن  جم��ال  يف  امل�شرتكة 
ن��ح��ن ف���خ���ورون مب���ا ح��ق��ق��ن��اه من 
املناق�شات  حتويل  يف  وجن��اح  تقدم 
عملية  خ��ط��ط  اإىل  وامل���ق���رتح���ات 
وتفعيل  امل����راأة  م�����ش��ارك��ة  لت�شهيل 
دوره���ا يف ق��ط��اع الأع��م��ال يف دولة 
والعامل  امل��ن��ط��ق��ة  ويف  الإم��������ارات 
اأجمع. ونتطلع اإىل موا�شلة العمل 
واإثراء  امل���راأة  ق���درات  تطوير  على 

جتربتها يف جميع املجالت«.

احتفالية بهيجة ملفو�سية ك�سافة راأ�س اخليمة يف ختام ن�ساطها ال�سيفي
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

دائرة  رئي�س  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل  ال�شيخ  املهند�س  رع��اي��ة  حت��ت 
الطران املدين الرئي�س الفخري ملفو�شية ك�شافة راأ�س اخليمة اختتمت 
حتت  اخليمة  راأ����س  ك�شافة  مفو�شية  نظمته  ال��ذي  ال�شيفية  الأن�شطة 
حيث  الك�شافن،  ال�شباب  م��ن  كبر  ع��دد  مب�شاركة  زاي���د(  ع��ام   ( �شعار 
ما  فعالياته  تنوعت  املفو�شية  اأر���س  على  بهيجاً  املفو�شية حفاًل  نظمت 
قدمها  التي  الرتفيهية  والفقرات  والتكرمي  الوطني  ال�شالم  عزف  بن 
تنفيذها خالل  التي مت  الربامج  لكل  بعر�س فيديو  الك�شافة وتوا�شلت 

املركز ال�شيفي.
وحممد  الإدارة  جمل�س  رئي�س  املطوع  اهلل  عبد  حمد  اخلتام  حفل  �شهد 
وحممد  ال��ع��ام  وامل��ف��و���س  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�شم�شي  ح�شن 
ح�شن القوع مفو�س تنمية املوارد وامل�شوؤول املايل واأحمد عبد اهلل املو�شى 
النعيمي مفو�س العالقات اخلارجية واأحمد ح�شن علي ال�شحي مفو�س 
�شريف  القائد  املفو�شية  و�شكرتر  وامل��راح��ل  وال��ربام��ج  القيادات  تنمية 
مهنا وحممود عبد املنعم امل�شرف على الأن�شطة ال�شيفية، بالإ�شافة اإىل 

عدد من اأقطاب احلركة الك�شفية واأولياء اأمور الك�شافن.
ال�شم�شي  ح�شن  حممد  األقاها  الأن�شطة  ختام  كلمة  الحتفال  ت�شمن 

نائب رئي�س جمل�س الإدارة قال فيها : اإننا جنتمع اليوم لنحتفل بختام 
ال�شباب، حيث  لوقت  ا�شتثماراً  لإقامته  املفو�شية  �شعت  والتي  الأن�شطة، 
وتوطيد  وتنمية  ال�شتفادة  بهدف  زاي��د،  عام  �شعار  العام حتت  هذا  يقام 
وتعزيز  تطوير  اإىل  ال�شيفي  املركز  ه��دف  كما   ، ال�شباب،  بن  العالقات 
مهارات وقدرات ال�شباب وتوظيف طاقاتهم مبا ي�شهم يف خدمة وتنمية 

املجتمع.
ون��ح��ن على و�شك  امل��رك��ز  ه��ذا  ي��ق��ام  اأن  ال��ط��ال��ع  مل��ن ح�شن  اإن���ه  واأردف: 
ا�شتقبال عام درا�شي جديد، بحيث يكون هذا املركز حافزا للبذل والعطاء 

والتجديد والتميز يف ميدانه.

منها  متنوعة  واأن�����ش��ط��ة  فعاليات  ت�شمن  ال��ربن��ام��ج  اأن  اأي�����ش��اً  واأو���ش��ح 
املهارات والفنون الك�شفية وال�شياحة الك�شفية وعدد من الزيارات العملية 

والثقافية وجانب يف اإبراز الإبداعات واملواهب ال�شبابية.
اأثنى حمد عبد اهلل املطوع رئي�س جمل�س الإدارة يف كلمه له  من جانبه 
مبنا�شبة ختام الأن�شطة ال�شيفية على الدور الكبر الذي قام به القائمون 
على الأن�شطة واملركز ال�شيفي ومدى اجلهد املبذول يف اإجناح الفعاليات 

والربامج لل�شباب وا�شتغالل اإجازتهم ال�شيفية على اأكمل وجه.
ومتنى املطوع اأن تتوا�شل مثل هذه الربامج ذات الفائدة الكبرة م�شيداً 

بتنوع الفقرات والأن�شطة التي نظمتها مفو�شية ك�شافة راأ�س اخليمة. 
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•• دبي-الفجر:

ممثاًل  ر  الق�شّ و���ش��وؤون  الأوق����اف  موؤ�ش�شة  م��ن  وف��د  زار 
و�شعادة  للموؤ�ش�شة  ال��ع��ام  الأم���ن  امل��ط��وع،  علي  �شعادة  يف 
دبي  مكتب  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  ع�شو  امل��دين،  عبداهلل 
الذكية وكان يف ا�شتقبالهم يون�س اآل نا�شر، م�شاعد مدير 
دبي  للتعرف على مبادرات  الذكية وذلك  دبي  عام مكتب 
الذكية واأن�شطتها، ومناق�شة �شبل التعاون والطالع على 

اأف�شل املمار�شات احلكومية وتبادل اخلربات.
اأبرزها  الطرفان خالل الجتماع عدة مو�شوعات  وبحث 
كيفية ا�شتفادة املوؤ�ش�شة من خربات مكتب دبي الذكية يف 
خمتلف املجالت ومنها تطبيق نظام الرتا�شل الإلكرتوين 
الرقمي  التحول  وا�شرتاتيجية  احلكومية  ال��دوائ��ر  م��ع 
وت��ط��ب��ي��ق��ات ت��ب��ادل ال��ب��ي��ان��ات امل��ع��ت��م��دة ل���دى م��ك��ت��ب دبي 
الإلكرتوين  النظام  من  ال�شتفادة  عرب  وكذلك  الذكية، 
مع  امل��خ��ازن  واإدارة  امل�����ش��اري��ع  تكلفة  ب��اح��ت�����ش��اب  اخل��ا���س 

عمليات ال�شيانة لالأ�شول الوقفية، وكيفية ربط امل�شارف 
ال��وق��ف��ي��ة وت��ن��ف��ي��ذ ���ش��روط ال��واق��ف��ن م��ن خ���الل اأنظمة 
من  الكثر  ت��وف��ر  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�شطناعي،  ال��ذك��اء 
الوقت واجلهد من خالل الربط الإلكرتوين مع الدوائر 
الق�شر  ����ش���وؤون  اإدارة  م��ت��ط��ل��ب��ات  وف���ق  ذل���ك  احل��ك��وم��ي��ة 
الت�شويق  اإىل و���ش��ائ��ل  ال��ط��رف��ان  ت��ط��رق  ك��م��ا  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ة، 
والرتويج للوقف املبتكر وعالمة الوقف ملركز حممد بن 

را�شد العاملي لال�شت�شارات الوقف والهبة.

ر ومكتب دبي الذكية  موؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون الق�سّ
تبحثان �سبل التعاون وتبادل اخلربات

•• دبي-وام:

اف��ت��ت��ح م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ب���ن حم��م��د بلحيف 
تفقده  خ��الل  التحتية  البنية  تطوير  وزي���ر  النعيمي 
من  التي  الأج����زاء  البديع  ج�شر  مب�شروع  العمل  �شر 
جميع  يف  واملتمثلة  امل��روي��ة  الن�شيابية  حتقيق  �شاأنها 
من  للقادمن  البديع  تقاطع  عند  الن��زلق��ي��ة  ال��ط��رق 
للقادمن  والأخ���رى  ال�شرقي  لل�شاحل  واملتجهن  دب��ي 
من  وك��ذل��ك  اخليمة  را����س  اىل  واملتجهن  مليحة  م��ن 
را�س اخليمة اىل ال�شارقة بالإ�شافة للطريق النزلقي 

للقادمن من ال�شارقة واملتجهن اىل دبي.
اأن�����ه وب���ن���اء ع��ل��ى توجيهات  ال��ن��ع��ي��م��ي  وك�����ش��ف م���ع���ايل 
كافة  اتخاذ  واملتمثلة ب�شرورة  للدولة  الر�شيدة  القيادة 
الإجراءات والتدابر الالزمة للت�شهيل على م�شتخدمي 
ل�شعادة  و�شول  امل��روري��ة  الن�شيابية  وحتقيق  الطريق 
ج�شر  م�شروع  افتتاح  ال���وزارة  تعتزم  املن�شودة  املجتمع 
التجريبي  لالفتتاح  متهيدا  مراحل  ع��دة  على  البديع 
 2018 الدرا�شي  العام  انطالق  قبل  واملقرر  للم�شروع 

.2019 -

كما افتتح معايل الوزير تو�شعة �شارع المارات بالجتاه 
اىل را�س اخليمة لي�شبح 6 حارات بدل من 3 بدءا من 
تقاطع البديع ولغاية تقاطع ج�شر 7 على �شارع الذيد.

من  يعترب  البديع  ج�شر  م�شروع  اأن  اإىل  معاليه  ولفت 
اأكر امل�شاريع التي تنفذها وزارة تطوير البنية التحتية 
وكذلك  وج�شورا  واأنفاقا  تقاطعات  ي�شم  لكونه  تعقيداً 

وعدم  امل��روري��ة  احلركة  ان�شيابية  على  ال���وزارة  حلر�س 
اإعاقة حركة ال�شر واملرور خالل جميع مراحل تنفيذ 
امل�شروع بالرغم من كونه طريقا حيويا ذا كثافة مرورية 
دبي  ب��اإم��ارة  الدولة  �شمال  املناطق  يربط  فهو  مرتفعة 

والعك�س.
ال�شاملة  اإط��ار اخلطة  ياأتي يف  امل�شروع  تنفيذ  اأن  واأف��اد 
الزيادة  ل���ش��ت��ي��ع��اب  واجل�����ش��ور  ال��ط��رق  �شبكة  لتطوير 
النقل  ح��رك��ة  وحت�����ش��ن  امل���روري���ة  احل��رك��ة  يف  املتنامية 
وت�شهيل حركة املرور يف خمتلف مناطق الدولة وتلبية 

لحتياجات ال�شكان.
يف  �شركائها  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  ال�����وزارة  اأن  معاليه  واأك����د 
احل��ك��وم��ات امل��ح��ل��ي��ة ات��خ��ذت ك��اف��ة ال��ت��داب��ر ال��ت��ي من 
�شاأنها دعم توجهات الدولة بتحقيق ال�شعادة للمجتمع 
والت�شهيل على م�شتخدمي الطرق وهو المر الذي �شكل 
نهجا رئي�شياً للوزارة منذ بداية تنفيذ امل�شروع احليوي 
الذي يخدم منظومة التنمية ال�شاملة يف الدولة ويدعم 
ي��رب��ط مناطق  ال��ت��ج��ارة ومي��ث��ل حم���ورا رئي�شيا  ح��رك��ة 
الدولة بع�شها بع�شا كما يدعم منظومة الطرق ويعزز 

من مكانة الدولة عامليا يف ذلك املجال.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

فندق  م��ع  بالتعاونه  اخليمة   راأ����س  م�شت�شفى  ينظم   
اأ�شتوريا راأ�س اخليمة‘ لتنظيم ور�شة عمل   ’والدورف 
وم�شاعدة  ال�شحية  ال�شالمة  ثقافة  لتعزيز  ت��ه��دف 

النا�س يف التعّرف على حالتهم ال�شحية العامة. 
التفاعلية جوانب �شحية خمتلفة  اجلل�شة  و�شتتناول 
مع  والتعامل  والتغذية  البدنية  الأن�شطة  بينها  من 
املعلومات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  م���ع  ال�����ش��غ��وط��ات، 
والنف�شية  البدنية  ال�شحة  بتعزيز  الكفيلة  واحللول 

لالأ�شخا�س.
فندق  يف  اجلمعة  غ��د  ي��وم  الفعالية  ال��ور���ش��ة  تنطلق 
3 ظهراً  ال�شاعة  اأ�شتوريا راأ�س اخليمة بن  وال��دورف 
ولغاية ال�شاعة 6 م�شاًء، حيث �شيح�شل امل�شاركون على 
تقييم جماين ل�شحتهم البدنية والنف�شية. و�شت�شاعد 
فحو�شات ال�شالمة ال�شحية يف تقييم م�شتوى �شحة 
والتمثيل  املفا�شل  وح��رك��ة  الع�شلية  وال��ق��وة  القلب 
اإىل  اخل�شر  وم��ع��دل  اجل�شم  كتلة  وم��وؤ���ش��ر  ال��غ��ذائ��ي 

ال��ط��ول وغ���ره���ا. ومي��ك��ن ل��ل��ح�����ش��ور ال���ش��ت��ف��ادة من 
خدمات ا�شت�شارية للتعامل مع ال�شغوطات ال�شخ�شية 
النوم،  وا�شطرابات  بالعالقات  ال�شلة  ذات  وامل�شكالت 
التدخن  الإق��الع عن  ف�شاًل عن ن�شائح حول كيفية 

وامل�شروبات الكحولية.
كينيدي،  اأدري����ان  الربوفي�شور  ق��ال  املنا�شبة،  وب��ه��ذه 
التابعة  العربية  احل��ي��اة  ومن��ط  العافية  اإدارة  م��دي��ر 
مل�شت�شفى راأ�س اخليمة: “مت ت�شميم الربنامج لتعزيز 
دمج  ع��ل��ى  وت�شجيعهم  وت��ع��ل��ي��م��ه��م  ال��ن��ا���س  م�����ش��ارك��ة 
املو�شوعات  و�شتتنوع  حياتهم.  يف  ال�شحية  املمار�شات 
التي تناق�شها اجلل�شة التفاعلية بن التغذية ون�شائح 
اإن�شاء برنامج ملمار�شة التمارين  اإىل  الطعام ال�شحي، 
مع  بالتعامل  الكفيلة  وال�شرتاتيجيات  الريا�شية، 
مكان  يف  ال�شحية  ال�����ش��الم��ة  واأن��ظ��م��ة  ال�����ش��غ��وط��ات، 
وذكية،  خفيفة  وجبات  لإع��داد  متميزة  واأفكار  العمل، 
وب��ع�����س الأم���ث���ل���ة ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة، وحت���دي���د الأه������داف، 
والوقاية من الإ�شابات، واإر�شادات ال�شالمة، ون�شائح 

حول حتقيق التوازن بن احلياة والعمل وغرها«.

وت�شهد مفهوم العافية ال�شاملة منواً مت�شارعاً يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة، حيث تطرح عدة اإمارات يف 
الدولة مبادرات من �شاأنها حت�شن الوعي والتخفيف 
وال�شغوطات.  بالتوتر  املرتبطة  الأم��را���س  ح��دة  من 
ووفقاً لتقرير �شادر عن كولرز اإنرتنا�شيونال يف عام 
�شوق  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  تقود   ،2017
ال�شرق الأو�شط مبعدل  ال�شياحة ال�شحية يف منطقة 
و�شطي يبلغ 1.7 مليون رحلة تعود مببلغ 2.7 مليار 

دولر �شنوياً )9.9 مليار درهم(.
مفاهيم  العمل  ور�شة  �شتوفر  اجلهود،  لهذه  وتعزيزاً 
�شحية فريدة وخدمات متخ�ش�شة لالأفراد يف املجتمع، 
اأمرا�س مثل  الوقاية وعالج  اأهمية  الرتكيز على  مع 
وال�شكري وغرها. ومت  الدم  وارتفاع �شغط  ال�شمنة، 
النتائج  على  وقائم  تفاعلي  ب�شكل  الربنامج  ت�شميم 
القدرة على حت�شن  راأ�س اخليمة  مما يتيح مل�شت�شفى 
ال���وع���ي والتعريف  م�����ش��ت��وى  ال��ع��ام��ة ورف����ع  ال�����ش��ح��ة 

بالأ�ش�س وفوائد ال�شحة البدنية والنف�شية.
ومن جانبها، قالت الدكتورة �شافيتا مينون، اأخ�شائية 

علم النف�س يف م�شت�شفى راأ�س اخليمة: “ندرك جميعاً 
التاأثرات النف�شية واجل�شدية ال�شيئة التي قد تنجم 
ع��ن ال��ت��وت��ر ال��زائ��د، مب��ا يف ذل��ك ارت��ف��اع �شغط الدم 
وال�شكري. وبالفعل، يوؤدي التوتر اإىل ت�شريع ال�شاعة 
البيولوجية لالإن�شان، مما يت�شبب بال�شيخوخة املبكرة 
اأخرى.  �شحية  م�شكالت  م��ن  ذل��ك  على  يرتتب  وم��ا 
هذه  مل��ن��ع  اأه��م��ي��ة  الأك����ر  الو�شيلة  تتجلى  وب��ال��ت��ايل، 
وجتنب  ال�شغوطات  م��ع  التعامل  تعلم  يف  الأم��را���س 
الأدوات  العمل  النف�شية. و�شتقدم ور�شة  ال�شطرابات 
تاأ�شي�س  مع  التوتر،  على  بالتغلب  الكفيلة  والتقنيات 

عالقة �شحية مع الذات والآخرين«.
وبدوره، قال الدكتور ر�شا �شّديقي، الرئي�س التنفيذي 
التنفيذي  وامل���دي���ر  جروب‘،  ك���ر  ه��ي��ل��ث  ’اربيان  ل���� 
العمل  ور�������س  “تهدف  اخل���ي���م���ة:  راأ��������س  مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
املجتمع؛  رفاهية  حت�شن  اإىل  والتعليمية  ال�شحية 
�شاأنها  من  اأخ��رى  م��ب��ادرة  لتقدمي  متحم�شون  ونحن 
ال�شحي، والوقاية من  ال�شالمة ومنط احلياة  تعزيز 

الأمرا�س املزمنة

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

اخليمة  راأ���������س  ����ش���رط���ة  اأك����م����ل����ت 
عيد  ل����ش���ت���ق���ب���ال  ا����ش���ت���ع���دادات���ه���ا 
الأ���ش��ح��ى امل��ب��ارك ، ووج���ه العميد 
قايد  احل���دي���دي  خمي�س  ع��ب��داهلل 
اأطيب   ، ب���الإن���اب���ة  ال�����ش��رط��ة  ع����ام 
�شاحب  اإىل  والتربيكات  التهاين 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
– حفظه  ال���دول���ة  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  و  اهلل- 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
الوزراء - حاكم دبي، واإىل �شاحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان، ويل 
امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واإىل 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 
الأعلى لالحتاد - حاكم اإمارة راأ�س 
اخليمة، واإىل كافة  حكام الإمارات 

و اأولياء العهود، و اإىل كافة منت�شبي 
الإمارات،  و�شعب  الداخلية،  وزارة 
الأ�شحى  ع��ي��د  ح���ل���ول  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
الأم���ن  للجميع  متمنياً  امل���ب���ارك، 
عطلة  بق�شاء  والتمتع  وال�شالمة 
�شعيدة خالية من امل�شكالت الأمنية 
واحلوادث املرورية طيلة اأيام العيد 
ال�����ش��ع��ي��د.  وق���ال العميد ع��ب��د اهلل 
احلديدي، ان �شرطة راأ�س اخليمة، 
ل�شتقبال  ا���ش��ت��ع��دادات��ه��ا  اك��م��ل��ت 
وفرت  حيث  املبارك  ال�شحى  عيد 
جمموع 50 دورية مرورية واأمنية 
واملناطق  ال��ط��رق  جميع  �شتجوب 
ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة ل���الإم���ارة، 
مع  الأح����داث  جميع  م��ع  للتعامل 
اأف�����ش��ل اخل��دم��ات المنية  ت��ق��دمي 
للجمهور، و�شيتم توزيع عدد منها 
العيد وعند مناطق   اأمام م�شليات 
ال�شر  ح��رك��ة  لت�شهيل  امل��ق��ا���ش��ب 
وحت��ق��ي��ق الن�����ش��ي��اب��ي��ة امل����روري����ة، 
الطرق  جميع  مراقبة  �شيتم  كما 

على  والرتكيز  ال�شكنية  والح��ي��اء 
امل���ن���اط���ق ال�����ش��ي��اح��ي��ة يف الإم�������ارة، 
حر�شاً على توفر بيئة جمتمعية 
والهدوء  بال�شكينة  مفعمة  اآم��ن��ة، 
م���ن خ����الل احل����د م���ن ك���ل م���ا من 

�شاأنه اأن يعكر �شفو اأجواء العيد.
و�شرح العميد عبد اهلل احلديدي، 
�شتطلق  والدوريات  امل��رور  اإدارة  اأن 
 ،، اآم��ن��ة  حملة حت��ت �شعار ) ق��ي��ادة 
اأف�شل  بتوفر  ُلتعنى   ) اآم��ن  عيد 

اأف���راد اجلمهور  اخل��دم��ات جلميع 
ال��ع��ي��د وم���ا ي�شحبه  خ���الل ف���رتة 
م��ن ازدح���ام���ات م��روري��ة يف بع�س 
ال�شياحية  والأم�����اك�����ن  الأ������ش�����واق 
وم�����ش��ل��ي��ات ال��ع��ي��د وامل�����ش��اج��د قبل 
وخالل فرتة العيد، منا�شداً جميع 
احليطة  اخ��ذ  ال��ط��رق  م�شتخدمي 

والتقيد  ال��ق��ي��ادة،  اأث���ن���اء  واحل����ذر 
حزام  وربط  القانونية،  بال�شرعات 
المان مع جتنب ا�شتخدام الهاتف 
ال��ن��ق��ال اأث��ن��اء ال��ق��ي��ادة. ودع���ا قائد 
بالإنابة،  اخليمة  راأ���س  �شرطة  عام 
اأبنائهم  اإىل مراقبة  الأم��ور  اأولياء 
وح���م���اي���ت���ه���م م����ن م���غ���ب���ة ال����وق����وع 
الإدم������ان،  اأو  اجل���رمي���ة  ب���راث���ن  يف 
ال�شحيح  الطريق  اإىل  وتوجيههم 
ي���ك���ون���وا  ح����ت����ى ل  وم����راق����ب����ت����ه����م 
منا�شداً  للمف�شدين،  �شهلة  فري�شة 
الأمن  على  املحافظة  اإىل  اجلميع 
اإخوانهم  مع  بالتعاون  وال�شتقرار 
العبث  وع��دم  ال�شرطة،  رج��ال  م��ن 
باأجواء  وال���ش��ت��م��ت��اع  وال��ت��خ��ري��ب، 
العبث  دون  الح��ت��ف��ال��ي��ة  ال��ع��ي��د 
التي  النارية  والأع��رة  باملفرقعات 
فتت�شبب يف  ب��ح��ي��ات��ه��م،  ت����ودي  ق��د 
اإىل  العيد  واأف���راح  اأه��ازي��ج  حتويل 
العمليات  غرفة  اأن  م��وؤك��داً  اأت���راح، 
ال�شتعداد  اأمت  ع���ل���ى  ب���ال���ق���ي���ادة 
لتلقي اأي مكاملات اأو ا�شتف�شارات اأو 

بالغات على الرقم 999 .  

اأخبار ال�صاعة : بلحيف النعيمي يفتتح حماور حيوية مب�سروع ج�سر البديع متهيدا لالفتتاح التجريبي 
التزام ثابت مبواجهة اإيران والقاعدة يف اليمن 

•• ابوظبي-وام:

حممد  بن  اأن��ور  الدكتور  معايل  حديث  اأن  ال�شاعة  اأخ��ب��ار  ن�شرة  اأك��دت 
الإمارات  دول��ة  موقف  ب�شاأن  اخلارجية  لل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  قرقا�س 
عك�س  املنطقة،  يف  وعمالئها  الإيرانية  الن�شاطات  من  املتحدة  العربية 
وزعزعة  املنطقة  اأم��ن  لتهديد  م�شدر  اأي  جت��اه  للدولة  الثابت  املوقف 
تخدم  ل  ا�شرتاتيجية  روؤى  اأي  وف��ق  �شياغتها  اإع����ادة  اأو  ا���ش��ت��ق��راره��ا، 

م�شلحة الإمارات ودول املنطقة عموماً.
اإيران  ث��اب��ت مبواجهة  “ ال��ت��زام  ع��ن��وان  افتتاحيتها حت��ت  واأ���ش��اف��ت يف 
والقاعدة يف اليمن” ان معايل الدكتور اأنور قرقا�س الذي كان يتحدث 
اأم�س  اأول  باأبوظبي  الإم��ارات��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  ب���وزارة  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف 
الثنن، كان وا�شحاً يف توجيه ر�شالته لأعداء ال�شالم يف منطقة اخلليج 
العربي وال�شرق الأو�شط والعامل، قا�شداً بذلك كل اجلماعات اأو الدول 
التي ل تلتزم املواثيق والقرارات الدولية التي تقر مبادئ ح�شن اجلوار 
واحرتام �شيادة الدول واحلفاظ على الأمن وال�شلم الدولين، يف اإ�شارة 
وا�شحة اإىل النظام الإيراين الذي ي�شعى بكل قوة اإىل لعب دور ال�شرطي 

غر العادل وغر املقبول باملنطقة.
التحالف  دول  اأن  لل�شوؤون اخلارجية  الدولة  وزير  اأكد  “ ولهذا  وقالت 
عرب  املنطقة  يف  اإي���ران  ل�شالح  ا�شرتاتيجي  بتحّول  ت�شمح  لن  العربي 
�شيطرة ميلي�شيات احلوثي على اليمن، وهو ما ت�شعى اإليه تلك امليلي�شيا 
تخطيط  اإىل  ا�شتناداً  اليمن،  يف  ال�شرعية  على  بانقالبها  قيامها  منذ 
ودعم نظام طهران. اإل اأن حزم وقوة و�شرامة التحالف العربي بقيادة 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  وم�شاركة  ال�شعودية،  العربية  اململكة 
حتى  ب��امل��ر���ش��اد،  امليلي�شيا  لتلك  ي��ق��ف  �شيظل  اأخ�����رى،  ع��رب��ي��ة  وق���وى 
اليمن، وتلتزم ببنود املرجعيات  ال�شلمية يف  العملية  ت�شتجيب ل�شروط 
اخلليجية  املبادرة  وهي  احللول،  كل  اأ�شا�س  باعتبارها  املعروفة  الثالث 
واآلياتها التنفيذية وخمرجات احلوار الوطني اليمني وقرارات جمل�س 

الأمن الدويل«.
واملواجهة  الع�شابات طريق احلرب  تلك  اختارت  وقد  “ اأما  واأو�شحت 
مكتوفة  تقف  لن  العربي  التحالف  ق��وات  ف��اإن  اليمن،  لتدير  امل�شلحة 
الأيدي وهي تتفرج على �شياع جزء اأ�شيل من الأمة يتم ت�شليمه لإيران. 
اإ�شرار قوات التحالف العربي على الت�شدي للمطامع الإيرانية يف  اإن 
اليمن لي�س �شوى مقدمة للدخول يف مواجهات طويلة املدى مع كيان 
ي�شعى للتهام املنطقة ككل، ويتجاوز كل القوانن والأعراف الإقليمية 
وقيم  ال�شلمي  احلل  اأ�ش�س  لكل  الر�شوخ  با�شتمرار  ويرف�س  والدولية، 
الدبلوما�شية  وال��ق��ي��م  م��ب��ادئ ح�����ش��ن اجل����وار  ت��ق��ره��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ع��اي�����س 

وال�شيا�شية امل�شرتكة«.
واأ�شارت اإىل اأن الأحداث الت�شعيدية الأخرة ممثلة يف حماولة ميلي�شيات 
احلوثي ا�شتهداف ناقلتي النفط ال�شعوديتن، وما جاء قبلها من تهديد 
اإيراين باإغالق م�شيق هرمز، برهنت على �شرورة تغير الآليات املتبعة 
لتاأمن م�شالح الدول يف تلك املنطقة احليوية لقت�شاد العامل، وخا�شة 
يف ظل ا�شتمرار التهديدات التي يطلقها القادة الإيرانيون من حن اإىل 
اأراد وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية تاأكيده  اآخر لفتة اىل ان ذلك ما 
ودولياً  واإقليمياً  حملياً  موقفاً  بذلك  جم��دداً  الأخ��ر،  موؤمتره  خ��الل 
ل�شعوب ودول كثرة باتت تت�شرر ب�شكل مبا�شر من ت�شرفات نظام مارق 

على قوانن العامل.
وخل�شت اىل ان موقف الإمارات اليوم جتاه ت�شرفات احلوثين وحكومة 
طهران ل يختلف كثراً عن موقفها من خمتلف التنظيمات الإرهابية 
والفو�شى يف  الرعب  نا�شرة  اليمني،  ال��رتاب  اأج��زاء من  امل��وج��ودة على 
نفو�س �شكانه، واإن الفرق بن اجلهتن يكمن يف طريقة اخلطاب فقط. 
اأمن  على  ذلك  اخلارجية من خطر  لل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  ولهذا حذر 
جهود  م��ع  بالتعاون  احللفاء  دول  ا�شتخبارات  مطالباً  ب��اأ���ش��ره،  ال��ع��امل 

الإمارات من اأجل الق�شاء على ذلك اخلطر نهائياً.

الرقم 999 ينتظر البالغات 

املبارك  الأ�سحى  عيد  يف  اخليمة  راأ�س  �سوارع  حتر�س  مرورية  دورية   50

بالتعاون مع والدورف اأ�صتوريا

م�ست�سفى راأ�س اخليمة ينّظم ور�سة عمل امل�سكالت ال�سحية البدنية والنف�سية

اعالن بيع موجودات باملزاد العلني 
ل�شركة  الت�شفية  باأعمال  املكلف   . عبا�س  �شعدو  زهر  اأ�شعد  امل�شفى/  يعلن 
/ ات�����س اي ا���س ا���س الم����ارات لرتكيب م��ع��دات الم���ن وال�����ش��الم��ة -  ذ م م 
،تاأ�ش�شت باإماراة اأبوظبي برخ�شة جتارية رقم CN-1151981 ،  عن اإعالن 
ال�شركة حتت الت�شفية وهى عبارة عن �شيارات  بيع باملزاد العلني ملوجودات 

واجهزة كمبيوتر  واأدوات وخالفه.
وذلك بطريقة املظاريف املغلقة كالتايل :

يف   2018/08/23 املوافق  يوم اخلمي�س  املوجودات  معاينة  تكون  ان  على   -
مبني   – م�شفح  مبدينة  الكائنة  ال�شركة  مبقر   �شباحا   11 ال�شاعة  مت��ام 

الفهيم ) معر�س مر�شيد�س(- الطابق الرابع.
- يتم تقدمي اأ�شعار املتزايدين بنظام املظاريف املغلقة و�شيتم فتح املظاريف 
علنيا يوم الثنن املوافق 2018/08/27  يف متام ال�شاعة 11 �شباحا مبكتب 
امل�شفي الكائن باإمارة ابوظبى – جزيرة الرمي  – مبنى اأدك�س تاور  – الدور 

اخلام�س والثالثون – مكتب رقم 3505 ،  تليفون :.
اأم��ا ب�شيك  امل��زاي��دة  %10 من مبلغ  امل��زاد بن�شبة  - مع ارف��اق تامن دخ��ول 
م�شدق من البنك اأو نقدا وي�شتكمل عليه ملن ير�شو عليه املزاد ولأعلى �شعر 

للمتزايدين مع رد التامن ملن مل ير�شو عليه املزاد.
- ل يرد التاأمن يف حالة ر�شو املزاد وان�شحاب املتزايد دون ا�شتكمال اجراءاته.

لالأ�صتف�صار يرجي الت�صال
 ت : 026282650 – فاك�ض 026282655
موبايل : 0553100377 -  0553895746

A.mansour@abbasaccounting.ae : بريد الكرتوين

امل�سفى
ا�سعد زهري �سعدو عبا�س 
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اأخبـار الإمـارات

املطلقة  ع���ن ج��اه��زي��ت��ه��ا  ب��ل��دي��ة احل���م���ري���ة  ك�����ش��ف��ت 
من  مبجوعة  امل��ب��ارك  الأ���ش��ح��ى  عيد  اأي���ام  ل�شتقبال 
وللزائرين  احلمرية  لأه���ايل  �شتقدم  التي  اخل��دم��ات 
متكاملة  كفاءة  ت�شمن  ت�شغيلية  خطة  اأع��دت  اأن  بعد 
ال��ع��م��ل ط����وال الفرتة  ك��اف��ة خ��دم��ات��ه��ا . وج����رى  يف 
م���ن ق��ب��ل ك�����وادر ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة وف���ق م���ا ���ش��رح به 
عن  احل��م��ري��ة  بلدية  م��دي��ر  ال�شام�شي  را���ش��د  م��ب��ارك 
البلدية  واأق�����ش��ام  اإدارات  خ��الل  م��ن  املتوا�شل  العمل 
من  العيد  اأي��ام  ل�شتقبال  واخت�شا�شه  جماله  يف  كل 
خ��الل ت��زي��ن ال�����ش��وارع وامل��ي��ادي��ن ب��ال��ل��وح��ات امل�شاءة 
العيد بجانب جتهيز م�شلى  ق��دوم  املعربة عن فرحة 
ال�شيدات  مل��واق��ف  خم�ش�شة  م�شاحة  واإ���ش��اف��ة  العيد 
املق�شب  جتهيز  بجانب  ال����وردي  ب��ال��ل��ون  ط��الوؤه��ا  مت 

ل�شتقبال ال�شاحي ل�شتيعاب كافة ال�شاحي ل�شيما 
ب��ع��د ���ش��الة ال��ع��ي��د م��ب��ا���ش��رة . واأ����ش���ار م���ب���ارك را�شد 
بتزين  بلدية احلمرية ت�شافرت  اأن جهود  ال�شام�شي 
عدد من املباين الرئي�شية كمبنى اإدارة البلدية وقرية 
ال����رتاث ب��احل��م��ري��ة وال���دي���وان الم�����ري، اإىل جانب 
تزين ال�شوارع والدوارات وامليادين العامة واحلدائق 
والأعمدة  الهند�شية  بالأ�شكال  الرئي�شية  والتقاطعات 
التي  امل�شيئة  واملج�شمات  الإ�شالمية  ال��زخ��ارف  ذات 
تت�شمن عبارات التهنئة  والتي حملت عبارات التهتمي 
بالعيد اإىل جانب اأعالم الدولة، والتي ت�شفي جميعها 
وتعك�س  العامة  مرافقها  على  خا�شاً  ورون��ق��اً  ج��م��اًل 
بالعيد،  والفرحة  والكرنفالية  الإحتفالية  الأج���واء 
وفقاً لت�شاميم اإ�شالمية خا�شة م�شتوحاة من روحانية 

عيد الأ�شحى املبارك.
املو�شولة  ا�شتعداداتها  ا�شتكملت  البلدية  اأن  واأو���ش��ح 
العيد  م�شلى  جتهيز  خ��الل  م��ن  امل�شلن  ل�شتقبال 
م�شاحات  واإن�شاء  امل�شلى  تهيئة  خالل  من  باحلمرية 
اإ�شافية ملواقف ال�شيارات للن�شاء ومتييز هذه املواقف 
يف اأماكن حمددة وخا�شة وباللون الوردي والعمل على 
الإج���راءات  اإىل جانب  امل��واق��ف،  كافة  اإع���ادة تخطيط 
املتعلقة بت�شميم لوحات التهنئة واملباركة عند مداخل 
عابري  لتهنئة  ال��ع��ام  ال�����ش��ارع  على  احلمرية  منطقة 

الطريق وزوار املنطقة بالعيد .
ل�شتقبال  واملق�شب  البلدية  جاهزية  يخ�س  وفيما 
الأ�شاحي يف العيد اأكد مبارك را�شد ال�شام�شي مدير 
التدريب  اإج����راءات  م��ن  �شل�شلة  اإعتماد  مت  اأن��ه  بلدية 

البلدية  م��ق�����ش��ب  ل��ل��ع��ام��ل��ن يف  امل�����ش��ت��م��ر  وال��ت��اأه��ي��ل 
وكوادره اإىل جانب رفع الطاقة الإ�شتيعابية للق�شابن 
يف ال��ي��وم الأول م��ن ال��ع��ي��د امل���ب���ارك، ال���ذي ي��ت��وق��ع اأن 
الأوىل.  ال�شباح  ���ش��اع��ات  يف  ملحوظاً  اإق��ب��اًل  ي�شهد 

 

اجلاهزية  اأمت  ع��ل��ى  ب����ات  امل��ق�����ش��ب  اأن   اإىل  م�����ش��را 
الكوادر  اإىل جانب توفر  وال�شتعداد وبكامل طاقته، 
للقيام  التخ�ش�شات،  ك��اف��ة  م��ن  ال��الزم��ة  الوظيفية 
معاير  اأع��ل��ى  وف��ق  ب��الأ���ش��اح��ي  املرتبطة  بالعمليات 
ال��ع��ام��ة، وذل���ك من  ال�����ش��الم��ة  واإ����ش���رتاط���ات  ال�شحة 
ي�شرف  الذي  والفني  والإداري  الطبي  الطاقم  خالل 
على العملية الأ�شاحي، منوهاً اإىل اأن كافة الق�شابن 
هم من احلا�شلن على رخ�س مهنية يف هذا القطاع 

والذين اأجتازوا الإختبارات الفنية والتدريب الكايف.

اإ�شتقبال  على  �شتعمل  املق�شب  ك���وادر  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ترقيمها  ث����م  ال����ذب����ح  ق��ب��ي��ل  وف��ح�����ش��ه��ا  الأ�����ش����اح����ي 
املراحل  كافة  اأ�شحابها يف  قبل  لت�شهيل متابعتها من 
النهائي. والإ����ش���ت���الم  وال��ت��ق��ط��ي��ع  ب��ال��ذب��ح   اخل��ا���ش��ة 

وك�شف ال�شام�شي اإىل  اأن بلدية احلمرية قامت موؤخراً 
برتكيب ماكنة جديدة ل�شلخ الذبائح والتي �شت�شاهم 
وجتهيز  الإجن����از  م��ع��دلت  �شرعة  يف  ك��ب��رة  بفعالية 
على  و�شتعمل  العامة،  و�شالمتها  ونظافتها  الذبائح 
رفع م�شتويات كفاءة النتاج، اإىل جانب اإجراء �شيانة 
املق�شب من معدات ومكائن،  لكافة حمتويات  �شاملة 
بالإ�شافة لتجهيز البلدية خليمة لإ�شتقبال امل�شحن 
والتي تتوافر فيها كافة اخلدمات الأ�شا�شية وال�شيافة، 
منوهاً اإىل اأن الطاقة الإ�شتيعابية للمق�شب قد اإرتفعت 

اأن��ه مت  اإىل  م�شراً  املا�شي  العام  %100 عن  بن�شبة 
الأ�شاحي.  لأ�شحاب  خ��دم��ًة  اإ�شافية  م��واق��ف  توفر 
واأو�شح مبارك را�شد ال�شام�شي اإىل اأن  بلدية احلمرية 
�شمن خططها املجتمعية تعمل وفق منظومة خدماتها 
اأوا�شر  تعزيز  اىل  الرامية  النوعية  باملبادرات  القيام 
اإطالق  خ��الل  من  املحلي  املجتمع  اأف���راد  بن  التاآخي 
الن�شاء  بالعيد« عند خمارج م�شليات  التهنئة  »من�شة 
والرجال، حيث �شيتم من خالل »من�شة العيد« توزيع 
اأع��دت خ�شي�شاً لهذه  اأن��واع احللوى التي  العديد من 
جمتمعية  مبادرة  تنفيذ  جانب  اإىل  املباركة،  املنا�شبة 
والتي  بامل�شلى  لالأهايل  املرافقن  الطفال  ت�شتهدف 
�شيجري فيها توزيع العيديات وبطاقات التهنئة على 

الأبناء لإ�شعادهم يف �شباح يوم العيد.

•• ال�شارقة-الفجر:

الطلبة  اأم��ور  اأول��ي��اء  اختتم جمل�س 
ن�شاطه  ب��دب��ا احل�����ش��ن  وال��ط��ال��ب��ات 
زايد  ن��ه��ج  ���ش��ع��ار  )  حت��ت  ال�شيفي 
اإرث رائد ( ب�شرد للحكايات ال�شعبية 
نعيمه  وال�����ش��اع��رة  ال��ك��ات��ب��ة  نفذتها 

حممد الوتري.
وياأتي ختام الن�شاط ال�شيفي بعد ان 
جرى تنفيذ الع�شرات من الفعاليات 

للم�شاركن  حققت  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة 
وامل�������ش���ارك���ات م���ن اأب���ن���اء وب���ن���ات دبا 
احل�������ش���ن ال���ع���دي���د م����ن الأه�������داف 
عطلتهم  م��ن  لال�شتفادة  الوطنية 
حتت  تن�شوي  ب��رام��ج  يف  ال�شيفية 
للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س  اأن�����ش��ط��ة 

بحكومة ال�شارقة.
الور�شة  قدمت  اخلتام  فعاليات  ويف 
طالب   30 ل��ع��دد  ال���وت���ري   نعيمة 
لبع�س  ���ش��رد  فبها  تناولت  وطالبة 

حتمل  التي  ال�شعبية  احلكايات  من 
جمموعة من القيم الجتماعية .

وقالت نعيمه الوتري منفذة الور�شة 
الور�شة  ه���ذه  خ���الل  م��ن  ا�شتطعت 
ت��ع��ري��ف ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات على 
والتقاليد  ال���ع���ادات  م��ن  جم��م��وع��ة 
ال�شعبية  الأل�����ع�����اب  اأن��������واع  وع���ل���ى 
وت���ع���ري���ف���ه���م ع���ل���ى جم���م���وع���ة من 
الأكالت ال�شعبية ويفيِ نهاية الور�شة 
احلكاية  ل�����ش��رد  ع��م��ل��ي  ت��ط��ب��ي��ق  مت 

ال�شعبية.
م��ن جانب اآخ��ر ت��ق��دم  اأح��م��د را�شد 
الن�شاط  ع��ل��ى  امل�����ش��رف  ال��ه��ن��دا���ش��ي 
ملجل�س  والتقدير  بال�شكر  ال�شيفي 
ال�شارقة للتعليم الذي اأتاح الفر�شة 
ال�شيفي  الن�شاط  بتنفيذ  للمجل�س 
الهندا�شي  ت���ق���دم  ك��م��ا  ل��ل��م��ج��ل�����س 
اأطفال  م��راك��ز  اإدارة  اإىل  ب��ال�����ش��ك��ر 
ال�������ش���ارق���ة ال���ت���اب���ع���ة مل��وؤ���ش�����ش��ة ربع 
واملبتكرين  ال���ق���ادة  ل�����ش��ن��اع��ة  ق���رن 

بدبا  ال��ط��ف��ل  م���رك���ز  وامل��ت��م��ث��ل��ة يف 
الور�س  تنفيذ  لتعاونهم يف  احل�شن 
ال�شكر  توجيه  مت  كما  مراكزهم  يف 
تعاونهم  على  ال��ور���س  منفذي  اإىل 
اأم�����ور الطلبة  اأول���ي���اء  م���ع جم��ل�����س 
احل�شن  دب��ا  مدينة  يف  وال��ط��ال��ب��ات 
متميزة  ف��ع��ال��ي��ات  اإىل  وال���و����ش���ول 

وهادفة.
اأ�شار حممد را�شد ر�شود  من جانبه 
اأم��ور الطلبة  اأولياء  رئي�س  جمل�س 

والطالبات بدبا احل�شن اإن املجل�س 
حقق اأه��داف��ه ال��رتب��وي��ة م��ن خالل 
ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب ال�شمو  ت��رج��م��ة 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
لال�شتفادة  ال�شارقة  حاكم  لالحتاد 
العطلة  خ����الل  ال��ط��ل��ب��ة   ب����اأوق����ات 
اإك�شاب  ع���ل���ى   وال���ع���م���ل  ال�����ش��ي��ف��ي��ة 
الوطنية  القيم  امل�شاركن عددا من 

يف اإطار باقة الأن�شطة املقدمة.

ال���ربام���ج  اأن  اإىل  ر�����ش����ود  واأ������ش�����ار 
ن���ف���ذه���ا جمل�س  ال���ت���ي  ال�����ش��ي��ف��ي��ة 
يف  والطالبات  الطلبة  اأم��ور  اأول��ي��اء 
اإطار  يف  نظمت  احل�شن  دب��ا  مدينة 
ال�شارقة  جم��ل�����س  م���ن  ت��وج��ي��ه��ات 
بهدف  ال�����ش��ارق��ة  بحكومة  للتعليم 
ق�شاء اإجازة �شيفية ممتعة للطالب 
والطالبات واكت�شابهم مهارات تنمي 
مداركهم الفكرية وتعزز من الولء 
امل�شاركن  ن���ف���و����س  يف  والن����ت����م����اء 

وعززت من عدد من امل�شامن التي 
من  تنميتها  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  ح��ر���س 

خالل جملة اأهدافه التي انتقاها.

•• دبي-وام:

تعكف جمعية دار الرب على تنفيذ 
اإن�شانيا  م�����ش��روع��ا   91 ورع����اي����ة 
وخ��ري��ا يف ك��ل م��ن ���ش��اح��ل العاج 
التنموية  م�شاريعها  �شمن  وغانا 
واخلرية يف القارة الأفريقية ويف 
ديننا  وتعاليم  قيم  تر�شيخ  اإط���ار 
الدولة  �شيا�شة  وترجمة  احلنيف 
اخلري  العمل  حقل  يف  وروؤي��ت��ه��ا 
والإن�����ش��اين ح��ول ال��ع��امل وجت�شيد 
الإن�شانية  احل�����ش��اري��ة  ال��ر���ش��ال��ة 
لالإمارات واأبنائها بن دول العامل 
لتوجيهات  والم��ت��ث��ال  و���ش��ع��وب��ه��ا 
الجتاه  ه��ذا  يف  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
“عام  وفعاليات  مل��ب��ادرات  وتعزيزا 
املتخ�ش�س  الوفد  واختتم  زايد”، 
عمل  زي���ارة  اجلمعية  ميثل  ال���ذي 
التقى  العاج  و�شاحل  لغانا  خا�شة 
يف  اجلمعية  ���ش��رك��اء  م��ن  بهيئتن 

البلدين.
عبداهلل  حم���م���د  ع����م����ران  ذك�����ر  و 

امل�����ش��اري��ع اخلرية  ق��ط��اع  رئ��ي�����س 
ال��زي��ارة ومهمة  “دار الرب” اإن  يف 
تندرج  بالوفد  اأنيطت  التي  العمل 
لإدارات  ال�����ش��ن��وي��ة  اخل��ط��ة  ���ش��م��ن 
تفقد  اإىل  وه�����دف�����ت  امل���������ش����اري����ع 
والإن�شانية  اخل���ري���ة  امل�������ش���اري���ع 
هناك ولقاء طلبة العلم واملعلمن 
اأع�شاء  م��ن  بال�شركاء  والج��ت��م��اع 
م�شاريع  تنفذان  اللتن  الهيئتن 
اخل���ر وال��ت��ن��م��ي��ة وال���ش��ت��دام��ة ل� 
وت�شرف  الدولتن  الرب” يف  “دار 
واآليات  التعاون  �شبل  لبحث  عليها 
والإن�شاين  اخلري  العمل  تنظيم 
كافة  يف  وال�����ت�����ع�����اون  وت����ط����وي����ره 

املجالت اخلرية م�شتقبال.
وا����ش���ت���م���ل���ت م���ه���م���ة ع���م���ل ال���وف���د 
الأيتام  بع�س  م��ع  ل��ق��اء  عقد  على 
امل��ك��ف��ول��ن م���ن ق��ب��ل اجل��م��ع��ي��ة يف 
ال��دول��ت��ن ال��ب��ال��غ ع���دده���م 270 
يتيما وتوزيع هدايا عليهم واإلقاء 
كلمة ن�شح واإر�شاد لهم ولأمهاتهم 
الهيئات  م���ن  ع��ل��ي��ه��م  وال��ق��ائ��م��ن 

امل�����ش��وؤول��ة.. وت��خ��ل��ل ال���زي���ارة لقاء 
مع عدد من امل�شوؤولن يف اجلهات 
حيث  غ��ان��ا  يف  ل�شيما  احل��ك��وم��ي��ة 
ال����ت����ق����ى ال�����وف�����د اخل��������ري وزي�����ر 
ال�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة واط��ل��ع منه 

اأحوال امل�شلمن  خالل اللقاء على 
هناك واحتياجاتهم.

الفريق  ع��م��ل  م��ه��م��ة  وت�����ش��م��ن��ت 
الإن�������ش���اين امل��ك��ل��ف الج���ت���م���اع مع 
للم�شاريع  امل��ن��ف��ذي��ن  امل���ق���اول���ن 

للجمعية  والإن�����ش��ان��ي��ة  اخل���ري���ة 
وحثهم  ال��دول��ت��ن  يف  الإم���ارات���ي���ة 
الوفد خالل الجتماع على �شرعة 
معاير  وتطبيق  امل�����ش��اري��ع  اإجن���از 
اجل�������ودة يف ت��ن��ف��ي��ذه��ا والل����ت����زام 

بح�شور  امل��ع��ت��م��دة  ب���امل���وا����ش���ف���ات 
ممثلي الهيئات امل�شوؤولة.

ونفذ فريق العمل زيارات تفقدية 
م�شروعا   91 ل�  مبا�شرة  ميدانية 
خريا واإن�شانيا وتنمويا للجمعية 

ال��ع��م��ل فيها  ال��ب��ل��دي��ن ور����ش���د  يف 
وعمل على تقييم خدماتها وقيا�س 
ر�شا الأهايل عنها ومدى �شعادتهم 
يف  الإم����ارات  ل�شيا�شة  ترجمة  بها 
ن�شر ال�شعادة والر�شا داخل الدولة 

يو�شف عبد  الوفد  وخارجها. �شم 
امل�شاريع  اإدارات  مدير  اليتيم  اهلل 
يف “دار الرب” وعبد الكرمي جعفر 
اآ�شيا  م�شاريع  اإدارة  مدير  احل�شن 

واأوروبا ال�شرقية يف اجلمعية.

اإقامة دبي تعلن مواعيد العمل مبراكز �سعادة » كهرباء دبي« تبداأ ت�سغيل م�سروع نظام الطاقة ال�سم�سية مبواقف ال�سيارات  
املتعاملني خالل عيد الأ�سحى •• دبي-وام:

م�شروع  ت�شغيل  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  ب��داأت 
يف  ال�شيارات  مبواقف  ال�شم�شية  الطاقة  نظام 
املناخي  التغر  وزارة  ومبنى  الرئي�س  مبناها 

والبيئة.
وتوفر مواقف ال�شيارات املزودة باأنظمة الطاقة 
لل�شيارات  موقفا   885 ل���  التغطية  ال�شم�شية 
األواح  من  ل��وح   6700 با�شتخدام  املوقعن  يف 
التي  و  حمليا  امل�شنعة  الكهرو�شوئية  الطاقة 

متتد على م�شاحة 13،200 مرت مربع وت�شل 
 2000 اإىل  الإج��م��ال��ي��ة  الإن��ت��اج��ي��ة  ق��درت��ه��ا 
ي��ع��ادل خف�س نحو  امل��وق��ع��ن مب��ا  ك��ي��ل��ووات يف 

1500 طن من النبعاثات الكربونية �شنويا.
املا�شي  العام  امل�شروع  اأطلقت  قد  الهيئة  كانت 
اإط��ار جهودها  دبي” يف  “�شم�س  م��ب��ادرة  �شمن 
دعم  و  النظيفة  الطاقة  على  العتماد  ل��زي��ادة 
التحول الذكي ملدينة دبي حتقيقا لروؤيتها باأن 
م�شتوى  على  مبتكرة  م�شتدامة  موؤ�ش�شة  تكون 

عاملي.

وقال �شعادة �شعيد حممد الطاير الع�شو املنتدب 
دبي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
مواقف  اأنظمة  مل�شروع  التجريبي  الت�شغيل  اإن 
لت�شجيع  ياأتي  املوقعن  يف  ال�شم�شية  ال�شيارات 
“ �شم�س  م��ب��ادرة  من  ال�شتفادة  على  اجلمهور 
اإىل دعم  الهيئة من خاللها  دبي” التي تهدف 
مبادرة دبي الذكية التي اأطلقها �شاحب ال�شمو 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 

اهلل” جلعل دبي املدينة الأذكى والأ�شعد عامليا.

•• دبي-وام:

الأجانب  و���ش��وؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة  اأعلنت 
الأ�شحى  عيد  اأي���ام  خ��الل  العمل  مواعيد  دب��ي  يف 
اأغ�شط�س   23 اإىل   19 من  الفرتة  خالل  املبارك 
اجلاري عدا يوم الثالثاء 21 من ال�شهر نف�شه اأول 

اأيام العيد.
و  املنارة  املتعاملن يف  �شعادة  العمل مبراكز  ويبداأ 
الطوار اجلديد و حتا من ال�شاعة التا�شعة �شباحا 

خدمات  ق�شم  يعمل  بينما   .. ظهرا  الواحدة  حتى 
امل��ط��ار يف مبنى رق��م 3 مب��ط��ار دب��ي ال���دويل على 
مدار ال�شاعة طيلة اأيام الأ�شبوع لت�شهيل و تي�شر 
ا�شتمرارية  و���ش��م��ان  املتعاملن  اإج�����راءات  اإجن����از 

العمل خالل عطلة العيد.
ودعت اإقامة دبي املتعاملن اإىل ا�شتخدام التطبيق 
 »GDRFA DUBAI ال��ذك��ي لإق��ام��ة دب��ي« 
املتوفر عرب تطبيقات الهواتف الذكية خالل عطلة 
العيد لت�شهيل وت�شريع عملية اإجنار معامالتهم و 

منوهة   .. ومتكاملة  واح��دة  خطوة  يف  اخت�شارها 
ا�شتف�شاراتهم  تقدمي  للمتعاملن  ميكن  اأن��ه  اإىل 
“على  “اآمر  ب��خ��دم��ة م��رك��ز الت�����ش��ال  ب��الت�����ش��ال 
الرقم املجاين 8005111 الذي يعمل على مدار 

ال�شاعة طيلة اأيام الأ�شبوع.
نائب  ���ش��رور  ب��ن  ال��ل��واء عبيد مهر  �شعادة  رف��ع  و 
مدير عام الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب 
اإىل ق���ي���ادة و���ش��ع��ب دولة  ب��ال��ع��ي��د  ال��ت��ه��اين  ب��دب��ي 

الإمارات.

بلدية احلمرية ترفع جاهزيتها ل�ستقبال عيد الأ�سحى بتزيني الدورات وال�سوارع وجتهيز م�سلى العيد واملق�سب

جمل�س اأولياء اأمور دبا احل�سن  يختتم ن�ساطه ال�سيفي ب�سرد احلكايات ال�سعبية 

»دار الرب« تنفذ 91 م�سروعا اإن�سانيا يف غانا و�ساحل العاج
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•• ال�شارقة-وام:

�شمو  ال�شارقة  ال�شمو حاكم  اأك��دت قرينة �شاحب 
رئي�شة  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�شيخة 
القلب  وموؤ�ش�شة  الأ���ش��رة  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�س 
الالجئن  ل��الأط��ف��ال  ال��ب��ارزة  املنا�شرة   - الكبر 
ل�شوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�شامية  املفو�شية  ل��دى 
ح��ق��ق��ت مكانة  الإم���ارات���ي���ة  امل�����راأة  اأن  ال��الج��ئ��ن 
مدعمة  حقيقة  وه��ذه  العامل  ن�شاء  بن  متفوقة 
با�شتمرار  ت�شدر  ال��ت��ي  والح�����ش��ائ��ي��ات  ب���الأرق���ام 
هذه  يف  والف�شل  وخ��ارج��ي��ة  م�شتقلة  ج��ه��ات  ع��ن 
الدولة وباين  املكانة يعود لروؤية وحكمة موؤ�ش�س 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  نه�شتها 
نهيان ومتابعة القيادة الر�شيدة وعدلها واإن�شافها 
الذي �شاوى الفر�س وفتح املجال للرجال والن�شاء 

للتعبر عن ذاتهم واإثبات كفاءاتهم.
اأنباء الإمارات  وقالت �شموها فى حوار مع وكالة 
امل���راأة هو حديث عن  اإن احلديث عن متكن  وام 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  وتفاين وحكمة  رعاية 
م��ب��ارك رئ��ي�����ش��ة الحت����اد ال��ن�����ش��ائ��ي ال��ع��ام رئي�شة 
الرئي�شة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س 
الإمارات”  “اأم  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى 

منوذج املراأة الإماراتية وم�شدر اإلهامها.
الإم����ارات  دول���ة  امل����راأة يف  ان مت��ك��ن  اإىل  لفتت  و 
العربية املتحدة ي�شتند على اأربعة مبادئ اأ�شا�شية 
ج��ع��ل��ت م��ن��ه ���ش��ي��ا���ش��ة ن��اج��ح��ة وم��ت��م��ي��زة حققت 
امل�شتويات  ع��ل��ى  ال��ي��وم  ن�شهدها  ال��ت��ي  امل��ن��ج��زات 
الجتماعية والقت�شادية والثقافية.. املبداأ الأول 
التعامل مع املراأة وفق خ�شو�شيتها كامراأة بدون 
امل��راأة يف  و�شعنا  فلو  بالرجل  ت�شبيهها  حم��اولت 
م�شار متكيني ي�شتهدف اأن ي�شل بها ملكانة الرجل 
وفرادة  خ�شو�شية  و�شنفقد  معا  الثنن  لظلمنا 
الرجل  بن  �شباقا  لي�س  التمكن  لأن  منهما  كل 
واملراأة لتحقيق م�شلحة طرف بعينه بل هو �شباق 
العليا و  الرجل وامل��راأة لتحقيق امل�شالح الوطنية 
نحن ن�شتهدف من �شيا�شات التمكن تهيئة الواقع 
الجتماعي والثقايف والقت�شادي الإماراتي بحيث 
يرتقي مبكانة الرجل واملراأة معا ول ن�شتهدف اأن 
يكون اأي منهما منوذجا لالآخر لأن يف هذا تعقيد 
الجتماعية  ل��ل��روؤي��ة  وغ��ي��اب  الجتماعي  للواقع 

ال�شاملة.
ي��رتك��ز حول  ال��ث��اين  امل��ب��داأ  ان  �شموها  وا���ش��اف��ت 
�شيا�شات  يفهم من احلديث عن  األ  حر�شنا على 
مت��ك��ن امل����راأة اأن��ه��ا ك��ائ��ن �شعيف ي��ح��ت��اج خلطط 
وبرامج خا�شة مل�شاعدتها فالتمكن ال�شليم الذي 
ين�شف املراأة هو اإزالة املعوقات واإتاحة املجال لها 
لتعرب عن قدراتها وطاقاتها ومواهبها واأن ترتقي 
مبكانتها يف اإطار من التناف�شية التي تفر�س عليها 
تطوير اإمكانياتها الذاتية و اأنا ل�شت مع توظيف 
املراأة لأنها امراأة ويجب التعامل معها كاأنها حالة 
توازن  لتحقيق  قيادية  مواقع  ت�شليمها  اأو  خا�شة 
على  الإح�شاءات  يف  ي�شجل  اجلن�شن  بن  �شكلي 

اأنه جناح.
و لقد علمتنا القيادة الإماراتية الر�شيدة اأن نوؤمن 
باملراأة واأن نثق بها وبقدرتها على النجاح ومهمتنا 
التعامل  يف  الفر�س  وتكافوؤ  العدالة  حتقيق  هي 
م���ع اجل��ن�����ش��ن م��ع��ا ع��ن��د احل���دي���ث ع���ن التعليم 
املجالت  يف  القيادية  املنا�شب  وت��ويل  والتوظيف 
التعامل  ولي�س  التمكن  اأ�شل  فالعدالة هي  كافة 

ب�شكل خا�س مع جن�س بعينه دون الآخر.

القانونية  احلماية  توفر  فهو  الثالث  املبداأ  ام��ا 
اجتماعية  م��ن��ج��زات  ب��و���ش��ف��ه��ا  امل������راأة  مل��ن��ج��زات 
وطنية و قد ا�شتطعنا بف�شل اهلل وتوجيه قيادتنا 
الر�شيدة اأن نحول هذه القوانن اإىل ثقافة را�شخة 
يف املجتمع الإماراتي و�شكل للتعامل اليومي داخل 
الرجل  عنها  يدافع  ومنجزات  واملوؤ�ش�شة  الأ���ش��رة 
واملراأة معا لأنها عنوان التميز والرقي واحل�شارة 

احلقيقية.
جتربة  خ�شو�شية  ال���راب���ع  امل���ب���داأ  ي��ت��ن��اول  ف��ي��م��ا 
وثقافتها  مكانها  وليدة  فهي  الإماراتية  التمكن 
ولي�شت  الإم��ارات��ي  التاريخ  وعراقة  ت��راث  ووريثة 
جتارب  اأن  �شحيح  اأخ���رى  جت��رب��ة  اأي  ع��ن  ن�شخا 
ال�شعوب تتقاطع يف الكثر من الق�شايا وال�شمات 

ولكنها ل تتماثل.
وحول التجربة املميزة يف اإمارة ال�شارقة واملتمثلة 
روؤية  و  ب��امل��راأة  لالرتقاء  من��اء  موؤ�ش�شة  اإن�شاء  يف 
اهتماماتها  وجم���الت  واأه��داف��ه��ا  املوؤ�ش�شة  ه��ذه 
وتطلعاتها اإىل العمل على متكن املراأة الإماراتية 
�شمو  ق��ال��ت  وال����دويل  الإق��ل��ي��م��ي  امل�شتوين  ع��ل��ى 
املركزية  ال��روؤي��ة  اإن  القا�شمي  ج��واه��ر  ال�شيخة 
الثقافية  امل��ع��ي��ق��ات  اإزال�����ة  “مناء” ه��ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
املراأة  متنع  قد  التي  والقت�شادية  والجتماعية 
البناء  م�شرة  يف  فاعل  كع�شو  ذاتها  حتقيق  من 
القوانن  دع��م  على  العمل  ج��ان��ب  اإىل  والتنمية 
الجتماعية  امل��ن��ج��زات  حتمي  التي  والت�شريعات 

وت�شاعد يف تطويرها.
وتفعيل  تنمية  “مناء” هو  ان هدف  اىل  واأ�شارت 
�شريكا يف حتقيق  لتكون  واإر���ش��اده��ا  امل���راأة  طاقات 
ال���ت���ي حددتها  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  ال���دول���ة  روؤي�����ة 
القيادة الر�شيدة فقد اأ�شبح تعزيز قيمة ال�شراكة 
والإنتاجية يف اأي جمتمع �شرطا لتحقيق التنمية 
م��ه��ي��اأ لبناء  اإىل جم��ت��م��ع  وال��و���ش��ول  امل�����ش��ت��دام��ة 

م�شتقبله بعقول واأيدي مواطنيه.
واأ�شافت اننا نتطلع اإىل تعزيز ح�شور جتربة املراأة 
الإماراتية على ال�شاحتن الإقليمية والدولية من 
خالل ال�شراكات التي حققتها موؤ�ش�شة مناء مثل 
الأمم  هيئة  وب��ن  بينها  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة 
املتحدة يف قيادة برنامج “تكافوؤ الفر�س ل�شيدات 
“التمكن  م��ب��ادرة  ب��رام��ج  اأه��م  اأح��د  الأعمال” - 
الأمم  هيئة  ت��ق��وده��ا  للمراأة” ال��ت��ي  الق��ت�����ش��ادي 

املتحدة للمراأة.
واأكدت �شموها ان املراأة الإماراتية اليوم لها متثيل 
قوي على ال�شاحة الدولية �شواء كان على ال�شعيد 
وت�شعى  والجتماعي  القت�شادي  اأو  الدبلوما�شي 
احل�شور  ه��ذا  اآث���ار  تعظيم  “مناء” اإىل  موؤ�ش�شة 
اآليات  املوؤ�ش�شة  ومتتلك  العاملي  امل���راأة  واق��ع  على 
املعار�س  تنظيم  مثل  الهدف  هذا  لتحقيق  كثرة 
الإماراتية  امل���راأة  م�شاهمات  ت��ربز  التي  ال��دول��ي��ة 
ال�شارقة  ملتقى  وان��ع��ق��اد  والقت�شاد  الثقافة  يف 
اأك����ر م��ن دول����ة وحر�شنا  ل�����ش��ي��دات الأع���م���ال يف 
الدائم على مد يد ال�شراكة والتعاون مع اجلهات 
وغرها  والتنمية  امل����راأة  مبلف  املعنية  ال��دول��ي��ة 
دول  بن  م�شرتكا  حتديا  ت�شكل  التي  امللفات  من 

العامل.
وت��اب��ع��ت �شموها ان��ه يف ظ��ل ح��ال��ة الن��ف��ت��اح على 
جت����ارب ال�����ش��ع��وب الأخ�����رى ال��ت��ي اأح��دث��ت��ه��ا ثورة 
الت�شال مل يعد بالإمكان اإجناح جتربة ما بدون 
فاملجتمعات  وال����دويل  الإق��ل��ي��م��ي  ب��ع��ده��ا  حتقيق 
والتطلعات  وال��ه��م��وم  امل�����ش��ال��ح  ت��ت�����ش��ارك  ال���ي���وم 
وفاعل  وا�شع  عاملي  تن�شيق  اإىل  يحتاج  وحتقيقها 

املراأة  اإ�شراك  على  نعمل  املبداأ  هذا  اأ�شا�س  على  و 
الإماراتية باحلراك الدويل اخلا�س بدعم ق�شايا 
يف  ودجم��ه��ا  والق��ت�����ش��ادي��ة  الجتماعية  التنمية 
الالجئن  كن�شرة  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��دول��ي��ة  امل�شاعي 

والفقراء وحتقيق ال�شالم وال�شتقرار.
امارة  اإل��ي��ه  تتطلع  ال��ذي  التمكن  مفهوم  وح��ول 
تنظر  املجتمعات  بع�س  ان  �شموها  قالت  ال�شارقة 
ل��ل��م��راأة ك��ط��اق��ة ع��م��ل واإن���ت���اج وم�����ش��درا لتعزيز 
تظلم  النظرة  ..ه���ذه  فقط  القت�شادية  الأرب����اح 
املراأة واملجتمع معا وت�شوه م�شار التمكن وتغيب 
يف  مكانتها  لها  اجتماعي  كائن  امل���راأة  اأن  مفهوم 
ل  و  ���ش��واء  ح��د  على  واملوؤ�ش�شة  واملجتمع  الأ���ش��رة 
ق��رار يف �شركة ما  اأن تكون �شاحبة  ميكن للمراأة 
وحميطها  اأ�شرتها  يف  ق���رار  �شاحبة  تكن  مل  اإذا 
ول ميكن لها اأن حتقق جناحات اقت�شادية اإذا مل 
تن�شاأ يف بيئة اجتماعية حمفزة وموؤمنة بقدراتها 
اىل  لفتة  ب��ذات��ه��ا...  ثقتها  فيها  وتعزز  ت�شجعها 
ال�شكل  لي�شا  اأهميتهما  على  والعمل  القت�شاد  ان 
الفنانة  امل��راأة  فهناك  ال��ذات  للتعبر عن  الوحيد 
والأديبة وال�شاعرة واملثقفة واملتطوعة يف القطاع 
اخلري وهناك املراأة التي ترعى اأبنائها ول ت�شمح 
يف  تنجح  لكنها  بالعمل  الجتماعية  ظروفها  لها 
باخت�شار  عاتقها  على  امللقاة  وواجباتها  مهمتها 
ل��ي�����س ه��ن��اك ���ش��ك��ل واح����د ل��ل��ن��ج��اح ب���ل ل���ه اأوج����ه 
متعددة وهذا هو مفهوم التمكن الذي ن�شعى اإىل 

تر�شيخه.
وحول اأهمية اإ�شراك املراأة يف �شنع ال�شالم خا�شة 
اأنها من اكر املتاأثرين باحلروب لأنها رمبا تفقد 
حمنة  م���ن  وت���ع���اين  والب�����ن  والأخ  وال�����زوج  الأب 
اإىل  اأميل  ل  �شموها  قالت  املعيل  وفقدان  اللجوء 
مقارنة ت�شحيات الرجل بت�شحيات امل��راأة يف ظل 
احلروب والنزاعات ومن ال�شعب تغليب ت�شحية 
ل  باهظة  اأث��م��ان��ا  الإن�شانية  تدفع  و  اأخ���رى  على 

ميكن تعوي�شها نتيجة ال�شراعات.
وا���ش��اف��ت ���ش��م��وه��ا اأم����ا خ�����ش��و���ش��ي��ة ت��ع��ام��ل��ن��ا مع 
اأنها تتحمل  النزاعات ف�شببها  امل��راأة يف ظل  حالة 
واحلفاظ  الأبناء  وتربية  الأ�شرة  اإعالة  م�شوؤولية 
على اإن�شانيتهم حتى بعد اأن ت�شع احلرب اأوزارها 
فاملراأة مطالبة مبواجهة ثقافة احلرب يف عقول 
ابنائها وتغليب ثقافة ال�شالم والبناء هذه مهمة 
العنف  ثقافة  �شيادة  ظل  يف  خا�شة  �شهلة  لي�شت 
اأن  ان��ه يجب  اىل  ..م�شرة  والتطرف  واحل��رم��ان 
ت�شتهدف  وال�شراعات  احل���روب  اأن  اأي�شا  نتذكر 
الأمم عرب م�شار تطورها  راكمتها  التي  املنجزات 
منها  يتعلق  ما  وخا�شة  املنجزات  ه��ذه  التاريخي 

التي  مكانتها  امل���راأة  منحت  والإن�����ش��اف  بالعدالة 
تتمتع بها الآن  لذا من حق املراأة وواجبها الدفاع 

عنها واحلفاظ عليها.
واأ�����ش����اف����ت ���ش��م��وه��ا ل���ه���ذه الأ�����ش����ب����اب ن�����رى من 
امل��راأة يف �شنع ال�شالم وتنظيم  اإ�شراك  ال�شروري 
لأنها  اأ�شكاله  بكافة  للعنف  املناه�شة  احل��م��الت 
متثل معاناة عائلتها وجمتمعها  ففي عام 2000 
املراأة  ب�شاأن   1325 القرار  الأم��ن  اعتمد جمل�س 
الدول  ك��ان حتالفا بن  وال��ذي  والأم���ن  وال�شالم 
املنظمات  م��ن  ق��وي��ة  الأع�����ش��اء وجم��م��وع��ة عاملية 
اإ�شراك  الن�شائية الدافع الأ�شا�س لهذا القرار هو 
املراأة يف حمادثات ال�شالم والتفاق على ترتيبات 
م��ا ب��ع��د ان��ت��ه��اء الأزم�����ات ح��ت��ى ت��ع��رب ع��ن روؤيتها 
وحقوقها التي يجب اأن تراعى عند التفاو�س على 
اإعادة الإدماج الجتماعي والقت�شادي واإعادة بناء 

املوؤ�ش�شات على قاعدة الد�شتور واملواطنة.
فيما  ال����دويل  للمجتمع  ���ش��م��وه��ا  ر���ش��ال��ة  وح����ول 
يتعلق بالالجئن قالت نخت�شر ر�شائلنا للمجتمع 
ب��ر���ش��ال��ة واح����دة مكثفة وم��ب��ا���ش��رة وهي  ال����دويل 
وال�شتقرار  ال��ن��م��و  ي��ح��ق��ق  اأن  ل��ل��ع��امل  مي��ك��ن  ل 
الكراهية  ث��ق��اف��ات  م��ن  يتخل�س  اأو  وال���ش��ت��دام��ة 
الالجئن  م�شكلة  ح��ل  ب��دون  والتطرف  والعنف 

واإنهاء معاناتهم.
 واأ�شافت اأن املجتمع الدويل ي�شتطيع من خالل 
منظماته وهيئاته اأن يكون فاعال اأكر يف معاجلة 
والنزاعات  باحلروب  تتمثل  التي  اللجوء  اأ�شباب 
الداخلية والفقر والتغر املناخي وغرها و حتى 
هذه  ملكافحة  الإمكانيات  كافة  تفعل  مل  اللحظة 
و  وامل�شالح  ال�شيا�شة  لعتبارات  نتيجة  الظواهر 
نخذلها  اأن  يجب  ول  املزيد  تتوقع  العامل  �شعوب 
لأن اخلذلن يعني املزيد من التفكك والتهمي�س 
وال�شراع.. ومن جانب ثان  ي�شتمد الفرد حقوقه 
ويف  واأعرافها  وقوانينها  ب��الده  د�شتور  من خالل 
اأن يفقد  اآخ���ر م��ن امل��م��ك��ن  ب��ل��د  ح���ال جل��وئ��ه اإىل 
الغطاء واحلماية القانونية اإن مل تتوفر القوانن 
الكفيلة بذلك وهنا على الدول امل�شيفة تعوي�شه 
احلق  ومنحه  احلماية  وتوفر  الفقدان  هذا  عن 
يف التعليم والعالج والعي�س الكرمي كونه �شحية 
�شيا�شة  �شنعتها  اإرادت������ه  ع���ن  خ���ارج���ة  لأح������داث 

وم�شالح قوى كربى مهيمنة.
التي   1951 ع��ام  اتفاقية  اإىل  �شموها  واأ���ش��ارت 
قانونية  ومنظومة  ال���دول  لكافة  ملزمة  تعترب 
للتعامل مع الالجئن و�شمان حقوقهم ويف ظل 
من  ن��رى  الآخ���ر  العقد  يف  اللجوء  حالة  تنامي 
اإنتاج  اأو  القدمية  التفاقيات  تطوير  ال�شروري 

الكبرة  للتحديات  ت�شتجيب  ج��دي��دة  اتفاقيات 
التي اأفرزتها ال�شراعات املنت�شرة يف اأكر من بلد 
باللجوء  يتعلق  فيما  خا�شة  م�شبوق  غر  ب�شكل 
يف  معروفة  تكن  مل  لأ�شباب  ال��ن��زوح  اأو  الداخلي 
والتهمي�س  ال��ف��ق��ر  اأو  امل��ن��اخ��ي  ك��ال��ت��غ��ر  ال�����ش��اب��ق 

الجتماعي.
وحول ما يعنيه ح�شول اإمارة ال�شارقة على لقب 
واليافعن” بعد  لالأطفال  �شديقة  “مدينة  اأول 
ح�����ش��ول��ه��ا ع��ل��ى الع��ت��م��اد ال��ر���ش��م��ي م��ن منظمة 
الأمم املتحدة لالأمومة والطفولة “اليوني�شيف” 
.. ق��ال��ت ���ش��م��وه��ا ه���ذا ال��ل��ق��ب ي��ع��ن��ي ال��ك��ث��ر يل 
ال�شارقة لأنه تتويج مل�شرة  اإم��ارة  ولكافة قاطني 
اج��ت��م��اع��ي��ة ث��ق��اف��ي��ة اق��ت�����ش��ادي��ة ���ش��ام��ل��ة جنحت 
الإمارة  موؤ�ش�شات  ك��اف��ة  ب��ن  بال�شراكة  واأث��م��رت 
وا�شتطاعت اأن ترتجم باإبداع روؤية �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي حاكم 
ال�شارقة واأن تلبي طموحات املجتمع اأ�شرة واأفرادا 
اأن جتد اليوم مدنا �شديقة  ال�شهل  .. فلي�س من 
لالإن�شان فكيف اإذا كان هذا الإن�شان طفال ويافعا 
لحتياجاته  بعيدة  وروؤي���ة  دقيقة  لرعاية  يحتاج 
وت��ط��ل��ع��ات��ه يف وق����ت ت��ع��اين امل��ج��ت��م��ع��ات خماطر 

التفكك والقطيعة بن الفرد وحميطه.
فلن  واليافعن  لالأطفال  بالن�شبة  اأم��ا  واأ�شافت 
اأحت�����دث ب��ا���ش��م��ه��م ك��ث��را و���ش��اأك��ت��ف��ي ب��ال��ق��ول اإن 
لنمو  املنا�شب  املناخ  وتوفر  ومتابعتهم  رعايتهم 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة امل��ن��ت��م��ي��ة امل��ب��دع��ة ه���و واج����ب علينا 
عليه  واحل��ف��اظ  املنجز  ه��ذا  حماية  اأم���ا  جتاههم 
ودولتهم  اإمارتهم  واجبهم جتاه  امل�شتقبل فهو  يف 

وم�شتقبلهم.
ل�شناعة  ق��رن  رب��ع  موؤ�ش�شة  لأه���داف  بالن�شبة  و 
العامل تعمل  اأول موؤ�ش�شة يف   - القادة واملبتكرين 
الأطفال  طاقات  وا�شتثمار  وتنمية  اكت�شاف  على 
وال��ن��ا���ش��ئ��ة وال�������ش���ب���اب ع��ل��ى م����دى 25 ع���ام���ا.. 
قالت   .. اأن�شطتها وفعالياتها  املقبل يف  وجديدها 
�شموها تهدف املوؤ�ش�شة اىل توفر كافة الإمكانيات 
الالزمة لتن�شئة جيل قادر على ا�شتكمال م�شرة 
التنمية والتطور وامل�شاهمة يف بناء م�شتقبل مزدهر 
مبعاير الغد ولي�س مبعاير احلا�شر .. م�شرة 
اىل ان املوؤ�ش�شة ت�شم حتت مظلتها كال من اأطفال 
ال�شارقة ونا�شئة ال�شارقة و�شجايا فتيات ال�شارقة 
وموؤ�ش�شة ال�شارقة لتطوير القدرات - تطوير ومن 
خالل اجلمع بن هذه الأطر �شي�شبح من ال�شهل 
توحيد الربامج وال�شرتاتيجيات التمكينية التي 

ت�شتهدف النا�شئة وال�شباب والأطفال.
ان  �شموها  قالت  املوؤ�ش�شة  جديد  بخ�شو�س  اأم��ا 
املوؤ�ش�شة اطلقت ا�شرتاتيجيتها -2018 2021 
التي تتلخ�س يف 6 حماور وهي املواطنة وتر�شيخ 
النا�شئة  الأج����ي����ال  ح��ي��اة  يف  والب���ت���ك���ار  الإب�������داع 
والإ�شراك والتاأثر والرعاية وال�شتدامة وتعمل 
يف الوقت الراهن على ترجمة هذه ال�شرتاتيجية 
حماورها  كافة  تغطي  عمل  وخطط  برامج  عرب 
وهي ا�شرتاتيجية قابلة للمراجعة والتطوير من 
التحديات  وم��واج��ه��ة  امل�شتجدات  ا�شتيعاب  اأج��ل 

التي قد تن�شاأ خالل تنفيذها.
و حول اأهمية الأ�شرة يف عملية التمكن املجتمعي 
وكيف ميكنها مواجهة حتديات اليوم دون التخلي 
عن قيمها وب�شكل ي�شمن املحافظة على وحدتها 
بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  اأو�شحت  وا�شتقرارها 
اأن  الأ�شرة هي م�شدر الأخالق  حممد القا�شمي 
و  للفرد  الأول  وامل��ع��ل��م  الجتماعية  وال�����ش��واب��ط 

لوجدنا  بتمعن  الإن�شاين  التاريخ  اإىل  نظرنا  لو 
كان  الجتماعي  للوجود  ك�شكل  الأ�شرة  ظهور  اأن 
التي  احل�شارية  والقفزات  املنجزات  اأهم  يف  �شببا 
كان  كما  الطويل  تاريخها  عرب  الب�شرية  حققتها 
لها الف�شل يف تنظيم العالقات بن النا�س وظهور 

القوانن املدنية يف مرحلة لحقة.
وقالت �شموه نحن ننظر لالأ�شرة على اأ�شا�س كونها 
م�شتقر  ملجتمع  حتتاج  التي  احل�شارة  لبناء  اأداة 
ويطور  امل��ب��ادئ  وينمي  القيم  يحفظ  ومتما�شك 
 .. املتنامية لالأفراد  بناء على احلاجات  القوانن 
لأي  اخلا�شة  القيم  ع��ن  التخلي  اأن  اىل  م�شرة 
جمتمع يعني بداية تفكيكه لأن هذه القيم لي�شت 
جمرد نظريات يف علم ال�شيا�شة والقت�شاد بل هي 
روابط للعالقات واأ�شا�س النظرة لالآخر والتعامل 
اأن بقاء الأ�شرة متما�شكة يف غاية  معه لذا اأعترب 
الأهمية حلماية القيم واملنجزات واحل�شارات ويف 
الوقت ذاته ل اأ�شرة ول جمتمع بدون قيم ومبادئ 

ت�شكل القوا�شم امل�شرتكة لن�شيجه الجتماعي.
اأن التم�شك بالقيم اخلا�شة بكل جمتمع  و اأكدت 
الثقافة  ومعها  القيم  ه��ذه  لأن  ا�شتقراره  اأ�شا�س 
�شياق  يف  املجتمعات  تنتجها  والتقاليد  وال��ع��ادات 
م�شرتها كا�شتجابة للتحديات ورغبة يف التطور 
وبلوغ م�شتويات ح�شارية م�شرفة لذا ل ميكن لأي 
اأمة اأن تن�شخ ثقافة وعادات وتقاليد اأمة اأخرى و 
بالكامل  ن�شختها  ل��و  و  منها  ت�شتفيد  اأن  ميكن 
التاريخية  و�شت�شعف جذورها  هويتها  �شتتال�شى 

و�شتفقد الروابط امل�شرتكة بن اأفرادها.
ال�شائدة  الكبر بالأمرا�س  بالن�شبة لهتمامها  و 
وامل�شتع�شية ويف مقدمتها ال�شرطان و التي بادرت 
الإماراتية  اأوىل اجلمعيات  واح��دة من  اإن�شاء  اإىل 
وهي   1999 ال��ع��ام  يف  ب��ه  املخت�شة  واخلليجية 
ميكن  وكيف  ال�شرطان  مر�شى  اأ�شدقاء  جمعية 
الت�شدي لهذا املر�س وغره من الأمرا�س قالت 
�شموها : يتكبد العامل مئات املليارات من الدولرات 
وانت�شارها  الأم����را�����س  لتف�شي  ن��ت��ي��ج��ة  ع���ام  ك���ل 
عاملية  ق�شية  املر�س  مكافحة  ق�شية  تعترب  لهذا 
ولي�شت خا�شة بدولة بعينها ومكافحة الأمرا�س 
م�شارين  على  يتم  اأن  يجب  وامل�شتع�شية  ال�شائدة 
بنيتها  لتطوير  ال��ف��ق��رة  ال���دول  دع��م  ه��و  الأول 
اإىل  نظيفة  وم��اء  غ��ذاء  م�شادر  وتوفر  التحتية 
رعاية �شحية  توفر  جانب تطوير قدراتها على 
املبكر عن  والك�شف  الوقاية  ثقافة  ون�شر  منا�شبة 
الفئات الجتماعية وخا�شة يف  املر�س لدى كافة 

املناطق النائية.
ال���ث���اين ه���و مت��وي��ل الأب���ح���اث اخلا�شة  امل�����ش��ار  و 
امل�شتع�شية  ل����الأم����را�����س  ع����الج����ات  ب��اك��ت�����ش��اف 
ل��ك��ل حم��ت��اج وجمانا  ب��اأ���ش��ع��ار ممكنة  وت��وف��ره��ا 
اأك��ر من  ال��ذي��ن يعانون م��ن الأم��را���س  للفقراء 
اأن حجم  اإىل  درا���ش��ات كثرة  ت�شر  غرهم حيث 
الإنفاق الدويل على الدرا�شات والبحوث العلمية 
يزال  ل  ال��ع��الج��ات  وت��ط��وي��ر  باكت�شاف  اخل��ا���ش��ة 
اأخرى  �شئيال جدا مقارنة بالنفقات على ق�شايا 
اأق���ل اأه��م��ي��ة م��ن ت��وف��ر ال��ع��الج ل��الأم��را���س التي 

ت�شتنزف مقدرات ال�شعوب وتخلق املعاناة للب�شر.
و اأع���رب���ت ���ش��م��وه��ا ع��ن الم����ل ب����اأن ي��ت��ج��ه العامل 
الأمرا�س  مكافحة  يف  ج��ه��وده  تنظيم  نحو  اأك��ر 
الت�شريعات  ك���ف���اءة  م���ن  ي��ع��زز  واأن  امل�����ش��ت��ع�����ش��ي��ة 
ت��ن��ظ��م ع��م��ل م���راك���ز الأبحاث  ال��ت��ي  وال���ق���وان���ن 
و�شركات الأدوية بحيث يتم تغليب الغايات النبيلة 

على الرغبة يف حتقيق الربح.

•• ال�شارقة-وام:

نظم بيت ال�شعر بدائرة الثقافة يف ال�شارقة م�شاء 
ام�س الأول اأم�شية �شعرية �شارك فيها جمموعة من 
مدير  الربيكي  حممد  ال�شاعر  بح�شور  ال�شعراء 
والإعالمين  وال�شعراء  الأدب��اء  من  وح�شد  البيت 

واملهتمن وقدمها ال�شاعر نا�شر البكر الزعابي.
وقال حممد الربيكي اإن بيت ال�شعر يف حركة دوؤوبة 
للبحث عن اأ�شماء جديدة تبث مواجدها لأول مرة 
ولل�شارقة  ال�شارقة،  ال�شعر يف  بيت  من على منرب 
عا�س  �شاعراً  تقدم  الفخر حن  فيها  ال�شعر  وبيت 

ثم ي�شرح  والدرا�شات  بالنقد  من�شغاًل  عاماً   20
باأن هذه الأم�شية هي اأول اأم�شياته ال�شعرية واآخر 
عديدة  وفعاليات  مهرجانات  يف  �شارك  اإن��ه  يقول 

لكن منرب بيت ال�شعر هو حلمه الدائم.
وافتتح القراءات ال�شعرية ال�شاعر الدكتور يو�شف 
املو�شوعية  بالوحدة  ات�شمت  مبقطوعات  حطيني 
واملكان  الزمان  من خالل م�شاهد متالحقة تعرب 
لتعرب عن حالة وجدانية ا�شتفزت قريحة ال�شاعر 
ف��ف��اح ب��ع��ط��ر ال�����ش��ع��ور ال����ذي وزع����ه ع��ل��ى العمود 
والتفعيلة ، ويف ختام الأم�شية كرم ال�شاعر حممد 

الربيكي ال�شعراء امل�شاركن.

بيت �سعر ال�سارقة ينظم اأم�سية اأدبية 

جواهر القا�سمي : التمكني هو �سباق الرجل واملراأة معا لتحقيق امل�سالح الوطنية العليا 

•• دبي-وام:

ت�����ش��ت��ع��د م��دي��ن��ة ال��ط��ف��ل يف دب����ي ل��الح��ت��ف��ال بعيد 
الأ�شحى املبارك عرب تنظيم جمموعة من الفعاليات 
املتنوعة التي تهدف اإىل ا�شتقطاب الأ�شر لق�شاء اأمتع 
الأوقات وذلك يومي ثاين وثالث اأيام العيد . ي�شمل 
جدول الحتفال فعاليات متنوعة من بينها م�شابقة 
عبارة  وه��ي  عيديتك”  على  واح�شل  معنا  “�شارك 
و  ال��دخ��ول  ت��ذك��رة  م��ع  عائلة  لكل  تعطي  اأ�شئلة  ع��ن 

يف  ال�شحب  وي��ق��ام  ال�شحب  ���ش��ن��دوق  يف  و�شعها  يتم 
جمموعة  على  حتتوي  التي  ويانا” و  “عيدوا  فقرة 
من الألعاب وامل�شابقات اإىل جانب تقدمي العديد من 
الهدايا القيمة بالإ�شافة اإىل ركن “احلاج ال�شغر” 
ال�شريفة  للكعبة  خلفية  م��ع  للت�شوير  املخ�ش�س  و 
اأن مدينة  اإىل  الإ����ش���ارة  و احل��ج��اج وغ��ره��ا . جت��در 
الطفل تعد من الوجهات البارزة لالأ�شر خ�شو�شا يف 
املنا�شبات و الأعياد ملا يتم تقدميه فيها من فعاليات 

مميزة ي�شتمتع بها كل اأفراد الأ�شرة.

مدينة الطفل تنظم فعاليات ل�ستقطاب 
الأ�سر يف عيد الأ�سحى املبارك

ف�����ق�����د امل�������دع�������و /ف���������ردى 
امريكا    ، رام���������رز  ع���ل���ي 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )821518327( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0567246853

فقدان جواز �سفر
دي����ب����رى   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ه���اب���ي���ت���ام���و وول��������دى م���رمي 
اجل���ن�������ش���ي���ة  اث������ي������وب������ي������ا     ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )EP3501348(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0524758122    

فقدان جواز �سفر
�شيكاندرا   / امل���دع���و  ف��ق��د 
باك�شتان     ، ن���������ازار  ع���ل���ي 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )KB1793172( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0562975199

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و / ���ش��اه علم 
، بنغالدي�س    كرامت علي 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )794046( رق���������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

    0559939567

فقدان جواز �سفر
ا�����ش����رف   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ف������اري������ك������وت������ي������ل ب���������ران 
ال��ه��ن��د   اجلن�شية  ك���وت���ى، 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)4316362( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

    0559939567

فقدان جواز �سفر
����ش���ي���خ   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
ع������ب������دال�������������ش������اج������د ����ش���ي���خ 
ال���ه���ن���د     ، ع����ب����دال���������ش����اه����د 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
من   )M6433764(
يجده عليه الت�شال بتليفون 
رقم  0555139372    

فقدان جواز �سفر
ج�������وان   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
الفلبن     ، ب���ل���ودو  ���ش��ارك��ي��ا 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )EC5162241( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

   0582541349

فقدان جواز �سفر
مايينكوتي  امل����دع����و/  ف���ق���د 
ب������ي������الث������وت������اث������ي������ل ي�����اه�����و 
ال���ه���ن���د     ، ب����ي����الث����وت����اث����ي����ل 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
ممن  يرجى   -)786390(
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  اق�������رب  او  ال���ه���ن���دي���ة 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية-الفجر:

حممد  ج�����ا������ش�����م  ال��������ل��������واء  �����ش����ه����د 
امل���رزوق���ي ق��ائ��د ع���ام ال��دف��اع املدين 
اإ�شرتاتيجي  مت����ري����ن  ����ش���ي���ن���اري���و 
حل��ري��ق ج�����ش��ي��م ن�����ش��ب يف ع���دد من 
امل�������ش���ت���ودع���ات يف امل���ن���ط���ق���ة احل����رة 
بتنفيذه  ق��ام��ت   ، ال��ف��ج��رة  ب���اإم���ارة 
امل����دين  ل���ل���دف���اع  ال���ع���ام���ة  الإدارة 
خالد  بح�شور العقيد  ال��ف��ج��رة 
الدفاع  اإدارة  مدير  احلمودي  ربيع 
من  بالإنابة وعدد  الفجرة  امل��دين 
جلاهزية  وذلك تعزيزاً    ، ال�شباط 
واملعدات  والآليات  الب�شرية  الكوادر 
التن�شيق  ع��ل��ى  ال���ق���درة  ول�����ش��م��ان 
ال��ف��ع��ال يف م��واج��ه��ة احل�����وادث مع 

�شركاء الدفاع املدين.
و�شارك يف التمرين  القيادة العامة 
ل�شرطة الفجرة ، والهيئة الوطنية 
لالأزمات والكوارث والهالل الأحمر 
، وه��ي��ئ��ة ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ، ودائ����رة 
الأ����ش���غ���ال ، والإ����ش���ع���اف ال��وط��ن��ي ، 
وق�����ش��م اخل���دم���ات الإل��ك��رتون��ي��ة يف 
وزارة الداخلية ، والهيئة الحتادية 
�شاند  وف���ري���ق   ، وامل������اء  ل��ل��ك��ه��رب��اء 

التطوعي.
واأف�����اد ال���ل���واء ج��ا���ش��م امل���رزوق���ي اأن 
اخلطة  ����ش���م���ن  ي�����اأت�����ي  ال���ت���م���ري���ن 
الإ�شرتاتيجية للقيادة العامة للدفاع 

اإ�شرتاتيجية  م��ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة  امل����دين 
اإىل اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
لأرقى  ثابتة  قواعد  واإر�شاء  تطبيق 
الفعالة  العاملية  والأ�شاليب  املعاير 
املخاطر حلماية  واإدارة  يف مواجهة 

الأرواح واملمتلكات.
وا�شار اإىل اأن الهدف من اإجراء مثل 
ه���ذه ال��ت��م��اري��ن ه��و م��راج��ع��ة عمل 
والوقاية  الأم����ن  وم���ع���دات  و���ش��ائ��ل 
الدفاع  مب��راك��ز  العامة  وال�شالمة 
التفا�شيل  م���ن  وال���ت���اأك���د   ، امل����دين 
الإنقاذ يف  لعمليات  الفنية اخلا�شة 
حالة حدوث حريق ، وذلك لغر�س 

اإعتماد اأف�شل الطرق يف التعامل مع 
اإىل  املتطورة  ،  احل���وادث  ه��ذه  مثل 
ج��ان��ب رف��ع ج��اه��زي��ة ف��رق واأجهزة 
الإن����ق����اذ يف امل����راك����ز ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
امل�شابهة  الطوارئ والأزم��ات  حالت 
والتقليل  اجلميع  �شالمة  ل�شمان 
م���ن اخل�����ش��ائ��ر ال��ب�����ش��ري��ة وامل���ادي���ة 
التمرين  اأن  اإىل  م�شراً  املحتملة، 
ج��اء مم��ت��ازاً وح��ق��ق الأه����داف التي 

اأقيم من اأجلها.
الدفاع  امل����رزوق����ي اأن  ال���ل���واء  واأك�����د 
ي�شعى  الدولة  م�شتوى  على  امل��دين 
دائماً اإىل تن�شيق اجلهود مع اجلهات 

الفوري  ت��دخ��ل��ه��ا  ل��ت��ن��ظ��ي��م  امل��ع��ن��ي��ة 
قد  التي  ال��ط��وارئ  ح��الت  ملواجهة 
حدوثها  املحتمل  اأو  بالفعل  حتدث 
الدفاع  اإدارات  ك��اف��ة  ت��ق��وم  ح��ي��ث   ،
التجارب  ب��اإج��راء  الإقليمية  امل��دين 
حمتملة  حل���������وادث  وال����ت����م����اري����ن 
و�شالمة  ج��اه��زي��ة  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 
تطبيق  من  والتاأكد  وامل��واد  املعدات 
اإ���ش��رتاط��ات ال��وق��اي��ة وال�����ش��الم��ة يف 
اإىل �شرورة  املباين واملن�شاآت ، لفتاً 
و�شرعة  اجل���اه���زي���ة  ع��ل��ى  الإب����ق����اء 
الأرواح  حماية  ل�شمان  الإ�شتجابة 

واملمتلكات واملكت�شبات الوطنية.

•• دبي-الفجر: 

اآل  را�شد  اختتمت موؤ�ش�شة حمدان بن 
مكتوم لالأداء التعليمي املتميز فعاليات 
ال�شيفية  املخيمات  برنامج  واأن�شطة 
2018 مب�شاركة جمموعة من  للعام 
وذلك  واملبتكرين  املوهوبن  الطالب 
اآل مكتوم  ب��ن را���ش��د  يف مركز ح��م��دان 

للموهبة البتكار. 
جموع  ال�شيفي  ال��ربن��ام��ج  واحت�شن 
واملبتكرين  امل�����وه�����وب�����ن  ال�����ط�����الب 
مهاراتهم  خم��ت��ل��ف  ت���ع���زي���ز  ب���غ���ر����س 
و���ش��ق��ل م��واه��ب��ه��م امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ور�س 
وت��دري��ب��ات مكثفة على  عمل وجت���ارب 
ومتخ�ش�شن  اأ���ش��ات��ذة  م��ن  نخبة  ي��د 
التكنولوجية  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
والب���ت���ك���اري���ة.  وق����ال ال��دك��ت��ور جمال 
الأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  املهري، 
الأمن العام ملوؤ�ش�شة حمدان بن را�شد 
املتميز:  التعليمي  ل����الأداء  مكتوم  اآل 
لروؤية  جت�شيداً  ال�شيفي  املخيم  ك��ان 
الإم��������ارات وق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���ش��ي��دة نحو 
للدفع  البتكار  وتعزيز  املواهب  تنمية 
اآفاق  اإىل  وال��ت��ق��دم  ال��ت��ط��ور  مب�����ش��رة 
و�شعياً  امل��ج��الت،  كل  م�شبوقة يف  غر 
واكت�شابهم  ال��ط��الب  م��واه��ب  ل�شقل 
ملواكبة  ال�����ش��روري��ة  امل���ه���ارات  خمتلف 
يوؤهل  مم���ا  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي،  ال���ت���ط���ور 
الإمارات للتناف�س على �شدارة العديد 
م�شتوى  على  العلمية  التطبيقات  من 

العامل.
برنامج  اخ��ت��ت��م  امل����ه����ري:  واأ�����ش����اف 
بنجاح  ال��ع��ام  ه��ذا  ال�شيفية  املخيمات 
اأكمل  ب�شكل حقق هدفه على  ملمو�س 
املهارات  ال���ط���الب  اإك�������ش���اب  م���ن  وج����ه 
تنفيذ  قدرتهم ومتكينهم من  وتعزيز 
التكنولوجية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  خم��ت��ل��ف 
امل���ت���ط���ورة، مب���ا ����ش���وف ي��ن��ع��ك�����س على 
م�����ش��ت��وى حت�����ش��ي��ل��ه��م ال��ع��ل��م��ي داخ���ل 
الرتقاء  موا�شلة  وب��ال��ت��ايل  امل��دار���س 

اتاحت  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة. وق���د  ب��امل��ن��ظ��وم��ة 
الهدف  ه��ذا  لتحقيق  الإم��ك��ان��ات  كافة 
ال�شامي، �شت�شتمر يف موا�شلة جهودها 
يف تنظيم املزيد من الربامج ال�شيفية.  
وقّدم املركز جمموعة من الأن�شطة ل� 
الربنامج  خ��الل  موهوباً  طالباً   70
التدريب  فر�شة  لهم  واأت��اح  ال�شيفي، 
والت�شميم  ال���روب���وت���ات  ب���رام���ج  ع��ل��ى 
عمليات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي. 
الإنتاج والت�شنيع التكنولوجية، ف�شاًل 
 Aerodynamics« برنامج  عن 
دولة  يف  ن��وع��ه  م��ن  الأول   ”LAB
الإم��ارات والذي يدمج علوم الطران 
مع علم الفيزياء وعلم خ�شائ�س املواد. 
كما ركز املركز على اجلانب البتكاري 
على  امل�شاركن  الطلبة  تدريب  خ��الل 
�شناعة الآلت والروبوتات، حيث تعلم 
الروبوتات  ���ش��ن��اع��ة  كيفية  ال��ط��الب 
الأبعاد،  ث��الث��ي��ة  ال��ط��اب��ع��ات  وت�شغيل 
الأبعاد عرب  الثنائي  الت�شميم  ومهارة 
ت��ق��ن��ي��ات ت�شكيل  احل��ا���ش��وب، وم��ع��رف��ة 

وعمل القوالب املختلفة و�شبها.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت ال���دك���ت���ورة مرمي 
املوهوبن  رعاية  اإدارة  الغاوي، مديرة 
اآل  ب����ن را�����ش����د  يف م��وؤ���ش�����ش��ة ح����م����دان 
املتميز:  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ل�������الأداء  م��ك��ت��وم 
م�شتويات  ال�شيفي  ال��ربن��ام��ج  »�شهد 
متميزة من الطالب املوهوبن الذين 
قدراتهم  وب��رزت  بعناية،  انتقائهم  مت 
املجال  اإت����اح����ة  مت  ح��ي��ن��م��ا  ال���ك���ب���رة 
املناهج  لعقولهم لالبتكار خارج نطاق 
الدرا�شية، وهو ما غر�س فيهم الرغبة 
يف تطوير البيئة التعليمية من خالل 
اأفكار خالقة خارجة عن املاألوف، وهو 
ما كنا نطمح اإليه من خالل الربنامج. 
جيل  �شيظهر  الربنامج  ا�شتمرار  ومع 
التي  امل��ه��ارات  باأف�شل  مت�شلح  ج��دي��د 
الإم�����ارات  وق���ي���ادة  ال��ت��غ��ي��ر  ت�شتطيع 
نحو م�شتقبل اأف�شل يف ظل املتغرات 
بالتطبيقات  ت��ه��ت��م  ال���ت���ي  ال���دول���ي���ة 

التكنولوجية يف املقام الأول«.
ب������دوره������ا، ق����ال����ت الأ������ش�����ت�����اذة م�����روة 
يف  الب��ت��ك��ار  ق�شم  رئي�شة  ���ش��ح��راوي، 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  موؤ�ش�شة 

لالأداء التعليمي املتميز: »كان البتكار 
املوهوبن  ل��ل��ط��الب  ال��ع��ن��ان  واإط�����الق 
لإف�������راغ ط��اق��ات��ه��م ه���و امل���ح���ور ال���ذي 
وهو  ال�شيفي،  ال��ربن��ام��ج  عليه  ي��ق��وم 
ور�س  بالفعل خ��الل خمتلف  م��ا جن��ح 
ال��ع��م��ل ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا ك���ل م���ن مركز 
للموهبة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان 
املوهوبن  ال��ط��الب  واأ�شبح  الإب��ت��ك��ار. 
مبتكرين بعد ما اكت�شبوه من مهارات 
ودقيقة  متعمقة  تكنولوجية  ومعرفة 
التكنولوجية  التطبيقات  خمتلف  يف 
ت��ق��ت�����ش��ر م�شرة  ول����ن  وال�����ش��ن��اع��ي��ة. 
�شوف  بل  الربنامج،  البتكار عند هذا 
م�شبوقة  غ��ر  م�شتويات  اإىل  ت�شتمر 
التي  امل����رتاك����م����ة  اخل��������ربات  ن��ت��ي��ج��ة 
اكت�شبها الطالب خالل الربنامج، مبا 
العلمية  خياراتهم  على  ينعك�س  �شوف 
نه�شة  يحقق  ما  القريب  امل�شتقبل  يف 
خمتلف  يف  هائلة  وتكنولوجية  علمية 
مقدمة  يف  ويجعلها  الدولة  موؤ�ش�شات 
التكنولوجية  التطبيقات  يف  ال��ع��امل 

بف�شل جهود اأبنائها املبتكرين«.  

•• دبي– الفجر:

الفئات  املوجهة ملختلف  املبادرات  الإم��ارات حزمة من  نظمت موا�شالت 
والإيجابية،  بالبهجة  مفعمة  اأج����واء  خلق  اإط���ار  يف  وذل���ك  الوظيفية، 
امل�شوؤولية املجتمعية جتاه  التزامها بتنفيذ وتطبيق برامج  انطالقاً من 
تطبيق  يف  الر�شيدة  حكومتنا  توجهات  يواكب  مبا  واملوظفن،  املجتمع 

برامج ومبادرات ال�شعادة يف املوؤ�ش�شات واجلهات احلكومية.
وقال عبداهلل حممد مدير اإدارة الت�شال احلكومي مبوا�شالت الإمارات 
اأن املبادرات التي مت اإطالقها هي من املبادرات ال� 18 التي تلتزم املوؤ�ش�شة 
ال�شعادة  وب���ث  م��وظ��ف��ي��ه��ا،  ل���دى  الإي��ج��اب��ي��ة  ال��ط��اق��ة  لتعزيز  بتنفيذها 

والتفاوؤل وحب العمل فيهم، حيث تن�شجم املبادرات مع توجهات القيادة 
العليا يف حتقيق �شعادة ورفاهية املجتمع.

الفرتة  خالل  نظمت  املوؤ�ش�شة  اأن  احلكومي  الت�شال  اإدارة  مدير  واأ�شار 
»ابت�شامة  ه��ي  الوظيفية،  الفئات  ملختلف  موجهة  م��ب��ادرات   3 املا�شية 
الأحد« و«�شينما ال�شعادة« و«�شيفنا بارد«، م�شراً اإىل اأن »ابت�شامة الأحد« 
وهدايا  من�شورات  توزيع  خاللها  من  ويتم  م�شتمرة  �شهرية  مبادرة  هي 

رمزية على املوظفن يف بداية الأ�شبوع.
الت�شال احلكومي  اإدارة  اأو�شح مدير  فقد  ال�شعادة«؛  »�شينما  اأما حول   
اأنها ت�شمنت جتهيز امل�شرح القائم يف املوؤ�ش�شة ليحاكي ال�شينما الفعلية، 
امل��اأك��ولت اخلفيفة على  امل��ب��ادرة عر�س فيلم فكاهي وت��وزي��ع  ومت خ��الل 

املوظفن من خمتلف الفئات الوظيفية، واأ�شاف اأن مبادرة »�شيفنا بارد« 
موجهة لفنيي الور�س الفنية التابعة للموؤ�ش�شة، حيث مت خاللها توزيع 
م�شروبات باردة عليهم وتوعيتهم ب�شرورة جتنب التعر�س لأ�شعة ال�شم�س 
لأوقات طويلة، وتوجيههم ب�شرورة �شرب كميات كافية من املياه، الأمر 

الذي من �شاأنه تخفيف تاأثر ارتفاع درجات احلرارة يف ف�شل ال�شيف.
يذكر اأن موا�شالت الإمارات تلتزم طوال العام بتنفيذ 18 مبادرة تعنى 
اأهمها امل�شاركة، والتقدير، ما ي�شهم يف  7 حماور  باملوظفن مبنية على 
تعزيز قيم الولء والنتماء، ورفع م�شتويات الإنتاجية، اإ�شافة اإىل حتقيق 
الأه��داف وفق  اإىل  الكفيلة للو�شول  الو�شائل  الوظيفي، وابتكار  التطور 

اأعلى امل�شتويات املطلوبة، وحتقيق احلياة املتزنة. 

•• دبي-الفجر:

اإبراهيم  خ��ل��ي��ل  خ��ب��ر  ال���ل���واء  اأك����د 
ال��ق��ائ��د العام  امل��ن�����ش��وري، م�����ش��اع��د 
�شرطة  يف  اجلنائي  البحث  ل�شوؤون 
اإك�����ش��ب��و ال����دويل  دب����ي، اأن م��ع��ر���س 
اقت�شادية  اأهمية  ذا  يعد   2020
ملتقى  وي�شكل  وثقافية،  و�شياحية 
ل���ل���ح�������ش���ارات وال���ث���ق���اف���ات وت���ب���ادل 
املعرفة، موؤكدا قدرة دولة الإمارات 

ا�شت�شافة  على  ودبي خا�شة،  عامة، 
نظراً  الدولية،  الفعاليات  تلك  مثل 
املتكاملة  التحتية  البنية  لمتالكها 
والكوادر  ال��ع��امل��ي��ة  امل��وا���ش��ف��ات  ذات 
املعار�س  ب�شناعة  امللمة  الب�شرية 
متلكه  ما  اإىل  بالإ�شافة  وال�شياحة، 
دبي من مرافق عامة ومراكز ت�شوق 
عالية  وموا�شالت  ات�شال  وو�شائل 
ا�شت�شافة  اجل��ودة وخ��ربة كبرة يف 
والفعاليات  وامل����وؤمت����رات  امل��ع��ار���س 

الريا�شية والقت�شادية الكبرة.
ت���روؤ����ش���ه اجتماع  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
اجلنائي  ال���ب���ح���ث  ������ش�����وؤون  ق����ط����اع 
اإك�شبو،  معر�س  لنطالق  ا�شتعدادا 
بح�شور العقيد حممد عقيل اأهلي، 
نائب مدير الإدارة العامة للتحريات 
البحث  ل�شوؤون  اجلنائية  واملباحث 
والتحري، والعقيد حارب ال�شام�شى، 
واملقدم  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  اإدارة  م���دي���ر 
البحث  اإدارة  مدير  اجل��وك��ر،  ع��ادل 

اجلنائي، وعدد من ال�شباط.
اأهمية  على  املن�شوري  ال��ل��واء  واأك���د 
يتمتع  متكامل  فريق  �شمن  العمل 
اأم��ن��ي��ة عالية  ب��اح��رتاف��ي��ة وم��ه��ن��ي��ة 
وال�شمعة  املكت�شبات  على  للحفاظ 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دول�����ة الإم��������ارات يف 
جميع املجالت، والتعاون والتن�شيق 
ب����ن ك���اف���ة اجل����ه����ات لإجن�������اح هذا 
احل����دث ال��ع��امل��ي ال����ذي ي�����ش��اف اإىل 

ر�شيد الإمارات.

وا�شتمع �شعادة اللواء خليل اإبراهيم 
املقدم  م���ن  واحل�������ش���ور  امل��ن�����ش��وري 
اإىل �شرح حول خطة  ع��ادل اجلوكر 
قطاع �شوؤون البحث اجلنائي ملعر�س 
احلدث  موقع  ت�شمنت  التي  اإك�شبو 

وجميع قطاعات اإمارة دبي.
الربنامج  نتائج  ا�شتعرا�س  مت  كما 
التاأهيلي اجلنائي لل�شباط و�شباط 
ملعر�س  ا���ش��ت��ع��داداً  والأف����راد  ال�شف 

اإك�شبو. 

•• دبي-الفجر:

ت���راأ����س الأ����ش���ت���اذ ب��ط��ي ال��ف��ال���ش��ي م��دي��ر اإدارة 
العامة  الإدارة  بالوكالة يف  املجتمعية  العالقات 
ربع  الج��ت��م��اع  دب��ي  �شرطة  املجتمع يف  لإ���ش��ع��اد 
يف  الجتماعية  امل��ب��ادرات  من�شقي  م��ع  ال�شنوي 
ملناق�شة  ال��ق��وة،  م�شتوى  على  العامة  الإدارات 
 ،2018 لعام  املجتمعية  امل��ب��ادرات  خطط عمل 
تخدم  اإبداعية  اأفكار  واإط��الق  تطويرها  و�شبل 
الإن�شانية  اجل���وان���ب  يف  دب���ي  ���ش��رط��ة  ع��م��ل��ي��ات 

واجلنائية واملرورية والبيئية واملجتمعية.

واأكد بطي الفال�شي اأن الجتماع يناق�س حتقيق 
املري  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  ���ش��ع��ادة  ت��وج��ه��ات 
مبادرات  تنفيذ  يف  دب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
اأفكاراً  وت��ت�����ش��م��ن  ع��ال��ي��ة،  ج����ودة  وذات  ن��وع��ي��ة 
اإب��داع��ي��ة حتقق ال��ه��دف م��ن اإع��داده��ا يف خدمة 
عمليات �شرطة دبي يف خمتلف املجالت. واأ�شار 
اإىل اأن الجتماع يناق�س اأي�شاً ال�شتثمار الأمثل 
وتقوية  دب��ي  �شرطة  امل��وج��ودة يف  ل��الإم��ك��ان��ي��ات 
مبا  ال�شرتاتيجيتن  ال�����ش��رك��اء  م��ع  ال�����ش��رك��ات 
ب���خ���دم جم����ال ع��م��ل ال��ط��رف��ن وي��ح��ق��ق قيمة 

م�شافة لهما يف خدمة املجتمع الإماراتي.

اأي�شاً  ي��ن��اق�����س  الج��ت��م��اع  اأن  ال��ف��ال���ش��ي  وب���ن 
تنفيذها  يتم  التي  امل��ب��ادرات  وحت�شن  مراجعة 
واأن  خا�شة  ا�شتدامتها  على  واحل��ر���س  ح��ال��ي��اً 
بع�شها حقق نتائج اإيجابية ومتقدمة يف خدمة 
نتائج  اأن  اإىل  ذات����ه  ال��وق��ت  يف  لف��ت��اً  امل��ج��ت��م��ع، 
للجمهور  املجتمعية  امل���ب���ادرات  راأي  ا�شتطالع 
اإي��ج��اب��ي��ة بلغت  اأظ��ه��رت ن�شبة ر���ش��ا  اخل��ارج��ي 
%91 يف العام 2017. وقدم الفال�شي �شرحاً 
توجهات  حول  املجتمعية  املبادرات  من�شقي  اإىل 
القيادة العامة ل�شرطة دبي يف العمل التكاملي 
وا�شتعر�س  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  امل���ب���ادرات  خم��ت��ل��ف  يف 

املالحظات العامة املتعلقة باآلية تنفيذ املبادرات 
املجتمعية، وناق�س مع املن�شقن ال�شبل الكفيلة 
املبادرات  ت�شويق  اإبداعية حول  باأفكار  باخلروج 
والتخطيط لها ب�شكل ُمبكر ومبتكر، ومتطلبات 
ع��ال��ي��ة ت�شمن  ب��ج��ودة  امل��ج��ت��م��ع  اإىل  ت��ق��دمي��ه��ا 
كما  تنظيمها.  م��ن  امل��رج��وة  الأه�����داف  حتقيق 
لتنفيذ  وا�شحة  خطة  و�شع  متطلبات  وناق�س 
املبادرات، وطرق ح�شر النتائج املتعلقة باملبادرات 
تقارير  ورفع   ،2018 لعام  املعتمدة  املجتمعية 
ب�شكل ربع �شنوي عن املبادرات تت�شمن النتائج 

واأعداد الفعاليات.

ا�صتعدادًا لإك�صبو 2020

اللواء املن�سوري ي�ستعر�س خطة قطاع البحث اجلنائي 

املبادرات  عن  اخلارجي  اجلمهور  ر�صا  % ن�صبة   91

�سرطة دبي تناق�س خطط عمل املبادرات املجتمعية واإطالق اأفكار اإبداعية 

»ابت�صامة الأحد« و«�صينما ال�صعادة« و«�صيفنا بارد« ملختلف الفئات الوظيفية

موا�سالت الإمارات تنظم 3 مبادرات لتعزيز ال�سعادة والإيجابية

مب�صاركة نخبة من الطالب املوهوبني واملبتكرين:

موؤ�س�سة حمدان بن را�سد اآل مكتوم لالأداء التعليمي 
املتميز تختتم برنامج املخيمات ال�سيفية 2018 

للوقوف على اجلاهزية و�صالمة الآليات

الدفاع املدين بالفجرية ينفذ 
مترينًا حلريق يف املنطقة احلرة

�����ش����وزن    / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اث���ي���وب���ي���ا     ، ادم  ع���ي�������ش���ى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP4034853( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0552011704

فقدان جواز �سفر
�شاروجانى   / امل���دع���و  ف��ق��د 
دي������ج������ورون������ي������ه������الج������ي ، 
������ش�����رلن�����ك�����ا اجل���ن�������ش���ي���ة 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )N5961934(
يجده عليه الت�شال بتليفون 
رقم  0527139959    

فقدان جواز �سفر
ب����الل احمد   / امل���دع���و  ف��ق��د 
علي  اي������ج������اد  �������ش������وده������ورى 
بنغالدي�س     ، �����ش����وده����وري 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
)E1405223( من يجده 
رقم   بتليفون  الت�شال  عليه 

    0547400243

فقدان جواز �سفر
توتوجنا   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الهند     ، ك�����وت�����ى  حم����م����د 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)8432949( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0559939567

فقدان جواز �سفر
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•• وا�شنطن-وكاالت:

ا���ش��ت��م��رت امل���ظ���اه���رات الإي���ران���ي���ة ���ش��ب��ع ليال 
اإعادة  �شبق  ال���ذي  الأ���ش��ب��وع  خ��الل  متوا�شلة 
ف��ر���س ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي دون���ال���د ترامب 
يف  طهران  على  العقوبات  من  الأوىل  اجلولة 
املتظاهرون  ال�شهر احل��ايل. هتف  ال�شابع من 
الغا�شبون عالياً معرّبين عن تعبهم من �شوء 
بتغير  وطالبوا  املمنهجن  والف�شاد  الإدارة 
ال�شحافية  اأو�شحت  ال�شياق،  هذا  يف  النظام. 
فرد  انتخابي  كاميليا  الإي��ران��ي��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 
نيوز”  اراب  “ذي  �شحيفة  يف  مقالها  �شمن 
ال�شعودية اأّن كلفة العي�س املت�شاعدة يف اإيران 

ل عالقة لها بالعقوبات املفرو�شة.
ح�شل ال��ن��ظ��ام يف ط��ه��ران ع��ل��ى امل��ل��ي��ارات من 
النووي يف  وّق��ع على التفاق  ال���دولرات حن 
واحداً  فل�شاً  ينفق  مل  لكّنه   ،2015 يوليو 
على رفاهية املجتمع. منذ ذلك احلن، توفرت 
فر�س ال�شتثمارات يف اإيران، لكن ب�شبب �شلوك 
النظام يف املنطقة، وثقت �شركات قليلة بالبيئة 
ال�شيا�شية لكي تتعامل جتارياً مع اإيران. لقد 
مت تبديد ثروة ال�شعب الإيراين على النزاعات 
الإق��ل��ي��م��ي��ة يف ����ش���وري���ا وال���ي���م���ن وع���ل���ى دعم 

امليلي�شيات ال�شيعية يف العراق ولبنان. 
ل يلوم ال�شعب الإيراين �شوى حكومته ب�شبب 
املوؤ�ش�شات  واإف��ال���س  املرتفعة  البطالة  ن�شب 
ال��ت��ج��اري��ة. ال��ع��ق��وب��ات اجل���دي���دة ه���ي تذكر 
خالل  تتح�شن  مل  حياتهم  ب���اأّن  ل��الإي��ران��ي��ن 
ال�شنوات الأربعن املا�شية، مع اأو بدون اتفاق 

اإىل  اأ�شغى  �شخ�س  اأي  املتحدة.  ال��ولي��ات  مع 
خطاب الرئي�س الإي��راين ح�شن روح��اين على 
اأغ�شط�س  ال�شاد�س من  الر�شمي يف  التلفزيون 
الأكاذيب  م��ن  امل��زي��د  اإل  ي�شمع  مل  احل����ايل، 
العقوبات  ملواجهة  احلكومية  امل��ب��ادرات  ح��ول 
واحتمال اإجراء ا�شتفتاء على امل�شائل الأ�شا�شية 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا ال��ب��الد.ي��ع��ل��م اجل��م��ي��ع اأن ل 
املر�شد الأعلى ول احلر�س الثوري �شي�شمحان 

للحكومة بتنظيم ا�شتفتاء كهذا على الإطالق. 
رمب���ا ت��ق��دم روح�����اين ب��ه��ذا ال��ع��ر���س لتهدئة 
ب�شكل  يعمدون  الدينين  احلكام  لكّن  ال�شعب 
املاأزقن  من  للهروب  الوقت  �شراء  اإىل  وا�شح 
اأنف�شهم  اأوق���ع���وا  ال��ل��ذي��ن  ال��داخ��ل��ي وال����دويل 
ال�شعب  اإب��الغ  فيهما. مل يخجل روح��اين من 
ت�شتهدف  ح��ن  احلقيقي  ب���الأمل  �شي�شعر  اأّن���ه 
املرحلة الثانية من العقوبات قطاع النفط يف 

اإذا  عما  ف��رد  اإنتخابي  وت�شاأل  املقبل.  نوفمرب 
�شيجل�شون  الإيرانين  اأّن  يظّن  روح��اين  ك��ان 
يف منازلهم ويت�شورون جوعاً لأّنهم مغرمون 
بالنظام الإيراين وعقيدته.اإّن ال�شبب الوحيد 
يف  امل�شاركة  اإىل  الإي����راين  ال�شعب  دف��ع  ال��ذي 
النتخابات الرئا�شية �شنتي 2013 و2017 
ظروف  �شيح�شن  ب���اأّن���ه  روح�����اين  وع����ود  ك���ان 
عي�شهم و�شورة بالدهم على امل�شتوى الدويل. 

لكّنه مل يحقق اأياً من الأمرين. اإّن الأوروبين 
النووي،  الت��ف��اق  يدعمون  ي��زال��ون  ل  ال��ذي��ن 
العقوبات  ل���ت���ف���ادي  ط���ري���ق���ة  ع���ل���ى  ي��ع��م��ل��ون 
مع  تتعامل  ال��ت��ي  ال�����ش��رك��ات  على  الأم��ري��ك��ي��ة 
ط��ه��ران. وه��م ي��درك��ون توجهات ال���راأي العام 
وق��م��ع ال��ن��ظ��ام ل��ل��م��واط��ن��ن ال��ع��ادي��ن. يريد 
الأوروبيون احلفاظ على التفاق النووي لأنهم 
ال�شرق  ن��ووي يف  ت�شلح  �شباق  روؤي���ة  ي���وّدون  ل 
الأمنية  م�شاحلها  على  وللحفاظ  الأو���ش��ط. 
والإقليمية، ترغب اأوروبا بتفادي مواجهة بن 
اإ�شرائيل. تت�شاءل  اأو  املتحدة  اإيران والوليات 
اإنتخابي فرد عّما اإذا كان باإمكان النظام النجاة 
جتيب  اأن  قبل  اجل��دي��دة  العقوبات  جولة  من 
اإي�����ران ع��ان��ت ب�����ش��دة م��ن ه���ذه العقوبات  ب����اأّن 
وجه  على  املا�شية.  الأرب��ع��ن  ال�شنوات  خ��الل 
عهد  خالل  قا�شية  العقوبات  كانت  التحديد، 
باراك اأوباما، غر اأّن النظام تخّطى ال�شغط. 
امل�����رة، ق���د ي��ك��ون الأم�����ر خمتلفاً.  ل��ك��ن ه����ذه 
ال�شعب الإيراين غر م�شتعد ولن يقبل تكّبد 
امل�شّقات. مل تتح�شن البنية التحتية الإيرانية 
عالية  م�شتويات  وهنالك   1979 ث��ورة  منذ 
اإّن  الإدارة. من جهة ثانية،  الف�شاد و�شوء  من 
الإقليمية مكلف يف  ال�شوؤون  النظام يف  تدخل 
اأن تكون موجهة لتلبية  امل��وارد يجب  اأّن  حن 
من  بالرغم  الإيرانين.  من  املالين  حاجات 
املرّجح قيام طهران  اأّن��ه من غر  ذل��ك، يبدو 
بتعديل اأولوياتها ل�شالح �شعبها و�شيكون على 
الإيرانين العادين اأن يقرروا ما هو الأن�شب 

بالن�شبة اإليهم. 

ال�شرطة الربيطانية ام�س اأن ال�شخ�س الذي ده�س اأ�شخا�شا ب�شيارته 
قرب مقر الربملان يف لندن ام�س الأول الثالثاء، �شيواجه تهم ارتكاب 
بجروح  اأ�شخا�س  ثالثة  القتل«.واأ�شيب  وحماولة  اإرهابية  “اأعمال 
عندما قاد ال�شاب �شيارته فوق ر�شيف الثالثاء وده�س اأ�شخا�شا كانوا 
على دراجات هوائية قبل اأن ي�شطدم باحلاجز خارج مقر الربملان يف 
�شوداين يدعى  اأ�شل  بريطاين من  اأن��ه  اإع��الم  و�شائل  وذك��رت  لندن. 
�شالح خاطر يف التا�شعة والع�شرين من العمر.واأفادت ال�شرطة اأنه مت 
اإرهابية”،  “اأعمال  اإلقاء القب�س عليه يف البداية لال�شتباه بارتكابه 
من  اإث��ن��ان  القتل«.ونقل  “حماولة  هي  اأخ��رى  تهمة  اليه  وجهت  ثم 
اأن  ق��ب��ل  امل�شت�شفى  اإىل  وام�����راأة-  رج���ل  -وه��م��ا  امل�����ش��اب��ن  ال�شحايا 
يغادراه. ومتت معاجلة امل�شاب الثالث يف املوقع.وت�شبه احلادثة ب�شكل 
امل��ارة على  املا�شي عندما ده�س رجل  العام  الذي وقع  كبر العتداء 
الربملان  خارج  باحلواجز  �شيارته  ت�شطدم  اأن  قبل  و�شتمن�شرت  ج�شر 
ليرتجل منها ويهرع اإىل الداخل.وطعن منفذ العتداء اآنذاك، الذي 
مت التعريف عنه على اأنه خالد م�شعود، �شرطياً كان يحر�س الربملان 
قبل اأن يطلق عنا�شر الأمن النار عليه ويردونه قتيال. واأ�شفر اعتداء 

و�شتمن�شرت عن مقتل خم�شة اأ�شخا�س اإ�شافة اإىل املهاجم.

141 مهاجرا بعد ظهر ام�س  و�شلت ال�شفينة اكواريو�س وعلى متنها 
اأياما  ا�شتمر  انتظار  بعد  بالر�شو  لها  �ُشمح  حيث  مالطا،  اإىل  الأرب��ع��اء 
“اأ�س. منظمتا  ت�شتاأجرها  التي  ال�شفينة  املتو�شط.ودخلت  البحر  يف 
اإىل مرفاأ  ح��دود غر احلكوميتن،  واأط��ب��اء بال  اأو.اأ����س مديترانيه” 
باأزمة  ت�شببها  من  �شهرين  غ.وبعد  ت   12،00 ال�شاعة  بعيد  لفاليتا 
دبلوما�شية حادة، �شمح لل�شفينة اأكواريو�س ام�س الأول الثالثاء بالر�شو 
يف مالطا بعد اتفاق مع خم�شة بلدان اأخرى يف الحتاد الأوروبي -فرن�شا 
اإ�شتقبال  بتقا�شم  ق�شى  وا�شبانيا-  والربتغال  واللوك�شمبورغ  واملانيا 
اىل  الإثنن  و�شلوا  اآخرين  و114  ال�شفينة  من  على  مهاجرا   141
اجلزيرة.و�شت�شتقبل ا�شبانيا 60 مهاجرا، على غرار فرن�شا، والربتغال 
واأكر  الق�شر  واأريرتيا. ون�شفهم من  ال�شومال  واأكريتهم من   .30
مهاجرا   141 اجلمعة  اأن��ق��ذت  ال�شفينة  ه��ذه  ن�شاء.وكانت  ثلثهم  من 
البحث عن مرفاأ  قبالة �شواحل ليبيا، وان�شرفت منذ ذلك احلن اىل 
ا�شتقبالهم.واأعلنت  وايطاليا  ملالطا  املبدئي  الرف�س  بعد  ل�شتقبالهم، 
اكواريو�س  ال�شفينة  اأن  الأرب��ع��اء  مديترانيه”  “اأ�س.اأو.اأ�س  منظمة 

�شتبحر من جديد. 

الذين  عنا�شر طالبان  اأخ���راً  اأب��ع��دت  الأف��غ��ان��ي��ة  ال��ق��وات  اأن  ي��ب��دو 
اإىل  احلركة  ع��ادت  حيث  غزنة  مدينة  اأ�شبوع  ح��واىل  قبل  هاجموا 

ال�شوارع مع ا�شتمرار املخاوف ال�شديدة من اندلع معارك جديدة.
وجابت دوريات قوات الأمن ال�شوارع التي خلت من امل�شلحن. وبداأ 
مرا�شل  ذك��ر  كما  وتنظيفها،  متاجرهم  يف  الأ���ش��رار  باإ�شالح  جت��ار 

وكالة فران�س بر�س.
لكن املرا�شل ملح عنا�شر من طالبان يف قرية واحدة على الأقل خارج 
املدينة، واأبليِغ �شكان اأي�شا بوجودهم يف اأماكن اأخرى قريبة، ما يثر 

املخاوف من جتدد املعارك.
تبعد  التي  ال�شرتاتيجية  غزنة  مدينة  على  طالبان  هجوم  وك��ان 
الأفغاين  اجلي�س  وواج��ه  اخلمي�س.  م�شاء  ب��داأ  كابول،  عن  �شاعتن 

املدعوم من قوات جوية اأمركية، �شعوبة يف �شده ا�شتمرت اأياما.
فقط  حم��دودة  عمليات  واأن  ت�شقط  مل  املدينة  اأن  ال�شلطات  وتوؤكد 
ل ت���زال ق��ائ��م��ة. ومل ت��ع��رف ام�����س الأرب���ع���اء امل���راح���ل ال��ت��ي بلغتها 
الوطني  “اجلي�س  اأن  اإىل  بيان  يف  الدفاع  وزارة  العمليات.واأ�شارت 
الأفغاين يطمئن �شعب غزنة اأن العدو لن تكون لديه فر�شة زعزعة 
ُقتلوا يف غ��ارات جوّية  املتمردين  اأن ع�شرات  م�شيفة  النا�س”  حياة 

وعمليات برّية.

عوا�شم

لندن

كابول

باري�س

الفلبني ينتقد حتكم ال�سني يف 
�سماء بحر متنازع عليه 

•• مانيال-رويرتز:

وجه الرئي�س الفلبيني رودريجو دوترتي انتقادا نادرا لل�شن بالقول اإنه 
يريد اأن تعيد بكن النظر يف �شلوكها يف بحر ال�شن اجلنوبي واإنها لي�س 
جزرها  قرب  امل��رور  من  الأجنبية  وال�شفن  الطائرات  منع  يف  احلق  لديها 

ال�شناعية يف البحر املتنازع عليه.
“تعدل” ال�شن من �شلوكها وتتوقف عن  اأن  وعرب دوترتي عن اأمله يف 
تقييد احلركة يف ذلك املمر املائي، الأمر الذي قد يقود اإىل مواجهة، ورمبا 

مع الوليات املتحدة.
ولدى كل من ال�شن وتايوان والفلبن وماليزيا وفيتنام وبروناي مطالب 
حتويل  يف  ال�شن  ت�شرع  حيث  �شرباتلي،  اأرخبيل  على  بال�شيادة  متناف�شة 
�شعاب مرجانية اإىل جزر �شناعية، هي على ما يبدو من�شاآت ع�شكرية ي�شدر 

منها ع�شكريون على نحو منتظم اأوامر لل�شفن الأجنبية باملغادرة.
وق����ال دوت���رت���ي يف خ��ط��اب يف وقت 
الثالثاء  اأم�������س  م�����ش��اء  م���ن  م��ت��اأخ��ر 
لأن هذه  يفكروا جمددا  اأن  “عليهم 
يوما  توتر  ب��وؤرة  تكون  اأن  �شاأنها  من 
ت�شتطيعون  ل  “اإنكم  م���ا«.واأ����ش���اف 
اإن�شاء جزيرة. اإنها من �شنع الإن�شان 
وتقولون اإن املجال اجلوي فوق هذه 
خطاأ  ه��ذا  ملككم.  ال�شناعية  اجل��زر 
بحر  نعتربها  ما  املياه هي  ه��ذه  لأن 

دوليا. وحق املرور الآمن م�شمون«.
ال�شينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ت��رد  ومل 

بعد على طلب للتعليق.

م�صتويات عالية من الف�صاد و�صوء الإدارة يف اإيران 

املزيد من الأكاذيب.. طهران حتاول �سراء الوقت

اليابان ترفع م�ستوى التحذير من بركان وا�سنطن ترجح بقاء تاي�س املفقود يف �سوريا حيًا
 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

اإدارة الرئي�س الأمركي دونالد ترامب عن  اأعربت 
اأو�شن  املفقود  الأم��رك��ي  ال�شحفي  ب��اأن  اعتقادها 
ت��اي�����س ل ي���زال ع��ل��ى ق��ي��د احل���ي���اة، ب��ع��د م���رور �شت 
���ش��ن��وات ع��ل��ى اخ��ت��ف��ائ��ه يف ���ش��وري��ا ح��ي��ث يعتقد انه 

حمتجز هناك.
هيذر  الأمركية  اخلارجية  با�شم  املتحدثة  وقالت 
يف  لختفائه  ال�شاد�شة  ال�شنوية  الذكرى  يف  ن��اورت 

ظروف غام�شة “نعتقد اأنه على قيد احلياة«.
حالته،  حول  عميق  بقلق  ن�شعر  زلنا  “ما  واأ�شافت 

ون��ع��م��ل بجهد م��ن اأج���ل اع����ادة اأو���ش��ن ت��اي�����س اإىل 
اأي تفا�شيل حول كيفية  ن��اورت  ال��وط��ن«.ومل تعط 
او عن  ال�شتنتاج  اىل هذا  املتحدة  الوليات  و�شول 

مكان احتجازه واجلهة التي حتتجزه.
وعمل تاي�س كم�شور حر ل�شالح عدد من املوؤ�ش�شات 
الفرن�شية  ال�����ش��ح��اف��ة  وك���ال���ة  م��ث��ل  الإع���الم���ي���ة 
ا�س  بي  و�شي  بو�شت  والوا�شنطن  نيوز  وماكالت�شي 
قرب  تفتي�س  نقطة  ع��ن��د  اح��ت��ج��ازه  ق��ب��ل  وغ��ره��ا 

دم�شق يف 14 اآب اغ�شط�س 2012.
وظهر اجلندي ال�شابق يف م�شاة البحرية الأمركية 
مع�شوب العينن بن جمموعة من امل�شلحن غر 

املعروفن يف ت�شجيل فيديو بث لحقا.
ر�شمية  معلومات  اأي  تر�شح  مل  الوقت  ذل��ك  ومنذ 
حول ما اذا كان حيا ام ل.ويف وقت �شابق هذا العام 
اأعلنت الوليات املتحدة عن تخ�شي�س جائزة قدرها 
ك�شف  يف  ت�شاعد  مبعلومات  يديل  ملن  دولر  مليون 
“وا�شنطن بو�شت”  م�شره.وقال والداه ل�شحيفة 
مفاو�شات  ت��رام��ب  اإدارة  تفتح  ب���اأن  ي��اأم��الن  انهما 
م��ب��ا���ش��رة م��ع احل��ك��وم��ة ال�����ش��وري��ة ل��ت��اأم��ن اإطالق 
���ش��راح��ه.وق��ال��ت وال��دت��ه دي���ربا ت��اي�����س “نحن حقا 
باإعادة  اأك���رب  ال��ت��زام  لديها  الإدارة  ه��ذه  اأن  ن��وؤم��ن 

النا�س اىل الوطن«.

•• طوكيو-رويرتز:

على  بركان  من  التحذير  م�شتوى  الأرب��ع��اء  ام�س  اليابان  رفعت 
اأعلى م�شتوى، الأمر الذي  اإىل ثاين  اإحدى قمم جزيرة جنوبية 
يق�شي باأن ي�شتعد ال�شكان لالإجالء واإن مل تر�شد ال�شلطات بعد 

حدوث ثوران فعلي عند قمة الربكان.
ال�������زلزل  اإن  ال���ي���اب���ان���ي���ة  وق����ال����ت وك����ال����ة الأر�������ش������اد اجل����وي����ة 
ت��زاي��دت عند قمة على جزيرة  ال��ك��ربي��ت  وان��ب��ع��اث��ات  ال��ربك��ان��ي��ة 
كوت�شينويرابوجيما التي تبعد حوايل األف كيلومرت جنوب غربي 

طوكيو كما رفعت م�شتوى التحذير من اخلام�س اإىل الرابع.

ال��رم��اد والدخان  واأط��ل��ق  اأع���وام  ال��ربك��ان ب�شدة قبل ثالثة  وث��ار 
رمبا  التي  احلمم  من  تدفقات  مطلقا  ال�شماء  يف  الأم��ت��ار  لآلف 

كانت مميتة وو�شلت اإىل البحر.
وجرى يف ذلك الوقت اإجالء جميع �شكان اجلزيرة لكنهم عادوا يف 

وقت لحق. ويوجد نحو 100 �شخ�س هناك يف الوقت احلا�شر.
ويف اليابان 110 براكن ن�شطة وتراقب البالد 47 بركانا ب�شفة 

م�شتمرة.
وكان 63 �شخ�شا قد لقوا حتفهم يف ثوران بركان جبل اأونتاكي يف 
�شبتمرب اأيلول 2014 وذلك يف اأ�شواأ حادثة من نوعها يف اليابان 

منذ قرابة 90 عاما.

•• لندن-وكاالت:

ينكب عدد من الباحثن، وغالبيتهم يعملون مع جامعة 
كامربيدج الربيطانية، وبت�شجيع من احلكومة الأملانية، 
ال�شرق  ال�شالم يف  اإح���الل  اأج���ل  على و���ش��ع درا���ش��ة م��ن 
�شهدتها  درو���س وجت��ارب  ال�شتفادة من  الأو���ش��ط، عرب 

اأوروبا من نزاعات وحروب، يف القرن ال�شابع ع�شر. 
ال��ب��اح��ث��ن ع��ل��ى تنظيم م��وؤمت��ر خا�س  وي��رتك��ز ه���دف 
اللقاءات  ���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن  ن�����ش��ق  ب��ال�����ش��رق الأو�����ش����ط ع��ل��ى 
ما  دم���رت  ع��ام��اً  ث��الث��ن  ح���روب  اأن��ه��ت  الديبلوما�شية 

يعرف اليوم با�شم اأملانيا.
ا�شطنبول  يف  مقيم  �شحفي  داراغ��اه��ي،  ب���روزو  ويلفت 
16 عاماً،  ال�����ش��رق الأو���ش��ط لأك���ر م��ن  اأح����داث  غطى 
اإىل ت��ط��ور م�����ش��روع ال��درا���ش��ة بعد ث��م��اين ور���ش��ات عمل 
وب���رل���ن وميونيخ  ول���ن���دن  ك��ام��ربي��دج  وم����وؤمت����رات يف 
�شيا�شات  و���ش��ن��اع  معنيون  فيها  ���ش��ارك  ح��ي��ث  وع��م��ان، 
تتعلق ب�شراعات ال�شرق الأو�شط، على اأمل اأن تكلل تلك 
املوؤمترات  من  �شل�شلة  لعقد  الطريق  بتمهيد  اللقاءات 

الكفيلة بالتو�شل اإىل �شفقة عظمى.
وي��ل��ف��ت ك��ات��ب امل��ق��ال مل�����ش��ادق��ة اأ���ش��خ��ا���س ب���ارزي���ن على 
امل�������ش���روع، وم�����ش��ارك��ت��ه��م يف م��ب��اح��ث��ات��ه، وم��ن��ه��م ديفيد 
اأي، واأحمد عبد  اآي  اأ�شبق لوكالة �شي  برتايو�س، مدير 
العربية،  للجامعة  ال��ع��ام  الأم����ن  �شكرتر  غ��ي��ث،  اهلل 
و�شتيفان دي م�شتورا، املبعوث الدويل ل�شوريا، والأمر 
يف  �شابق  ع�شو  مو�شوي،  ح�شن  و�شيد  الفي�شل،  تركي 

املفاو�شات النووية الإيرانية. وقد �شاركت حكومة الأردن 
يف املوؤمترات واملباحثات بح�شور فايز الطراونة، رئي�س 
امللك. وموؤخراً،  �شقيق  والأمر في�شل،  امللكي،  الديوان 
اأكدت امل�شت�شارة الأملانية اأنغيال مركل م�شادقتها على 

امل�شروع. 
وح�����ش��ب ك��ات��ب امل���ق���ال، ق��د ت���روق ف��ك��رة حتقيق �شفقة 
الأو�شط،  ال�شرق  الالعبن يف  لعدد من  لل�شالم  كربى 
التذكر مبا جرى عند  اأن  املوؤمتر  ي��درك منظمو  لكن 
انعقاد موؤمتر ال�شالم اخلا�س باأوروبا، ي�شر ل�شعوبات 
باحثون  ق��ارن  لطاملا  داراغ��اه��ي،  وح�شب  الطريق.  على 
اجلارية  واملتداخلة  املت�شابكة  ال�شراعات  و�شحفيون 
حالياً يف ال�شرق الأو�شط بحرب الثالثن عاماً، عندما 
يف  الربوت�شتانتينة  الأط���راف  م��ن  جمموعة  انخرطت 
اأوروبا يف �شراع مع اأملانيا الكاثوليكية مدعومن بقوى 

اإقليمية متناف�شة يف حينه. 
يف ذلك الوقت، كانت فرن�شا واإ�شبانيا وال�شويد تتحارب 
لب�شط ال�شيطرة والنفوذ. واليوم يتناف�س كل من تركيا 
واإيران ورو�شيا وال�شعودية والوليات املتحدة، عرب قوى 
م�شتعلة  منطقة  على  لل�شيطرة  و�شيعية،  �شنية  وكيلة 
متتد عرب م�شاحة وا�شعة من ال�شرق الأو�شط. و�شمن 
ذلك القو�س امل�شطرب، قتل مئات الآلف باأثر �شربات 
ج��وي��ة، وت�����ش��رد م��الي��ن. وي��ع��اين م��الي��ن اآخ��ري��ن من 
ميزانيات،  ا�شتنزفت  ح��روب  ب�شبب  والأم��را���س  الفقر 
اأجياًل  وم����دار�����س، واأره����ب����ت  ودم�����رت م�����ش��ايف وط���رق���اً 
باأكملها. وح�شب كاتب املقال، كان ذلك النوع من الدمار 

الذي �شهدته حرب الثالثن عاماً، والذي تفاقم ب�شبب 
ا�شتخدام جيو�س مرتزقة، هو ما دفع ديبلوما�شين مع 
وبع�س  وال�شويد،  وفرن�شا  املقد�شة  روم��ا  امرباطورية 
الوليات الأملانية لعقد حمادثات قادت يف نهاية املطاف 

لتحقيق ال�شالم يف غرب اأوروبا يف عام 1648. 
ولذا قال مايكل اآك�شورثي، باحث متخ�ش�س يف ال�شوؤون 
الإيرانية يعمل مع امل�شروع: “كلما تاأملنا مبا يجري يف 
اأوج��ه �شبه مع ح��رب الثالثن  الأو���ش��ط وجدنا  ال�شرق 
عاماً، من حيث الطبيعة الطائفية، وا�شتخدام الوكالء. 
ك��م��ا ن�شهد ال��ي��وم ك��ي��ف ت��ق��ود ال��ف��و���ش��ى يف ب��ل��د م��ا اإىل 

ا�شطرابات يف دول واأقاليم اأخرى«. 
وي�����ش��ر ك��ات��ب امل��ق��ال لق����رتاح ال��ب��اح��ث��ن امل�����ش��ارك��ن يف 
اأو  عمان  وم��وؤمت��رات يف مدينتي  ل��ق��اءات  لعقد  امل�شروع 
ا���ش��ط��ن��ب��ول، ح��ي��ث حلكومتيهما ع��الق��ات م��ع ع���دد من 
اختيار موقع  وف�شاًل عن  املنطقة.  ال�شراع يف  اأط��راف 

اأوروبا  لغرب  الأ�شلية  ال�شالم  اتفاقية  توفر  منا�شب، 
تلك  واأه���م  م�شابه.  ح��دث  تنظيم  كيفية  ب�شاأن  درو���ش��اً 
املتناحرة  الأط�����راف  جميع  م�����ش��ارك��ة  ���ش��م��ان  ال���درو����س 
يف ال��ل��ق��اءات. وق��د طرحت اق��رتاح��ات ب��اأن ت�شم قائمة 
الوليات  م��ن  ر�شمية  وف����وداً  امل���وؤمت���رات  اإىل  امل��دع��وي��ن 
امل��ت��ح��دة والحت�����اد الأوروب������ي ورو���ش��ي��ا واإي�����ران وتركيا 
ب��الإ���ش��اف��ة ل��وف��ود متثل النظام  وال�����ش��ع��ودي��ة وال���ع���راق، 

ال�شوري واملعار�شة، ولرمبا الأكراد واأطراف مينية. 
ه���ي���ل���رتم���ان، مدير  ق����ال ج��و���ش��ت  ال�������ش���ي���اق،  ه����ذا  ويف 
موؤ�ش�شة  ل��دى  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  ق�شم 
ال�شرق  يف  اأط�����راف  “ترف�س  غروب”:  “كراي�شي�س 
اأخ��رى معنية ب�شراعات  اأط��راف  اإىل  الأو�شط اجللو�س 
�شي�شبحون  لأن��ه��م  اأح���د،  ا�شتبعاد  ميكن  ول  املنطقة. 
غر  لكنها  جذابة،  تبدو  قد  ك��ربى،  ل�شفقة  مف�شدين 

متوفرة حالياً«.

و�ستفاليا ال�سرق الأو�سط...
جتربة فريدة لل�سالم يف املنطقة

�صل�صلة اأزمات تراجعت بعالقات البلدين

تقرير: ترامب اأتقن التعامل مع اأردوغان
•• وا�شنطن-وكاالت:

كتب الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان مقاًل يف �شحيفة نيويورك تاميز 
عرب فيه عن ا�شتيائه من �شيا�شات الوليات املتحدة. واأثار خماوف م�شروعة 
حيال ال�شيا�شة الأمريكية اأدت لإغ�شاب قادة تركيا و�شعبها على حد �شواء. 
ال�شرق  لدرا�شات  اإنريكو  اإيني  معهد  ل��دى  ب��ارز  زميل  ك��وك،  �شتيفن  لكن، 
الأو�شط و�شمال اأفريقيا التابع ملجل�س العالقات اخلارجية، راأى اأن اردوغان 
ب��اأن وا�شنطن  اإقناع قرائه  ال��رواي��ة، حم��اوًل  اأردوغ���ان �شوى ن�شف  مل يقل 

�شحت بحليف و�شريك موثوق.
وت�شمل �شكاوى وا�شنطن خطط اأنقره ل�شراء نظام الدفاع ال�شاروخي املتطور 
الأمريكية  املقاتالت  من  كل  ت�شغل  �شوف  تركيا  لأن  رو�شيا،  من   S-400
F-35، اأحدث تقنية ابتدعها اجلي�س الأمريكي، وتعتمد اأي�شاً على رو�شيا 
�شيمكن  ما   ،S-400 لنظام  غيار  قطع  وتوفر  ال�شيانة  عمليات  لإج��راء 
مو�شكو من احل�شول على معلومات قيمة حول كيفية ك�شف الطائرة. كما 
�شعَّب الأتراك على الوليات املتحدة مهمة حماربة داع�س، بداية عرب اإكراه 
وا�شنطن على التفاو�س ب�شاأن ا�شتخدام قاعدة اإجنرليك اجلوية، ومن ثم 
عرب دخولهم اإىل �شمال �شوريا ل�شتهداف الأكراد حلفاء وا�شنطن. ويف هذا 

ال�شياق، هدد اأردوغان نف�شه قوات اأمريكية متواجدة يف �شوريا. 
ويف ما يتعلق باإيران، يلفت كوك لبذل اأنقره كل ما اأمكنها لتقوي�س ال�شيا�شة 
مبعار�شة  اأو  خمتلفة،  نووية  �شفقة  على  التفاو�س  عرب  �شواء  الأمريكية، 

فر�س عقوبات ومن ثم امل�شاعدة يف جتنبها. 
وي�شيف كوك اأن هناك اأي�شاً ق�شية اعتقال الق�س اآندرو جاك�شون يف تركيا 
من  �شخ�شاً   20 و   15 ب��ن  م��ا  تركيا  حتتجز  كما   .2016 اأك��ت��وب��ر،  منذ 
حملة اجلن�شيتن الأمريكية والرتكية، منهم عامل يف نا�شا، بتهم الإرهاب. 
وت�شتخدم اأنقره اأولئك املعتقلن كاأوراق م�شاومة لإجبار وا�شنطن على ت�شليم 
فتح اهلل غولن، احلامل للغرين كارد، والذي تتهمه تركيا بتدبر حماولة 
ويرى كاتب املقال اأن التدهور احلاد الأخر يف  انقالبية يف يوليو 2016. 
العالقات بن وا�شنطن واأنقره ب�شاأن تدهور قيمة اللرة الرتكية، ما هو اإل 
نتيجة �شل�شلة من الأزمات حلت بن البلدين، وحيث بداأ م�شتثمرون يف بيع 
اللرة جراء خماوف حيال �شوء اإدارة اقت�شادية، وعدم ا�شتقرار �شببه التوتر 

بن الوليات املتحدة وتركيا. 
اإن مل يكن  وح�شب كوك، لأمريكا م�شلحة يف اقت�شاد تركي �شحي وقوي، 
فقط لأجل منع انهيار اللرة من التاأثر على عمالت اأ�شواق نا�شئة اأخرى. 
وقد تقل�س هذا اخلطر حالياً ب�شبب غياب معظم امل�شتثمرين يف عطالتهم 

ال�شيفية، ولكن اأغ�شط�س �شينتهي فوراً و�شياأتي بعده �شبتمرب، ول يلوح يف 
الأفق وجود خطط لإنقاذ القت�شاد الرتكي.

عليهم  ما  القت�شادية،  اأزمتهم  تعميق  الأت���راك  يتجنب  كي  ك��وك،  وح�شب 
�شوى م�شاعدة اأنف�شهم، ول يبدو اأن هذا ما �شيحدث، اأو اأن م�شالح اأردوغان 
الرئي�س،  �شهر  اأن  ك�شف  بلومبرغ  موقع  لكن  به.  لهم  �شت�شمح  ال�شيا�شية 
اإىل  املالية واخلزانة، طرح خطة م�شوؤولة  وزير  اأي�شاً  البراق، وهو  برات 
حد ما. ووفق املوقع يخطط البراق ملتابعة الن�شباط املايل، ومل�شاعدة اأكر 
ال�شركات تاأثراً بانهيار اللرة، وعلى خالف �شائعات، لن ت�شتويل احلكومة 
باأن  اأردوغ��ان  املقال لت�شريح  على ودائع بالعمالت الأجنبية. وي�شر كاتب 
وا�شنطن ت�شن “حرباً اقت�شادية” �شد تركيا، ويرى اأنه يعك�س مدى التوتر 
الذي اأ�شاب العالقات بن البلدين خالل ال�شنوات اخلم�س الأخرة. وي�شود 
قلق كبر يف اأو�شاط مكاتب يف وزارة اخلارجية الأمريكية ولدى البنتاغون، 
العالقة  ب�����ش��اأن نهاية”  ال�����ش��ي��ا���ش��ة اخل��ارج��ي��ة،  وو���ش��ط ع���دد م��ن حم��ل��ل��ي 
ال�شرتاتيجية” بن البلدين، واحلاجة لإنقاذها. ولكن الكاتب يختم راأيه 
برتحيبه بال�شغط الذي متار�شه حالياً اإدارة ترامب على تركيا بهدف تغير 
�شلوكها ال�شلبي الذي جتاهلته اإدارتان �شابقتان، ما اأوحى لأنقره باأنها حليف 

قيم ل غنى عنه، وهي لذا لن تعاقب على اأفعالها. 
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العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16

اإعــــــــــالن
و�شالون  ال�ش�����ادة/حمام  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الهناء املغربي للرجال
رخ�شة رقم:CN 1014222 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة طالب �شعيد �شويد عبيد العربي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر را�شد علي عبيد احلليفي الزعابي

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 غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16

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

CN 1159721:لل�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شاره عامر بخيت هادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد مفتاح را�شد مفتاح النعيمي

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 غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اطايب لل�شوكولته ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1029992 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي �شعيد عبداهلل علي احلجري %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عالء �شعيد العب�شي %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �شعيد العب�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد م�شبح حممد الهنجري املزروعي
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16

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

CN 1250794:البيئية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شن علي عبداهلل فائق املهري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد امن زينل خوري

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 غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم وكافيه املربز 

رخ�شة رقم:CN 2341091 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد علي حممد �شادق البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلمى حا�شر علي املزروعي
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 غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16

اإعــــــــــالن
العا�شق  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شجاد رخ�شة رقم:CN 1064922 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدالعزيز ح�شن جا�شم حممد احلو�شني %100
تعديل وكيل خدمات

حذف را�شد خلفان حميد حممد الغيثي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف قا�شم كوجنو نو�شاد

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 غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16

اإعــــــــــالن
يارد  باك  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بي�شرتو ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2317579 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة نزيه زكي امل�شري %16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد عزيز ديب %16
تعديل ن�شب ال�شركاء

بالل حممد ديب من 49% اىل %17
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 غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16

اإعــــــــــالن
ت�شريحة  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجميل رخ�شة رقم:CN 1743799 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ام ا�س كيو لتمثيل ال�شركات 

M S Q REPRESENTATION OF COMPANIES

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف برامود ادهيكاري كري�شان ادهيكاري

تعديل وكيل خدمات
حذف حممد نايع حممد ح�شن املن�شوري

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 غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16

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

امل�شتقبل للمقاولت وال�شيانه العامه
 رخ�شة رقم:CN 1818537 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حممد �شحمي لدارة العقارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2400124 

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

تعديل ا�شم جتاري من/حممد �شحمي لدارة العقارات

MOHAMMED SAHMI REAL ESTATE MANAGEMENT

اىل/برايت ليف لدارة العقارات

BRIGHT LIFE REAL ESTATE MANAGEMENT

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مي�شوري لل�شيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2588379 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/مي�شوري لل�شيانة العامة
MISSOURI GENERAL MENTENENCES

اىل/مي�شوري للمقاولت وال�شيانة العامة
MISSOURI GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/البناء ال�شامل لدارة املرافق ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1972653 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حمد �شيف حممد مبارك ال �شاملن املن�شوري من �شريك اىل مدير

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حمد �شيف حممد مبارك ال �شاملن املن�شوري من 1% اىل %0
 al benaa real estate تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شركة البناء لال�شتثمار العقاري �س م خ

investment pjsc من �شريك اىل مالك
 al benaa real estate خ  م  �س  العقاري  لال�شتثمار  البناء  �شركة  ال�شركاء/  ن�شب  تعديل 

investment pjsc من 99% اىل %100
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/البناء ال�شامل لدارة املرافق ذ.م.م

ALBENAA ALSHAMEL FACILITIES MANAGEMENT LLC
اىل/البناء ال�شامل لدارة املرافق- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ALBENAA ALSHAMEL FACILITIES MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
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 غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شلدامو�س ملقاولت البناء

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1013610 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة وليد فرحان ال�شويف %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/م�شطفى هالل علي عبداهلل البلو�شي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ م�شطفى هالل علي عبداهلل البلو�شي من 100% اىل %51

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 5*3 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/�شلدامو�س ملقاولت البناء
SLADAMOS BUILDING CONTRACTING

اىل/�شلدامو�س ملقاولت البناء ذ.م.م
SLADAMOS BUILDING CONTRACTING LLC

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 غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16

ق�سر اللولو واملرجان للخياطة الن�سائية- ذ م م
يعلن مكتب مرال عبد احلبيب لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات 

الداريه انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غر العادية 

ال�شادر بتاريخ 2018/06/26 بحل وت�شفية �شركة

ق�صر اللولو واملرجان للخياطة الن�صائية - ذ م م
فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى 

�س.ب   026716054 فاك�س   026716055 رقم   هاتف  املعن 

�شعيد عبداهلل اجلنيبي  بناية  ال�شياحي  بالنادي  ابوظبي   53181

الطابق )4( مكتب رقم )403( واإح�شار امل�شتندات الثبوتيه، وذلك 

خالل مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16

 اإعـــالن �شطب قيد
اي�شت  ميدل  اويل  مر�شك  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
ال�شركة يف  الدامنارك( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع  )اجلن�شية: 
-19 ق   25 �س  املرور  �شارع  ابوظبي  جزيرة  )العنوان:  ابوظبي  اإمارة 

املرور   PRP  19171 العقار  رقم  للتنمية  املبادلة  �شركة  املالك/   18
ال�شركات  �شجل  يف   )3926( رقم  حتت  واملقيدة   )107758 �س.ب:   B
الجنبية يف الوزارة. وتنفيذا لحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�شنة 
رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف   2015
2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع  )377( ل�شنة 
ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من 
ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة 
وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�شر  تاريخ  �شهر من  يتجاوز  ميعاد ل  يف 

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16
اإعـــالن

IN-1000326 :يعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/م�صنع العني للزخرفة ال�صرياميك رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد ابدوا رغبتهم يف تعديل الرخ�شة ال�شناعية املذكورة اأعاله:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فهد حممد عبداهلل ح�شن املرزوقي %11
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة في�شل حممد عبداهلل ح�شن املرزوقي %11
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد حممد عبداهلل ح�شن املرزوقي %11
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فالح حممد عبداهلل ح�شن املرزوقي %10

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فرح حممد عبداهلل ح�شن املرزوقي %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فخريه حممد عبداهلل ح�شن املرزوقي %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فريدة حممد عبداهلل ح�شن املرزوقي %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فاطمة حممد عبداهلل ح�شن املرزوقي %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فوزيه حممد عبداهلل ح�شن املرزوقي %5

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خامن هاجر ح�شن عزيزي %3
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شة عبداهلل احمد عبداهلل الهرمودي %3

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مرمي حممد عبداهلل ح�شن املرزوقي %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فر�شته �شلطان علي %3

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيدة حممد عبداهلل ح�شن املرزوقي %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شمرة حممد عبداهلل ح�شن املرزوقي %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فاخرة حممد عبداهلل ح�شن املرزوقي %5

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مرمي دي دافيد %3
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ورثة حممد عبداهلل كهربار مرزوقي

قانوين تعديل نوع/ من موؤ�ش�شة فردية حملية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ AL AIN CERAMIC & DECORATIVE FACTORY م�شنع العن لزخرفة ال�شراميك 

اإىل AL AIN CERAMIC & DECORATIVE FACTORY LLC م�شنع العن لزخرفة ال�شراميك ذ.م.م
وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية ال�شناعه خالل اأ�شبوع من تاريخ ن�شر الإعالن 

، واإل فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�شاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1118312 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/منجرة امليناء
AL MEENA CARPENTRY SHOP

اىل/كراج �شوبر جرنال ل�شبغ املركبات
SUPER GENERAL AUTO CARS PAINTING GARAGE

تعديل ن�شاط/ا�شافة دهان ور�س املركبات )4520002(
تعديل ن�شاط/حذف منجرة )ور�س النجارة( )1622007(

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل الو�شيلة لالقم�شة 

رخ�شة رقم:CN 1120511 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة را�شد علي �شعيد خلفان ال�شاعدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16

اإعــــــــــالن
حللول  ال�ش�����ادة/�شيمبلك�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1196517:الربامج وال�شبكات رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ا�شماعيل احمد ا�شماعيل حممد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد العو�شي يحيى �شميحيه املنهايل

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

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

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خياط بنت العرب 

رخ�شة رقم:CN 1109929 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة احمد �شعيد م�شلح جمهور الحبابي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شدرى عامل �شرف الدين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شرف الدين فقر حممد
تعديل وكيل خدمات

حذف احمد �شعيد م�شلح جمهور الحبابي
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل

يحتاجان اإىل بع�صهما البع�ض:

مارك لزار: ماكرون، خ�سم يف م�ستوى �سالفيني...!

•• الفجر –
 خرية ال�شيباين

   يرى مارك لزار، مدير مركز التاريخ 
ورئي�س  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال���ع���ل���وم  م��ع��ه��د  يف 
م��در���ش��ة احل��ك��وم��ة يف ج��ام��ع��ة ل��وي�����س يف 
روما، ان وزير الداخلية الإيطايل ماتيو 
وامنا  اأوروب���ا،  اغتيال  يريد  ل  �شالفيني 

اإعادة ر�شمها على �شورته.
بن  التحالف  ي�شتمر  اأن  ميكن  •هل     
الرابطة وحركة 5 جنوم لفرتة طويلة؟

لأن  ل���الن���ف�������ش���ال،  م����ربم����ج  ان������ه    -    
هذا  ان  مت�شاربة.  م�شالح  لناخبيهما 
التحالف ُيذّكر، يف فرن�شا، باحتاد الي�شار 
كان  ال����وق����ت،  ذل����ك  ال�����ش��ب��ع��ي��ن��ات. يف  يف 

للحزب ال�شرتاكي وال�شيوعين برنامج 
م�شرتك، لكن اجلميع كانوا يدركون اأنه 

لن يدوم.
الو�شع،  نف�س  ن��ح��ن يف  اإي��ط��ال��ي��ا،  يف      
وهناك بعد عالمات عن ال�شرخ. فم�شروع 
احلد من ا�شتخدام العقود املوؤقتة، الذي 
ب���داأه لويجي دي م��اي��و، زع��ي��م ح��رك��ة 5 
جنوم، ينظر اليه ماتيو �شالفيني مبثابة 
اإعالن حرب، لأنه ي�شعه يف موقع خطر 
جتاه ناخبيه. فحزبه، الرابطة، قوي جدا 
يف ال�شمال ال�شناعي، حيث ل يحظى هذا 

امل�شروع ب�شعبية كبرة ...
اغتيال  �شالفيني  م��ات��ي��و  ي��ري��د  •هل     

اأوروبا؟
   - ل يريد �شالفيني مغادرة اليورو وترك 
الحت�����اد الأوروب��������ي، وه���دف���ه ه���و رف�س 

اأوروب��ا، واإع��ادة توجيه �شيا�شتها،  حوكمة 
الهجرة.  مب�شاألة  يتعلق  فيما  �شيما  ول 
الأحزاب  لتعبئة  ي�شعى  ال�شدد،  هذا  ويف 
املجر،  )ال��ن��م�����ش��ا،  الأخ������رى  ال�����ش��ع��ب��وي��ة 
الأوروبية،  الن��ت��خ��اب��ات  ملعركة  ب��ول��ن��دا( 

ويريد اأن يوؤكد نف�شه زعيما لهم.
    ول��ك��ن ي��ب��ق��ى ال�����ش��وؤال ال��رئ��ي�����ش��ي: ما 
ال��ذي��ن هبطوا يف  ال��الج��ئ��ن  م��ع  العمل 

اإيطاليا، وذهبوا للعي�س يف بلدان اأوروبية 
جمال  ل  ل�شالفيني،  بالن�شبة  اأخ����رى؟ 
ال�شعف  وه��ن��ا  اإي��ط��ال��ي��ا،  اإىل  ل��ع��ودت��ه��م 

الهيكلي للم�شروع ال�شعبوي الأوروبي.
القومية قبل كل  الأح�����زاب،  ه��ذه  ان      
���ش��يء، ل��ه��ا م�����ش��ال��ح خم��ت��ل��ف��ة، ويجتمع 
هذا التناق�س يف حزب ال�شعب الأوروبي، 

املنق�شم جدا حول م�شاألة الهجرة هذه.

  •كيف تف�شر �شعوده ال�شاروخي؟
   - فاجاأت ال�شرعة التي حول بها رابطة 
ال�شمال الهرمة اإىل حزب وطني، اجلميع. 
وعك�س كل التوقعات، دفع برل�شكوين اإىل 
ناخبيه.  وا�شتوعب  اللعبة،  من  اخل��روج 
ك���م���داف���ع ع���ن القيم  ���ش��ال��ف��ي��ن��ي  وي���ق���ف 
الإ�شالمي”.  “التهديد  الغربية يف وجه 
انه اليمن املتطرف والقومي واملحافظ، 

الدم،  بحق  اإيطاليا  تكون  اأن  يعترب  وهو 
امل�شيحية  ال��ق��ي��م  ال�������ش���دارة  يف  وي�����ش��ع 
الأ�شا�شية، وغالًبا ما ي�شارك يف اجتماعات 

وهو مي�شك �شبحة. 
اأمامه، لالإيطالين موقف متناق�س،     
اإن����ه����م ي���ط���ال���ب���ون دائ����ًم����ا - مب���زي���د من 
يبحثون  لكنهم  الدميقراطية،  امل�شاركة 
ع���ن ���ش��ل��ط��ة. دول���ي���ا، ���ش��ال��ف��ي��ن��ي يوظف 
خطابا يعجب النا�س: “ايطاليا عائدة”، 
“نحن القوة الأوروبية الثالثة ولي�س لنا 
درو�س نتعلمها من اأملانيا، وخ�شو�شا من 

فرن�شا«.
�شيئة  ماكرون  باإميانويل  •وعالقاته     

جدا ...
   - ميتلك �شالفيني قدرة على التوا�شل 
ا�شتثنائية، وحا�شة لرّد الفعل. ووجد، يف 

م�شتواه.  يف  خ�شما  الفرن�شي،  الرئي�س 
و�شعهما  ال��رج��الن  يبني  م���ا،  بطريقة 
كخ�شمن يحتاجان اإىل بع�شهما البع�س 
من اجل وجود كل منهما، خا�شة يف �شوء 

النتخابات الأوروبية يف مايو القادم.
الديني.  املجال  تناف�شهما يف  ويلتقي      
ت�شورين  بن  ا�شتباك  تبلور  ن��رى  نحن 

يف اأوروبا:
التقليدين،  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ن  ت�������ش���ور   
ولكن  �شالفيني،  م��ات��ي��و  يج�شده  ال���ذي 
وت�شّور  لوبان،  مار�شال-  ماريون  اأي�شا 
اإمي���ان���وي���ل م����اك����رون، ال�����ذي ي���دع���و اإىل 
يلقي  انه  من��وذج علماين منفتح، مبعنى 
خطاب الربناردان، ويذهب ملقابلة البابا 

يف روما.
عن لك�صربي�ض

- هدفه رف�س حوكمة اأوروبا واإعادة توجيه �سيا�ستها ل �سيما يف م�ساألة الهجرة

- ال�سرعة التي حول بها رابطة ال�سمال الهرمة اإىل حزب وطني فاجاأت اجلميع

ماكرون.. ت�صور اخر لوروبا �صالفيني ودي مايو.. القطيعة قادمة

بوتني م�ستعد للقاء الزعيم الكوري ال�سمايل 
•• �شيول-اأ ف ب:

ال�شمالية  الكورية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ذك��رت 
الرو�شي فالدمير  الرئي�س  اأن  الر�شمية 
الكوري  ال��زع��ي��م  ل��ل��ق��اء  م�شتعد  ب��وت��ن 
موعد  “يف  اأون  ج���ون���غ  ك��ي��م  ال�����ش��م��ايل 
اأون  ق��ري��ب«.وك��ان بوتن دع��ا كيم جونغ 
وال��رئ��ي�����س ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي م��ون جاي 
ان اىل املنتدى القت�شادي لل�شرق الذي 
�شبتمرب  اأيلول   13 اإىل   11 �شيعقد من 
يف فالديفو�شتوك. ومل يعرف ما اإذا كان 

الزعيم الكوري ال�شمايل �شيلبي الدعوة.
اليوم  يف  ك��ي��م  اإىل  م��وج��ه��ة  ر���ش��ال��ة  ويف 
ال���وط���ن���ي ل��ل��ت��ح��ري��ر ال�����ذي ي��ح��ي��ي فيه 
ال�شمال ذكرى انتهاء الوجود ال�شتعماري 
الرئي�س  ك�����رر   ،1945 يف  ال����ي����اب����اين 
الرو�شي اقرتاحه عقد قمة ح�شبما ذكرت 

الوكالة.
ال��ت��ي نقلتها  ال��ر���ش��ال��ة  ب��وت��ن يف  وق����ال 
م�شتعد  اأن���ن���ي  “اوؤكد  ن��ف�����ش��ه��ا  ال���وك���ال���ة 
للقائكم يف موعد قريب ملناق�شة الق�شايا 
الثنائية  ب��ال��ع��الق��ات  املرتبطة  العاجلة 

وامل�شائل املهمة يف املنطقة«.
ول تت�شمن الر�شالة اأي موعد.

وع����رب ب��وت��ن يف را���ش��ل��ت��ه ع���ن الأم�����ل يف 
وخ�شو�شا  امل��ت��ب��ادل  “التعاون  ت��ط��وي��ر 
ي�شمل  ال���ذي  الثالثي”  امل�����ش��روع  اإجن���از 

�شيول اأي�شا.
اإىل  ر�شالة  وج��ه  كيم  اأن  الوكالة  وذك��رت 
ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي ���ش��دد ف��ي��ه��ا ع��ل��ى اأن 
الثنائية  ل��ل��ع��الق��ات  املتينة”  “اجلذور 
امل�شرتك �شد  اإىل ن�شالهما  بينهما تعود 

اليابان يف احلرب العاملية الثانية.

اإطالق نار قرب مقر اإقامة ماتي�س 
يف ريو دي جانريو 

 •• ريو دي جانريو-اأ ف ب:

التي تقع يف اطار  العنف  الأم��رك��ي جيم ماتي�س واح��دا من ح��وادث  الدفاع  �شهد وزي��ر 
اجلرمية املنظمة يف ريو دي جانرو عندما اندلع اطالق نار بالقرب من الفندق الذي 
ينزل فيه خ��الل زي��ارة ر�شمية اىل ال��ربازي��ل.وق��ال ماتي�س ال��ذي ي��زور ري��و دي جانرو 
مزعجا.و�شرح  ك��ان  ليال  النار  اإط��الق  اإن  الثالثاء  اجلنوبية  اأمركا  يف  جولة  بداية  يف 
لل�شحافين يف الطائرة “يف كل مرة ن�شمع فيها اطالق نار نتذكر اأن حياة �شخ�س ما ميكن 
ان تنقلب”. واأ�شاف “اأحزنني ذلك«.وكان ماتي�س يقيم بالقرب من �شاطئ كوباكابانا حي 

الأثرياء الذي يبعد خطوات عن احلي الع�شوائي املعروف با�شم �شابو مانغرا.

ا�ستمرار البحث عن ناجني يف كارثة جنوى  توقيف �سابطني مرتبطني 
•• جنوى-اأ ف ب:بالعتداء على مادورو 

ناجن  البحث عن  ليال  ام�س  الإنقاذ  رج��ال  تابع 
حت��ت ان��ق��ا���س اجل�����ش��ر امل��ن��ه��ار يف م��دي��ن��ة جنوى 
ب��داأ فيه  ال��ذي  يف �شمال غ��رب ايطاليا، يف الوقت 
املحققون العمل على ك�شف الأ�شباب التي اأدت اىل 

هذه الكارثة.
ولقي 30 �شخ�شا على الأقل م�شرعهم الثالثاء 
انهيار جزء كبر من ج�شر موراندي خالل  بعد 
املركبات  معه  لتهوي  ل��الأم��ط��ار،  غ��زي��ر  ت�شاقط 
التي كانت متر عليه مع �شائقيها 100 مرت اىل 
حادث  يف  احل��دي��د،  ل�شكك  خطوط  ف��وق  الأ�شفل 

و�شفته احلكومة باأنه “ماأ�شاة فادحة«.
الليل وه��م يبحثون عن  الإن��ق��اذ  واأم�����ش��ى رج���ال 
اأجزاء  فيه  �شقطت  ال��ذي  املكان  ان��ارة  بعد  ناجن 

اجل�شر وحتولت اىل ركام.
لأعمال  يخ�شع  ك��ان  بينما  اجل�شر  انهيار  وج���اء 
تقع  حيث  ليغوريا  منطقة  ك��ان��ت  وفيما  �شيانة 

جنوى ت�شهد اأمطاراً غزيرة.
و�شرح وزير الداخلية ماتيو �شالفيني لل�شحافين 
“لالأ�شف، فان نحو ثالثن  يف كاتانيا يف �شقلية 
كبر  ع���دد  ع��ن  ف�����ش��ال  م�شرعهم  ل��ق��وا  �شخ�شا 
رجال  “ا�شكر  م�شيفا  اخلطرة”  الإ�شابات  من 
تدخلوا  ال��ذي��ن  واملتطوعن  والإ���ش��ع��اف  الإط��ف��اء 
لإنقاذ  يحفرون  زال���وا  وم��ا  الأوىل  اللحظة  منذ 

الأرواح«.
ال����وزراء الي��ط��ايل ج��وزي��ب��ي كونتي  وق���ال رئي�س 
لحقا ان احل�شيلة الر�شمية تقف عند 25 قتيال 
الإغ��اث��ة يف  رج��ال  ا�شتمرار  م��ع  ترتفع  ق��د  لكنها 

عمليات البحث بن الأنقا�س.
اإن  م��ات��اري��ال  �شرجيو  الي��ط��ايل  الرئي�س  وق���ال 
كارثة اأ�شابت جنوى وايطاليا باأ�شرها، مع حتول 
ان��ه��ي��ار اجل�����ش��ر وحتديد  اأ���ش��ب��اب  اله��ت��م��ام اىل 

امل�شوؤول يف النهاية عن هذه الكارثة.
وقال ماتاريال يف بيان “اليطاليون لهم احلق يف 
بنية حتتية حديثة وفّعالة ترافقهم ب�شكل اآمن يف 

حياتهم اليومية«.
البنية  ك��ل  ف��ح�����س  “يجب  ف��اأ���ش��اف  ك��ون��ت��ي  ام���ا 
بحدوث  ن�شمح  ان  ي��ج��ب  ل  ال��ب��الد،  يف  التحتية 

ماأ�شاة اخرى مثل هذه جمددا«.
وقال عمال اإنقاذ يبحثون بن الأنقا�س اأن هناك 
امل��روح��ي��ات بنقل  ت��ق��وم  ال�����ش��ح��اي��ا فيما  ع�����ش��رات 

الناجن على نقالت من اجل�شر املدمر.
وع��ل��ق��ت ���ش��ي��ارات و���ش��اح��ن��ات ب��ن الأن��ق��ا���س كما 
ال�شمنت  ق��ط��ع  ب�شبب  جم����اورة  م��ب��ان  ت�����ش��ررت 

ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ���ش��ق��ط��ت، ب��ح�����ش��ب م��را���ش��ل وكالة 
فران�س بر�س من املوقع.

لوكالة  غيفي  اميانويل  الطفاء  م�شوؤول  و�شرح 
فران�س بر�س “لن نفقد الأم��ل، لقد انقذنا اأكر 

من ع�شرة اأ�شخا�س من حتت الأنقا�س«.
وقال “�شنعمل على مدار ال�شاعة حتى انقاذ اآخر 
وال�شاحنات  ال�شيارات  ت�شاقطت  �شخ�س«.وبينما 
عفيفي  املغربي  ال�شائق  متكن  املنهار،  اجل�شر  مع 
ادري�س )39 عاما( من التوقف يف الوقت املنا�شب.

وقال لفران�س بر�س “�شاهدت ال�شاحنة اخل�شراء 
اأمامي تتوقف ثم تعود اىل الوراء فتوقفت اي�شا، 

اأقفلت ال�شاحنة ورك�شت بعيدا«.

متاأخر من  ال�شاحنة اخل�شراء حتى وقت  وكانت 
من  ق�شرة  م�شافة  قبل  متوقفة  ت��زال  ل  امل�شاء 

احلافة التي انهار ما بعدها.
ويعترب انهيار جزء كبر من اجل�شر و�شقوطه على 
انهيارات  اأك��ر  املدينة،  يف  احل��دي��د  لل�شكك  خ��ط 
���ش��ن��وات يف البلد الأوروب����ي  اجل�����ش��ور دم��وي��ة منذ 
تعاين  وال��ذي  ال��زل��زال  ب�شبب  لالأ�شرار  املعر�س 

بنيته التحتية ب�شبب القت�شاد املتعر.
200 مرت من ج�شر  انهيار  اأظهرت �شور جوية 
جنوى.  غ��رب  يف  �شناعية  منطقة  يف  م��وران��دي 
وقالت اأجهزة الإطفاء الإيطالية ان النهيار وقع 

عند الظهر )10،00 ت غ(.

•• كراكا�س-اأ ف ب:

�شعب  وليام  ط��ارق  الفنزويلي  العام  النائب  اعلن 
الوطني  احلر�س  يف  �شابطن  توقيف  كراكا�س  يف 
البوليفاري، ي�شتبه بتورطهما يف حماولة الغتيال 

التي حتدث عنها الرئي�س نيكول�س مادورو.
“الثنن  ل��ق��اء م���ع ���ش��ح��اف��ي��ن  وق����ال ���ش��ع��ب يف 
القا�شي  اأمام  اأغ�شط�س قبل �شاعات، مثل  اآب   13
بيدرو  وال��ك��ول��ون��ي��ل  ريكي�شي�شنز  خ���وان  امل��واط��ن 
خافير زامربانو ايرنانديز واجلرنال يف احلر�س 

الوطني البوليفاري اليخاندرو بريز غاميز«.
واحلر�س الوطني البوليفاري قوة ع�شكرية مكلفة 

خ�شو�شا حفظ النظام يف فنزويال.
اأخ��رى ويف ت�شجيالت فيديو مت تناقلها  من جهة 

على موقع تويرت،
ايكتور  اأي�شا  الوطني  احلر�س  يف  اجل��رنال  يوؤكد   
التج�ش�س  مكافحة  جهاز  ان  كو�شتا  دا  ايرنانديز 
ل��ك��ن��ه ل يو�شح  ب��ت��وق��ي��ف��ه.  ���ش��ي��ق��وم  ال��ف��ن��زوي��ل��ي 

التهامات التي قد توجه اإليه.
ويقول اجلرنال يف ت�شجيل الفيديو 
“اأوؤكد ب��راءت��ي م��ن م��ا ي��ري��دون اأن 

ي�شنبوه يل«.
وت��ق��ول ال�����ش��ل��ط��ات ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة اإن 
الرابع  م��ن��ذ  اأوق���ف���وا  �شخ�شا   14
من اآب اأغ�شط�س يوم وقوع الهجوم 
حمملتن  ط���ي���ار  ب����ال  ب���ط���ائ���رت���ن 
باملتفجرات خالل عر�س ع�شكري يف 
كراكا�س. واأكد الرئي�س ال�شرتاكي 

اأنه كان م�شتهدفا.
اإن ه���ذا العدد  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  وق���ال 

يك�شفون  امل���وق���وف���ن  لأن  ي���رت���ف���ع  اأن  “ميكن 
واأ�شاف اأن “34 �شخ�شا يف املجموع”  تفا�شيل”. 

متورطون يف هذه الق�شية.
���ش��رج��ن��ت �شابق  اأي�����ش��ا  اأوق�����ف  ويف ه����ذا الإط�������ار، 
يف احل����ر�����س ال���وط���ن���ي ال���ب���ول���ي���ف���اري ه����و خ����وان 

مونا�شتريو�س.
ريكي�شينز  خ�����وان  امل��ع��ار���ش��ة  ع���ن  ال��ن��ائ��ب  وك�����ان 
“هذا  يف  امل�شاركة  بتهمة  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  اأوق���ف 

العتداء«.
الرئي�س  �شد  توقيف  م��ذك��رة  ك��راك��ا���س  واأ���ش��درت 
اأحد  بورجي�س  الفنزويلي خوليو  للربملان  ال�شابق 
ويقيم حاليا يف  الفنزويلية  املعار�شة  اأ�شهر وجوه 

املنفى يف كولومبيا.
وق���ال���ت احل��ك��وم��ة ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة ان���ه���ا ط��ل��ب��ت من 
تبليغ  مذكرات  اإ�شدار  انرتبول  الدولية  ال�شرطة 
يف  يقيمون  اأ�شخا�س  �شد  حمراء”  “اإ�شعارات  اأو 

كولومبيا والوليات املتحدة.
الأمركية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�شم  ن��اط��ق  و���ش��رح 
اأن  ب����ر�����س  ف����ران���������س  ل����وك����ال����ة 
يف  “�شتحقق  وا�����ش����ن����ط����ن 
امل�شروعة  غ���ر  ال��ن�����ش��اط��ات 
داخ����ل حدودها  ال��ت��ي جت���ري 
لها احلكومة  تقدم  اأن  �شرط 

الفنزويلية اأدلة«.
هي  احلمراء”  و”الإ�شعارات 
النرتبول  فيها  يبلغ  ر�شائل 
الأع�شاء  ال190  ال������دول 
بطلب من اأحدها، باأن مذكرة 
توقيف �شد �شخ�س من قبل 

�شلطة ق�شائية.

- ل يريد �سالفيني مغادرة اليورو 
والن�سحاب من الحتاد الأوروبي
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عربي ودويل

من احلب والولء اىل الكراهية والنتقام الكتاب الف�صيحة..

هل فتح كيلي ع�ض الدبابري جمددا؟ من احل�صور الدائم.. اىل �صمت الغياب

- ج�سدت يف التلفزيون، النموذج الأ�سيل للطموحة التي ل ترتدد يف ال�سرب حتت احلزام للق�ساء على اأعدائها 

- طعنت يف الظهر من فتح 
لها اأبواب البيت الأبي�س 

اىل جانب برناجمه 
الأ�سطوري »املبتدئ«

– »زجاجة حارقة«  1
   بعد اعرتافات �شتيف بانون املتفجرة 
يف “النار والغ�شب”، تر�شم امل�شت�شارة 
اأومارو�شا  الأبي�س  البيت  يف  ال�شابقة 
�شورة  الأخ����ر  كتابها  يف  مانيغولت 
وك���اره  ال��ع��ن�����ش��ري،  ل��رتام��ب  م�شينة 
“اإعاقة  م���ن  ي���ع���اين  ال�����ذي  ال��ن�����ش��اء، 
“لقد كنت متواطئة  عقلية �شديدة”. 
قالت معرتفة.  يف ذلك، واأنا نادمة”، 

لل�شخ�س  ال���ظ���ه���ر  يف  ط��ع��ن��ة  ان���ه���ا    
الأبي�س،  البيت  اأب��واب  ال��ذي فتح لها 
ال����ش���ط���وري  ب���رن���اجم���ه  ج���ان���ب  اىل 
اأوىل  ت�����ش��ري��ب  وم���ن���ذ  “املبتدئ”. 
ما  ك��ت��اب��ه��ا،  م��ن  امل��ح��رج��ة  املقتطفات 
هذه  ان  ت��ك��رر  ت���رام���ب  اإدارة  ان��ف��ك��ت 
“املوظفة ال�شابقة الغا�شبة”، تفرتي 
من اجل جني الموال مقابل ادعاءات 

كاذبة.

الواقع  تلفزيون   2
  ت��دي��ن اأوم���ارو����ش���ا م��ان��ي��غ��ول��ت، 44 
عاماً، املعتادة على الأ�شواء، ب�شهرتها 
الأوىل لربنامج تلفزيون الواقع. عام 
كمر�شحة  ال�����ش��اب��ة  ظ��ه��رت   ،2004
املو�شم الأول من  طموحة و�شر�شة يف 
الربنامج الأ�شطوري، لرجل الأعمال، 

“املبتدئ«.
  �شالبة وذكاء يفي�شان على ال�شا�شة، 
ال�شعبية،  لل�شحافة  بالن�شبة  اإن��ه��ا 
اأن  اأمريكا  تع�شق  التي  “املراأة  جت�شد 
ن�شخة  ي��رى  ان��ه  ومعتقدا  تكرهها”. 
م��ن��ه م��وؤن��ث��ة، ع��ه��د اإل��ي��ه��ا ت���رام���ب يف 
 “ بعنوان  كامل  وق��ت لح��ق بربنامج 
وه��ذا مل مينعها  الن��دم��اج الأخر”، 
م����ن ال���ظ���ه���ور يف اإن����ت����اج����ات اخ����رى 

ملعّلمها.

الأبي�ض البيت   -  3
   التحقت بفريق حملة املر�شح ترامب، 
قبل اأن يتم ا�شقاطها مديرة لالت�شال 
البيت  يف  العامة  العالقات  مكتب  يف 
ا  اأي�شً الرئي�س  ملحمّية  وكان  الأبي�س، 
مهمة ك�شب ثقة الأمريكين من اأ�شل 
اأفريقي، ونزع احلرج عن ال�شود الذين 

يحبون ترامب. 
   يف وظيفتها، حت�شر جل�شات ت�شوير 
لندواته  ن��ف�����ش��ه��ا  وت���دع���و  ال��رئ��ي�����س، 
 ... الأ����ش���واء  ت�شتقطب  ال�����ش��ح��ف��ي��ة، 
ويف ن��ف�����س ال���وق���ت، ت��ث��ر ح���ذر بع�س 
ي��ت�����ش��اءل��ون حينها  ال��ذي��ن  زم��الئ��ه��ا، 
الإدارة..  داخ���ل  بال�شبط  دوره���ا  ع��ن 
ويف الأخ���ر مت اع��ف��اوؤه��ا م��ن مهامها 

يف يناير.

– ت�صجيالت   4
   ق��ب��ل ب�����ش��ع��ة اأي������ام م���ن اإط������الق “ 
لرتامب،  املناه�س  الناري”  كتابها 
يف  ال��ذع��ر  ال�شابقة  امل�شت�شارة  اث���ارت 
تولت  اأنها  تاأكيد  خ��الل  اإدارت��ه��ا، من 
عدة مرات ت�شجيل رئي�س الدولة دون 
علمه، مقتطفات ا�شتن�شخت جزئيا يف 

كتابها. 
اأي�شا يوجه  اأنها �شمعته     كما تدعي 
�شيال من الإهانات العن�شرية، م�شددة 
كلمة  ا�شتخدم  ق��د  امللياردير  ان  على 
ح�شورها،  يف  م����رات  ع���دة  “زجني” 
اأثناء اإنتاج “املبتدئ”، وهددت املقّربة 
ان  ميكن  ت�شجيال  ب��ان  ال�شابقة،  منه 

يثبت ذلك.

�صخ�صية ترامبية  -  5
   �شخ�شية كاريزماتية ووقحة، ج�شدت 
اأومارو�شا طيلة �شنوات يف التلفزيون، 
النموذج الأ�شيل للطموحة، م�شاعفة 
على  للق�شاء  احل��زام  حتت  ال�شربات 

اأعدائها وخ�شومها. 
   �شخ�شية مفرطة، بلهجة ترامبية، 
وال����ت����ي ت���ف���ن ح��ت��م��ا م��ع��ل��م��ه��ا. وقد 

اأع����ل����ن ت����رام����ب ح��ي��ن��ه��ا ب����اأن����ه م����ن “ 
واأطلق  ب��اأوم��ارو���ش��ا،  املعجبن”  كبار 
الرغم  )على  التلفزيونية  م�شرتها 

من ت�شنيفها ال�شيئ يف “املبتدئ«(.
واليوم اي�شا، فاإن ميلها اإىل ا�شتقطاب 
امل�شاهدة،  ن�شب  واف��ت��ك��اك  ال����ش���واء، 
ر  عرب م�شاعفة اجلمل ال�شادمة، ُيذكيِّ
ب�شخ�شيتها يف تلفزيون الواقع. وقال 
م�شوؤول كبر �شابق يف البيت البي�س، 
الأك���ر  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ���ش��ك  ب���ال  “انها 
من بن �شخ�شيات حا�شية  ترامبنة”، 

الرئي�س.

-«مطرودة«  6
الأحد  ال�شابقة  امل�شت�شارة  ن�����ش��رت     
امل��ا���ش��ي، حم��ادث��ة م��ع اجل���رنال جون 
الأبي�س،  البيت  مكتب  رئي�س  كيلي، 
دارت  املحادثة  باإقالتها.  يعلمها  حيث 
ب��ال��رئ��ا���ش��ة والتي  يف غ��رف��ة الأزم�����ات 
تتمتع مبوا�شفات امنية عالية، وحيث 

حتظر اأي معدات اإلكرتونية.
   »قادوين اىل غرفة الزمات، واغلقوا 
اأ�شتطيع  انني ل  وق��ال��وا يل  الأب���واب، 
امل��ك��ان، و���ش��رع��وا يف تهديدي  م��غ��ادرة 
حوار  يف  قالت  لإجباري”.  واخافتي 
واأو����ش���ح���ت لتربير  ���ش��ي،  ب���ي  ان  م���ع 

“لقد  انتهاك الربوتوكولت الأمنية، 
قمت بحماية نف�شي«.

ي���ع���ّدد بجدية  ك��ي��ل��ي     وك�����ان ج����ون 
بنزاهتها”،  تتعلق  م��ه��م��ة  “م�شائل 
رّد  حم�������رج،  اإق����ال����ت����ه����ا.  وراء  ك����ان����ت 
من  بعا�شفة  كعادته،  ترامب،  دونالد 
احلمقاء،  “اأومارو�شا  اإن  التغريدات: 
ال��ت��ي ط���ردت ث��الث م���رات يف برنامج 
للمرة  ال���ي���وم  ط���رده���ا  مّت  امل���ب���ت���دئ، 

الأخرة«.

– طفولة  7
املغلقة  ال��دوائ��ر  اإىل  اأن تن�شم     قبل 
ن�شاأت  وال��ت��ل��ف��زي��ون،  ال�شيا�شة  ل��ع��امل 
ال����ف����ق����رة يف  ال����ف����ت����اة يف الأح�������ي�������اء 
يونغ�شتاون بولية اأوهايو. قادمة من 
اأبناء   64 لها   - ال��ع��دد  ك��ب��رة  عائلة 
والدها  غياب  يف  ترعرعت   - عمومة 
ال������ذي ت�����ويف وه�����ي يف ال�����ش��اب��ع��ة من 
عمرها. ماأ�شاة اأخرى �شتطبع حياتها، 
موت اأخيها جاك، بر�شا�شة يف راأ�شه، 

بعد ثالثن �شنة.

– ق�ض  8
اأومارو�شا  ع��ا���ش��رت  اأول،  زواج  اإث���ر     
التقته  ممثل  دن��ك��ان،  ك���الرك  مايكل 

ب���ن اج��ن��ح��ة ���ش��وب��ر م���ارك���ت، وال���ذي 
تويف جراء نوبة قلبية رغم حماولتها 

اإنعا�شه.
   عام 2017، تزوجت مرة اأخرى من 
واأحدثت  ن��ي��وم��ان،  األ���ن  ج��ون  الق�س 
الورود  حديقة  يف  بالهبوط  ف�شيحة 
ال��ب��ي�����ش��اوي للتقاط  امل��ك��ت��ب  ب��ج��ان��ب 
زفافها.  ي��وم  يف  �شيوفها  م��ع  ال�شور 
الدكتوراه  درج���ة  على  حا�شلة  وه��ي 
يف علم الالهوت العملي، وقد ر�ّشمت 

ق�ًشا معمًدا عام 2012.

– دميقراطية   9
م���ن دونالد  ق��رب��ه��ا  ول���ئ���ن ع��رف��ن��ا     

مانيغولت  اأوم���ارو����ش���ا  ف���ان  ت���رام���ب، 
ف����اج����اأت، م���ع ذل����ك، ب��الن�����ش��م��ام اإىل 

فريق حملته عام 2015. 
كلينتون،  اأيدت �شراحة هيالري  لقد 
قبل عامن من النتخابات الرئا�شية 
تويرت  ع���ل���ى  م��ع��ل��ن��ة   ،2016 ع�����ام 

“دميقراطية دائما”.
�شابة  وه��ي  �شابقا  عملت  ق��د  وك��ان��ت   
الإدارة  يف  وج���ي���زة  ل��ف��رتة  م�����ش��اع��دة 
اآل  ن��ائ��ب الرئي�س  اأج��ن��دة  ال��ت��ي ت��دي��ر 
اإدارة كلينتون يف ت�شعينات  غور، حتت 
القرن املا�شي، ثم دعمت باراك اأوباما، 
ا�شتبدلت  الأ�شود”..  “الرئي�س 

جلدها.. قلتم؟

– ال�صمت   10
اأفادت      بعد مغادرة البيت الأبي�س، 
فريق  اأن  ب��و���ش��ت  وا���ش��ن��ط��ن  �شحيفة 
ح��م��ل��ة دون���ال���د ت���رام���ب ع���ر����س على 
 15 مقابل  وظيفة  ال�شابقة  املوظفة 
انتخابه  اإع�����ادة  حملة  يف  دولر  األ���ف 
م�شحوًبا  ذل����ك  ك���ل   .2020 ل���ع���ام 
بعقد يفر�س �شمتها يف جميع الأمور 
الرئي�س  ون���ائ���ب  ب��ال��رئ��ي�����س  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
اليها  ي��ل��ج��ا  وع��ائ��الت��ه��م��ا. مم��ار���ش��ة 
تكتم  ل�شراء  امللياردير  فريق  بانتظام 
اق��رتاح ما  ك��ان يجب  حميطه. ولكن 
هو اأكر لإ�شكات اأومارو�شا مانيغولت.
عن لونوفال اوب�صرفاتور

•• الفجر – خرية ال�شيباين

   عندما ينتقم املف�صلون ال�صابقون للرئي�ض. 
والغ�صب:  “النار  عن  الناجم  ال�صجيج  بعد 

داخل بيت ترامب الأبي�ض” يف يناير املا�صي، 
من  الكثري  ك�صف  الــذي  الــالذع  الكتاب  ذاك 
خفايا واأ�صرار ترامب وت�صرفاته ال�صخ�صية 
ترامب  ــد  ــال دون يـــرى  ــورة،  ــه ــت وامل امل�صينة 

يف  اخرى  مرة  وت�صويها  �صوء  تزداد  �صورته 
من  نظرة  “املعتوه:  جديد.  اعرتافات  كتاب 
الداخل على البيت الأبي�ض يف ظل ترامب”، 
املكتبات  يف  الــثــالثــاء  الأول  امــ�ــض  �ــصــدر 

مانيغولت  اأومارو�صا  تقدم  حيث  الأمريكية، 
�صردا  للرئي�ض،  ال�صابقة  امل�صت�صارة  نيومان، 
البيت  اأروقــة  يف  ق�صتها  التي  لل�صنة  حارقا 

الأبي�ض.

اأومارو�صا مانيغولت �صاحبة »املعتوه«:

املعلومات الع�سر عن �سرية العدوة اجلديدة لرتامب...!

- عر�س على املوظفة ال�سابقة وظيفة 
مقابل 15 األف دولر ل�سراء �سمتها

- اإنها بال �سك ال�سخ�سية الأكرث ترمبنة 
من بني �سخ�سيات حا�سية الرئي�س

ا ك�سب ثقة الأمريكيني ال�سود،  - من مهامها اأي�سً
ونزع احلرج عن الذين يحبون ترامب منهم

املبتدئة تتحدى معلمها
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الفجر الريا�ضي

البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  يوا�شل 
حت�شراته لنطالقة مو�شم ال�شباقات البحرية 
بدء العد التنازيل لبدايته  مع   2019-2018
الفعاليات واملقررة  اأول  30 يوما لإقامة  وتبقي 
يوم اجلمعة املوافق الرابع ع�شر من �شهر �شبتمرب 
املقبل مبناف�شات �شباق اجلولة الأوىل من بطولة 

دبي للقوارب ال�شراعية املحلية 22 قدما.
للريا�شات  ال����دويل  دب���ي  ن����ادي  روزن���ام���ة  وت��ع��د 
ال��ب��ح��ري��ة ب��ال��ك��ث��ر م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات والأح������داث 
اأ���ش��ه��ر والتي   8 ي��زي��د ع��ن  املهمة على م���دار م��ا 
تهم قطاع وا�شع من حمبي الريا�شات البحرية 
الرتاثية واحلديثة وا�شخبا الهوايات واملغامرات 
والقوارب  ال�شفن  لت�شمل  الأن�شطة  تتنوع  حيث 
ال�شراعية املحلية 60 و43 و22 قدما وقوارب 
ال�شريعة  والقوارب  30 قدما  املحلية  التجديف 
والدراجات املائية و�شيد الأ�شماك وكايت �شرف 

وال�شراعية احلديثة.
اجلديد  املو�شم  فعاليات  ت�شهد  اأن  املنتظر  ومن 
للقوارب  دب��ي  ث��الث حم��ط��ات يف بطولة  اإق��ام��ة 
اجلولة  تقام  حيث  قدما   22 املحلية  ال�شراعية 
تنطلق  بينما  �شبتمرب   14 اجلمعة  ي��وم  الأوىل 

اجلولة الثانية يوم ال�شبت ال�شابع والع�شرين من 
و�شيكون م�شك ختام جولت  املقبل  اأكتوبر  �شهر 
�شهر  من  ع�شر  ال�شاد�س  ال�شبت  ي��وم  الفئة  ه��ذه 

فرباير القادم مع اإقامة �شباق اجلولة الثالثة.
وك��ان ن��ادي دبي ال��دويل للريا�شات البحرية قد 
العديد   2018-2017 امل��ا���ش��ي  امل��و���ش��م  نظم 
من املحطات يف هذه الفئة و�شلت اإىل 5 جولت 
توج من خاللها طاقم القارب الفهد 79 بقيادة 
ال��ن��وخ��ذة ال�����ش��اب ج��ا���ش��م حم��م��د م��ع��ي��وف بطال 
اجل�����ولت اخلم�س  ن��ق��ط��ة يف   56 ب��ع��دم��ا ج��م��ع 

لي�شتحق التتويج يف نهاية املو�شم.
وكبرا  خا�شا  اجن��ازا   79 الفهد  القارب  وحقق 
بالرغم اأن طاقم القارب مل ينهي اأيا من جولت 
املو�شم اخلم�س يف املركز الأول واكتفي باحل�شول 
على املركز الثاين يف اجلولة الثانية فقط �شمن 
يف  متقدمة  م��راك��ز  احتل  بينما  الكبار  اخلم�شة 
اجلولت املتبقية علما اأن بداية القارب يف اجلولة 
الأوىل كانت متاأخرة بع�س ال�شئ باحتالله املركز 
الثالث والع�شرين لكنه �شحك كثرا يف النهاية 

باإعالن تتوجه بطال للمو�شم.
وحل يف املركز الثاين للرتتيب العام لبطولة دبي 

املو�شم  يف  قدما   22 املحلية  ال�شراعية  للقوارب 
13 بقيادة النوخذة م�شعل  املا�شي القارب تواق 
فيما  نقطة   64 بر�شيد  معيوف  احمد  حممد 
بقيادة   78 ال�شبابي  ال��ق��ارب  الثالث  امل��رك��ز  ات��ل 
الثالث يف  ال�شويدي املركز  النوخذة احمد عبيد 

الرتتيب العام بر�شيد 76 نقطة.
1999

اأول  البحرية  ال��دويل للريا�شات  نظم نادي دبي 
22 قدما بعد  املحلية  ال�شراعية  للقوارب  �شباق 
اع��ت��م��اد ه���ذه ال��ف��ئ��ة مب��ب��ارك��ة م��ن ���ش��م��و ال�شيخ 
ح��م��دان ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
اأكتوبر عام  وزير املالية يف اليوم الأول من �شهر 

.1999
م�شاركة  دب��ي  �شواطئ  يف  اأقيم  �شباق  اأول  و�شهد 
16 قاربا ونال املركز الأول وقتها القارب هياف 
بقيادة النوخذة را�شد حممد را�شد الرميثي فيما 
اإىل  املا�شي  املو�شم  ال��ق��وارب  ع��دد  اإجمايل  و�شل 
اخلام�شة  اجلولة  �شباق  يف  �شاركت  قاربا   102
واخلتامية لبطولة دبي 2017-2018 والذي 
على  عاما   30 مب��رور  ال��ن��ادي  احتفالية  �شادف 

تاأ�شي�شه.

اأطلقت اإدارة الألعاب اجلماعية بنادي 
تويرت  على  و�شم  الريا�شي  ال�شارقة 
من ح�شاب النادي لالألعاب اجلماعية 

بعنوان #�شكراً_�شلطان..
ال�شخية  للمكرمات  تقديرا«  وذل��ك   
الذي  ال��ال حم��دود  امل�شتمر  وال��دع��م 
من  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي  يتلقاه 
�شاحب  والريا�شين  الريا�شة  راعي 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 

حاكم ال�شارقة، حفظه اهلل ورعاه.
#�شكرا«_�شلطان

بنادي  الألعاب اجلماعية  اإدارة  قامت 
ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ش��ي ب��ت��وزي��ع مكرمة 
�شمو حاكم ال�شارقة، �شلطان اخلر..

الألعاب  ومنت�شبي  ف��رق  جميع  على 
ال�شتثنائي  امل��و���ش��م  ب��ع��د  اجل��م��اع��ي��ة 
حتققت  ال�����ذي   ،2018/2017
م�شبوقة،  غ���ر  ق��ي��ا���ش��ي��ة  اأرق�����ام  ف��ي��ه 
املو�شم  ال�شرقاوي  امللك  اختتم  حيث 
ال�شلة  ل��ك��رة   38 خ��ل��ي��ج��ي  ب��ب��ط��ول��ة 
لأول مرة يف تاريخ النادي، بالإ�شافة 
اإىل احل�����ش��ول ع��ل��ى  11 ب��ط��ول��ة يف 
ال�شلة  7 بطولت يف كرة  و  اليد  كرة 
بال  ال�شنية  وامل��راح��ل  ال��ف��رق  جلميع 
نادي  لأي  لف���ت  اإجن�����از  يف  ا���ش��ت��ث��ن��اء 

ريا�شي داخل الدولة.
قال �شعادة حممد عبيد احل�شان،ع�شو 

رئي�س  ال�����ش��ارق��ة  ن���ادي  اإدارة  جمل�س 
هذه  تاأتى   : اجلماعية  الألعاب  اإدارة 
اآي��ات من  تقدمي  �شرورة  املبادرة من 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  والعرفان  ال�شكر 

ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة، رغ���م اأن��ه��ا ل��ن تفي 
عليه  يعمل  م��ا  �شوء  يف  حقه،  �شموه 
املجالت،  ك��ل  يف  بال�شارقة  لالرتقاء 
للريا�شة  حم��������دود  ال������ال  ودع�����م�����ه 

وال��ري��ا���ش��ي��ن وم���ن ب���اب الع����رتاف 
بالف�شل وتقدمي ال�شكر ملن ي�شتحقه 
الألعاب  اإدارة  يف  اطلقنا  وفعاًل،  قوًل 
هذه  منت�شبيها  ب��ج��م��ي��ع  اجل��م��اع��ي��ة 

احلاكم..  ل�شمو  وعرفانا  حبا  املبادرة 
�شلطان اخلر.

مو�شول  و�شكر   : احل�����ش��ان  واأ���ش��اف 
الريا�شي،  ال�شارقة  ملجل�س  بالطبع 

ال�شارقة  نادي  دائما يف دعم  احلا�شر 
وجميع اأندية الإمارة البا�شمة.

م��ط��ر، ع�شو  �شعيد  ق��ال  وم��ن جهته 
نائب  ال�����ش��ارق��ة،  ن���ادي  اإدارة  جمل�س 

 : اجل��م��اع��ي��ة  الأل����ع����اب  اإدارة  رئ��ي�����س 
ال�����ش��ك��ر ل�شمو  اآي������ات  اأ����ش���م���ى  ن���وج���ه 
بتنمية  الدائم  اهتمامه  على  احلاكم 
امل���واط���ن ومت��ك��ي��ن��ه يف كافة  ق������درات 

التعليمية،  و  ال�����ش��ح��ي��ة،  امل����ج����الت 
والريا�شية،  والقت�شادية  والأ�شرية، 
لنادي  ال�شخية  �شموه  مكرمة  وعلى 

ال�شارقة.
اإدارة  ع�����ش��و  الأم������ري  ع��ل��ي  ق����دم  و 
الألعاب اجلماعية، م�شرف كرة ال�شلة 
جزيل ال�شكر والتقدير ل�شمو احلاكم 
ر�شمت  لأن���ك  احل��اك��م  �شمو  ���ش��ك��راً   :
نادي  ك��ي��ان  يف  امل�شتقبل  ط��ري��ق  ل��ن��ا 
ال��ري��ا���ش��ي، ولأن����ك علمتنا  ال�����ش��ارق��ة 
كيف يكون العطاء والإخال�س.. نعد 
�شموك ببذل اأق�شى اجلهد لرفع علم 

الوطن والنادي عاليا«.
اإدارة  رب��ي��ع��ة، ع�شو  ن��اج��ي  ع��رب  ك��م��ا 
اليد  كرة  م�شرف  اجلماعية،  الألعاب 
ع���ن ب��ال��غ ���ش��ع��ادت��ه وع���رف���ان���ه ل�شمو 
احل��اك��م ق��ائ��ال« : ���ش��ك��را م��ن القلب 
ال�شخية  امل��ك��رم��ة  على  احل��اك��م  �شمو 
الريا�شي،  ال�شارقة  نادي  يف  لأبنائك 
ما  مثل  وي�شعدكم  ع��زك��م  ي��دمي  اهلل 

ا�شعدتنا.
الألعاب  اإدارة  مدير  ن��دا  اأحمد  واأك��د 
امل�شتمر  ال�����دع�����م  اإن  اجل����م����اع����ي����ة 
لنادي  �شمو احل��اك��م  م��ن  وامل��ت��وا���ش��ل 
منذ  ال��ن��ادي  تاريخ  مر  على  ال�شارقة 
يف  الأ�شا�شية  ال��رك��ي��زة  ميثل  ن�شاأته، 
اأ  نه�شة ورقي هذا الكيان العريق وتبَوّ

مكانًة مرموقة بن اأندية الدولة.   

اعتزاله  �شوبا�شيت�س  دانيال  الكرواتي  املرمى  حار�س  اأعلن 
قيادة  يف  م�شاهمته  ع��ل��ى  �شهر  ب��ع��د  وذل���ك  دول��ي��ا،  ال��ل��ع��ب 
منتخب بالده اىل اأف�شل نتيجة له يف كاأ�س العامل، ببلوغه 
املباراة النهائية ملونديال رو�شيا 2018 قبل اخل�شارة اأمام 

فرن�شا.
وقال �شوبا�شيت�س يف ر�شالة ن�شرها الحتاد الكرواتي للعبة 
للقول  الوطني  املنتخب  مع  اأعوام   10 بعد  الوقت  “حان 
وداعا لأعز قمي�س علي”، كا�شفا “اتخذت قراري قبل كاأ�س 
مع  م�شرتي  باإنهاء  ك��ان  حلمي  لأن  طويلة  بفرتة  العامل 

املنتخب الوطني يف بطولة عاملية«.

اأقيمت  التي  البطولة  اأن  الفرن�شي  واعترب حار�س موناكو 
�شكرا  م�شرتي...  يف  عاطفية  الأك��ر  كانت  رو�شيا  “يف 
عاما غداة   33 البالغ  احل��ار���س  ق��رار  وج��اء  لكم جميعا«. 
العتزال الدويل لزميله املهاجم لعب يوفنتو�س الإيطايل 
نف�شه  ال��ق��رار  على  اأ�شبوع  من  واأق��ل  ماندزوكيت�س،  ماريو 
الرو�شي فيدران  اتخذه مدافع لوكوموتيف مو�شكو  الذي 

ت�شورلوكا.
عام  املنتخب  م��ع  م�شرته  ب���داأ  ال���ذي  �شوبا�شيت�س  وك���ان 
املغامرة  اأب��ط��ال  اأح���د  م��ب��اراة،   44 معه  وخ��ا���س   2009
الكرواتية يف مونديال رو�شيا، ل�شيما يف الدور ثمن النهائي 

�شد الدمنارك حن اأنقذ ثالث ركالت ترجيحية، ثم تاألق 
يف ربع النهائي و�شد ركلتن ترجيحيتن لرو�شيا امل�شيفة، 
كدولة  الأوىل  م�شاركتها  اجن��از  معادلة  اىل  ب��الده  ليقود 

م�شتقلة عام 1998 حن و�شلت اىل ن�شف النهائي.
ن�شف  من  لأبعد  رو�شيا  يف  توا�شل  الكرواتي  امل�شوار  لكن 
يف  اإنكلرتا  من  ورف��اق��ه  �شوبا�شيت�س  تخل�س  بعد  النهائي 
دور الأربعة 2-1 بعد التمديد، قبل ال�شقوط يف المتحان 
تغلبت على  اأي�����ش��ا  ك��ان��ت  ال��ت��ي   4-2 اأم���ام فرن�شا  الأخ���ر 
اللقب  اىل  طريقها  يف   1998 نهائي  ن�شف  يف  ك��روات��ي��ا 

العاملي.

احلار�س الكرواتي �سوبا�سيت�س يعتزل دوليًا 

البحر مو�صم  انطالقة  على  يوما   30

ال�ســراعيـــة 22 قدمـــا تد�ســن ال�سبــاقـــات 14 �سبتمبــــر

تقديرًا للمكرمات ال�صخية والدعم امل�صتمر الال حمدود

اإدارة الألعاب اجلماعية بنادي ال�سارقة الريا�سي تطلق و�سمًا بعنوان »#�سكرًا_�سلطان«

الإمارات  لدولة  الوطني  الناقل  للطران”  “الحتاد  وقعت 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ام�����س ات��ف��اق��ي��ة ت�����ش��ب��ح مب��وج��ب��ه��ا الراعي 
والراعي  وال�شريك  ال�شعودي  الن�شر  ن��ادي  لقمي�س  الر�شمي 
الرئي�شي للنادي الذي يتخذ من الريا�س مقرا له ويناف�س يف 

بطولة دوري النجوم ال�شعودي.
وق���ع ات��ف��اق��ي��ة ال�����ش��راك��ة ت���وين دوغ��ال���س ال��رئ��ي�����س التنفيذي 
نادي  رئ��ي�����س  �شويلم  اآل  و���ش��ع��ود  ل��ل��ط��ران  الحت����اد  ملجموعة 
البتكار  مركز  يف  اأق��ي��م  حفل  خ��الل  وذل��ك  ال�شعودي  الن�شر 
التابع لالحتاد للطران يف اأبوظبي بح�شور لفيف من فريق 

الإدارة العليا بكلتا اجلهتن.
اأي�شا عدد من لعبي الفريق الذين  وح�شر توقيع التفاقية 
عن  الإع���الن  بفعالية  امل�شاركة  اأج��ل  من  اأبوظبي  اإىل  قدموا 
ال�شراكة مبن فيهم لعب الفريق و املنتخب ال�شعودي حممد 
ال�شهالوي وقائد الفريق اإبراهيم غالب و النجمان الدوليان 

اأحمد مو�شى ونور الدين امرابط.
وقال توين دوغال�س اإن هذه التفاقية تعد اإيذانا ببدء �شراكة 
القدم  كرة  اأندية  اأ�شهر  اأحد  الن�شر  نادي  بن  حيوية جديدة 
“ نتطلع قدما   : واأ����ش���اف  ل��ل��ط��ران.  ال�����ش��ع��ودي��ة و الحت����اد 
للتعاون بن فرق العمل من كلتا اجلهتن للرتويج للعالمتن 

التجاريتن يف اأ�شواقنا املحلية وعلى امتداد املنطقة ».
ونوه اإىل منو حركة ال�شياحة القادمة من ال�شعودية اإىل اأبوظبي 
و  الريا�س  اأهمية  تعك�س  ال�شراكة اجلديدة  اأن هذه  .. موؤكدا 
عن  وع��رب  للطران  الحت��اد  ل��دى  ال�شعودية  العربية  اململكة 
املبادرات  يف  اأوث���ق  ب�شورة  الن�شر  ن��ادي  م��ع  للتعاون  التطلع 
من  ال�شراكة.  هذه  يف  قدما  امل�شي  مع  املجتمعية  و  التجارية 
 ”: ال�شعودي  الن�شر  نادي  رئي�س  �شويلم  اآل  �شعود  جانبه قال 
ي�شعدنا التوقيع على هذه التفاقية مع الحتاد للطران التي 
تعد واحدة من �شركات الطران الرائدة على م�شتوى العامل 
وعالمة جتارية تقدم الكثر من الدعم لكرة القدم يف العديد 
من الأ�شواق« . و اأ�شاف : “ حتدوين الثقة باأننا �شنبني �شويا 
اإىل  اإ�شافة  الطرفن  كال  على  بالفائدة  تعود  ناجحة  �شراكة 

تقدمي منافع جديدة وح�شرية جلماهر الن�شر«.
بالإ�شافة  فاإنه  متعددة  ملوا�شم  متتد  التي  لالتفاقية  وفقا  و 
اإىل ظهور �شعار الحتاد للطران على قمي�س النادي يف جميع 
مباريات الذهاب و الإياب �شوف تتعاون الحتاد للطران عن 
التجارية  العالمة  رعايات  الن�شر يف جم��الت  ن��ادي  مع  كثب 
والت�شويق واملبادرات املخ�ش�شة للعمالء وبرنامج الولء وقنوات 
التوا�شل الجتماعي وبرامج الرتفيه على من الطائرة ودعم 

للقمي�س  الأول  الظهور  يكون  اأن  املقرر  من  و  ال�شفر.  جت��ارة 
اجلديد لنادي الن�شر الذي يحمل �شعار الحتاد للطران يوم 
اخلمي�س 30 اأغ�شط�س يف مواجهته مع نادي اأحد على ا�شتاد 

الأمر حممد بن عبدالعزيز باملدينة املنورة.
اأك��ر الأندية جماهرية يف  ن��ادي الن�شر واح��دا من  و يعترب 
اأر�شه  على  املباريات  يلعب  و   1955 ع��ام  وتاأ�ش�س  ال�شعودية 
على ملعب امللك فهد و ملعب الأمر في�شل بن فهد. ويرتدي 
املباريات  يف  والأزرق  الأ�شفر  باللونن  املميز  قمي�شه  النادي 
“ العاملي” نظرا  ب��ا���ش��م  ال��ن��ادي  اأر���ش��ه وي��ل��ق��ب  امل��ق��ام��ة ع��ل��ى 
لتاريخه ال�شهر يف البطولت العاملية. و لدى الحتاد للطران 
جمموعة من الرعايات الريا�شية الدولية التي ت�شمل رعاية 
�شباق جائزة الحتاد للطران الكربى للفورمول 1 يف اأبوظبي 
ونادي مان�ش�شرت �شيتي لكرة القدم وبطولة اأبوظبي اإت�س اإ�س 
بي �شي للجولف. جتدر الإ�شارة اإىل اأن الحتاد للطران ت�شغل 
الوقت  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  اإىل  ا�شبوعيا  رحلة   77
الراهن ت�شمل ثالث رحالت ذهاب و عودة يوميا اإىل الريا�س و 
ثالث رحالت ذهاب وعودة يوميا اإىل جدة و اأربع رحالت ذهاب 
وعودة يوميا اإىل الدمام اإ�شافة اإىل رحالت يومية مو�شميا اإىل 

املدينة املنورة.

»الحتــاد للطـيـــران« راعيـــًا ر�سميـــًا لنـــادي الن�ســـر ال�سعــــودي

�سكولز: يونايتد يفتقر لإمكانيات املناف�سة على اللقب
قال لعب و�شط مان�ش�شرت يونايتد ال�شابق بول �شكولز، اإن الفتقار للتعاقدات ال�شيفية القوية وغمو�س الروؤية حول 
ا�شرتاتيجية واأ�شلوب الفريق من �شمن الأ�شباب املوؤثرة ب�شكل �شلبي على فر�س املناف�شة على لقب الدوري الإجنليزي 
املمتاز لكرة القدم. وعرّب مدرب يونايتد جوزيه مورينيو عن اإحباطه اأكر من مرة من نتائج �شوق النتقالت اإذ مل ي�شم 
ناديه �شوى احلار�س البديل يل غرانت ولعب الو�شط فريد واملدافع ديوغو دالوت. واأنهى يونايتد املو�شم املا�شي بفارق 
19 نقطة عن جاره وغرميه مان�ش�شرت �شيتي البطل. وقال �شكولز الذي خا�س اأكر من 700 مباراة مع يونايتد اإنه 

يرى فريقه ياأتي يف مرتبة خلف �شيتي وليفربول، الذي دعم �شفوفه، ول يتوقع التفوق عليهما هذا املو�شم.
وقال �شكولز الذي اعتزل يف 2013 ل�شحيفة ديلي مرور: “عند النظر اإىل مان�ش�شرت �شيتي ورمبا ليفربول ل اأعتقد 
اأن يونايتد ميلك الإمكانيات املوجودة يف الفريقن حالياً، اأبرم ليفربول تعاقدات رائعة جداً، يونايتد اأنهى املو�شم املا�شي 

متقدماً عليه«. وتابع: “ل اأعتقد اأن يونايتد �شيناف�س على لقب الدوري هذا العام«.
�شيافة  يف  الثانية  اجلولة  و�شيخو�س  اجلمعة،  �شيتي  لي�شرت  على   1-2 بالفوز  ال��دوري  يف  م�شرته  يونايتد  وا�شتهل 

برايتون اآند هوف األبيون الأحد املقبل. 
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بحث فريق العمل امل�شرتك بن جمل�س ال�شارقة 
الريا�شي ووزارة الرتبية والتعليم يف مقر املجل�س 
الريا�شي  للمو�شم  التعاون  اأفق  موؤخرا  الرئي�س 
ال��ق��ادم وحت��دي��د ب��رن��ام��ج زم��ن��ي ل����دورة الألعاب 
القادم  اكتوبر  �شتنطلق  ال��ت��ي  الثانية  املدر�شية 
امل�شاريع  من  اخلا�شة  املقرتحات  عر�س  بجانب 

التطويرية الريا�شية امل�شرتكة.
عي�شى  �شعادة  برئا�شة  اجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ال�شارقة  ملجل�س  ال��ع��ام  الأم����ن  احل��زام��ي  ه���الل 
العاجل  �شعيد  ال�شيد  من  كل  وح�شور  الريا�شي 
�شليم  وال�شيد  املجتمعية  الأن�شطة  اإدارة  مدير 

اإدارة  امل���وه���وب���ن م���ن  ال�����ش��ع��ي��دي خ��ب��ر رع���اي���ة 
اأحمد  ال�شيد  ال����وزارة  وم��ن  الريا�شي  التطوير 
عبد الرحمن رئي�س ق�شم اللياقة البدنية بوزارة 
الرتبية والتعليم والدكتور �شالم حممد اخلطاط 
اخت�شا�شي برامج الرتبية الريا�شية. واأكد �شعادة 
عي�شى هالل احلزامي على حر�س �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 

املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة اخلا�س بالهتمام 
ودعم الن�سء يف الإمارة باعتبارهم قادة امل�شتقبل 
دائ��م ال�شتجابة ب�شكل م��ادي ومعنوي  حيث ظل 
الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  ا�شرتاتيجية  مل�شاندة 
امل�شرق  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  اأج������ل  م����ن  اجل����ان����ب  ه�����ذا  يف 
للريا�شة يف الإمارة والرتكيز على �شقل املواهب 
عرب اخلطط التي يطلع بها املجل�س. وقال “ اأننا 

�شنعمل على تطوير وحت�شن الن�شخة املقبلة من 
�شهر  تنظيمها من  املزمع  املدر�شية  الألعاب  دورة 
 2019 اإب���ري���ل  ل��غ��اي��ة  وت�شتمر  ال���ق���ادم  اأك��ت��وب��ر 
م��ن خ��الل اإ���ش��اف��ة ع��دد م��ن الأل��ع��اب الريا�شية 
ال��ط��ائ��رة وال�شباحة  ال��ق��دم وك���رة  ك���رة  الأخ����رى 
اكت�شاف  يف  �شت�شاهم  التي  وه��ي  ال��ق��وى  واأل��ع��اب 
ب�شكل  الن�شاط  ينت�شر  املوهوبن حتى  مزيد من 

وا���ش��ع ع��ل��ى ك��اف��ة رب���وع الإم�����ارة يف اإط����ار العمل 
امل�شرتك مع الوزارة ». واأ�شاد الأمن العام ملجل�س 
ال�شارقة الريا�شي على جمهودات وزارة الرتبية 
اأف�شل  توفر  يف  لها  التابعة  والإدارات  والتعليم 
الإمكانيات بالن�شبة للن�سء وفق اخلطط العلمية 
واملنهجيات املختلفة. من جانبه ذكر ال�شيد اأحمد 
عبد الرحمن رئي�س ق�شم اللياقة البدنية بوزارة 

الرتبية والتعليم ان فريق العمل �شيحدث بع�س 
اأكر  ن�شخة  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  اخل��ط��ط 
مناق�شة  بجانب  املدر�شية  الألعاب  ل��دورة  جناحا 
عدد من املقرتحات واملبادرات الريا�شية امل�شرتكة 
التي ت�شهم يف خلق جيل ريا�شي مميز يكون نتاج 
الربامج الريا�شية العلمية التي يتم و�شعها من 
خالل الفريق امل�شرتك. ويف نهاية الجتماع كرم 
ممثلي  الريا�شي  ال�شارقة  ملجل�س  العام  الأم��ن 
العمل  اأهمية  اإىل  ودع��ا  والتعليم  الرتبية  وزارة 
امل�����ش��رتك ب��ن ال��ط��رف��ن ل��ت��وف��ر ع��ن��اي��ة اأف�شل 

لأبنائنا الطلبة يف كافة مراحل التعليم.

القارة  يف  اخليالية  ال�شفقات  حم��ور  املا�شية  القليلة  الأع���وام  يف  اأ�شبح  بعدما 
الآ�شيوية، حتول الدوري ال�شيني لكرة القدم اىل حمكمة عرفية توزع العقوبات 
الدوريات  يف  بها  النظر  حتى  ت�شتوجب  ل  التي  املخالفات  يف  حتى  قواعد  دون 
ال�شينية،  القدم  كرة  بنمو  املتزايد  العاملي  الهتمام  مع  العامل.  حول  املختلفة 
كان الحتاد املحلي م�شغول بعقوبات الإيقاف والغرامات اأو التحذيرات ملخالفات 
داخل امللعب اأو خارجه. فالتعبر عن المتعا�س من قرار ما بركل زجاجة مياه 
يكلف 15 األف يوان )2200 دولر( واليقاف لثالث مباريات، بينما يوؤدي و�شع 

جموهرات خالل مباراة للمنتخب ال�شيني اىل ال�شتبعاد عن الت�شكيلة لعام.
األف يوان وحرمان من   20 اأن ينتقد احلكم، فالثمن  اأما يف حال قرر الالعب 
دخول امللعب ملباراتن، لدرجة اأن تخمن ق�شاوة العقوبات ال�شادرة اأ�شبوعيا عن 
الحتاد ال�شيني للعبة، حتولت اىل نوع من هواية للم�شجعن الذين يعربون عن 

غ�شبهم من خالل و�شائل التوا�شل الجتماعي.
واأ�شبحت “اإ�شعارات العقاب” املعتادة بالن�شبة للم�شجعن مبثابة “معر�س كتابة 
روتيني لرجل الحتاد ال�شيني �شياوبينغ”، يف اإ�شارة اىل رئي�س اللجنة التاأديبية 

وانغ �شياوبينغ الذي يذيل العقوبات بتوقيعه.

تعزز الهتمام الر�شمي باللعبة يف ال�شن يف الأعوام الأخرة بعدما اأعرب الرئي�س 
املنتخب  باللعبة يف بالده اىل م�شتوى يخول  الرتقاء  �شي جينبينغ عن طموح 
الوطني مناف�شة الكبار يف العامل. لكن بعدما بالغت الأندية ال�شينية يف تبنيها 
لطموحات رئي�س البالد باإنفاق مبالغ هائلة للتعاقد مع لعبن اأجانب، قررت 
ال�شلطات املحلية العام املا�شي فر�س قيود على الأجور والنتقالت ملنع الإنفاق 
�شل�شلة  اإن  ال�شينية،  القدم  كرة  دج��ه، اخلبر يف  وي��رى جي  العقالين«.  “غر 
العقوبات اأظهرت “عدم ات�شاق و�شفافية يف القواعد”. واأ�شاف مدير �شركة “ريد 
العقوبات  “ق�شاوة  ال�شينية  بال�شوق  واملتخ�ش�شة  الريا�شي  لنرتن” للت�شويق 
رمبا تكون اأي�شا طريقة اأخرى لالحتاد ال�شيني ورابطة الدوري ال�شوبر ال�شيني 
ملمار�شة ال�شيطرة وتطبيق القول ال�شيني القدمي اأقتل الدجاجة لإخافة القرد«. 
الكرة  ال�شن على خارطة  الذي و�شعوا  الأجانب  الالعبون واملدربون  ومل ينج 
العاملية يف الأعوام املا�شية، من العقوبات، وعلى راأ�شهم �شانع الألعاب الربازيلي 

اأو�شكار، لعب �شنغهاي �شيبغ الذي اأ�شبح يف 2017 اأغلى لعب يلعب يف القارة 
للتعاقد  دولر(  مليون   67،9( يورو  مليون   60 النادي  اأنفق  بعدما  الآ�شيوية 
املا�شي  املو�شم  مباريات  لثماين  ال�شابق  الإنكليزي  ت�شل�شي  لعب  واأوق��ف  معه. 
امللعب.  اأر�شية  يف  جماعي  بعراك  ت�شبب  مما  خ�شم  لع��ب  باجتاه  الكرة  لركله 
ثم ارتدى زميله يف الفريق ومواطنه هالك قمي�شا يظهر فيه دعمه له، فعوقب 
فيا�س  اأندريه  الربتغايل  حينها  الفريق  مدرب  تعر�س  كما  ملباراتن.  بالإيقاف 
اأو�شكار  عن  دفاعا  ان�شتاغرام  على  كتب  لأن��ه  ملباراتن  الإي��ق��اف  لعقوبة  بوا�س 
يف الدوري الإنكليزي املمتاز، 47 مباراة  �شنوات   5 م�شرته،  يف  مباراة   355“
لثماين  ال�شن(  اأوق��ف )يف  ح��م��راء!  بطاقة  اأي  دون  70 هدفا.  ال��ربازي��ل،  مع 
مباريات«. وبعدما كان من اأكر املدربن هدوءا واأقلهم اإثارة للجدل يف الدوري 
الإنكليزي املمتاز خالل فرتتي اإ�شرافه على ت�شل�شي وجاره توتنهام، عوقب فيا�س 

بوا�س يف ال�شن بالإيقاف اي�شا لثماين مباريات ب�شبب انتقاده احلكم.

الثاين  ت�شرين  يف  الرحيل  قبل  ال�شن  يف  واح��دا  مو�شما  الربتغايل  واأم�شى 
نوفمرب املا�شي، ويعتقد باأن العقوبات التي فر�شت عليه دفعته اىل اتخاذ قرار 
الرحيل. و�شلط ال�شوء جمددا الأ�شبوع املا�شي على اللجنة التاأديبية يف الحتاد 
ال�شيني عندما اأوقفت لعب و�شط ياتاي ت�شانغ�شون دجانغ يل ل�شت مباريات 
فو�شى  ح��دوث  يف  ت�شبب  مم��ا  للمباراة،  الطبيعي  الن��ت��ظ��ام  يف  “تدخل  بعدما 
وتاأثر اجتماعي �شلبي«. واتهم الالعب بالتلفظ بعبارات عن�شرية بحق املهاجم 

ال�شنغايل ل�شنغهاي �شينخوا دمبا با، لكن اإ�شعار العقوبة مل ياأت على ذكر ذلك.
ونفى الالعب ال�شيني ا�شتخدامه كلمات عن�شرية وهدد برفع دعوى ق�شائية، 
مما دفع الكثرين اىل الت�شاوؤل: اإذا مل ي�شتخدم عبارات عن�شرية، فلماذا اأوقف 
لهذه الفرتة الطويلة؟ وراأى جي دجه اأن القرارات التاأديبية قد تكون “عالمة 
على اأن كتاب القوانن )اخلا�شة باللعبة يف ال�شن( لي�س �شامال كما ينبغي اأن 
يكون - ل اأعلم حتى اإن كان موجودا”، م�شيفا “يبدو اأن كل حادثة يتم التعامل 

معها على حدة وعلى هوادة اللجنة، اأيا كانت«.
من  ا�شتف�شار  على  ردا  اإج���راءات���ه،  على  التعليق  على  ال�شيني  الحت���اد  وامتنع 

فران�س بر�س.  

الدوري ال�سيني.. حمكمة تعاقب دون قواعد

اأنهى اأحد ع�شر راميا من املنت�شبن 
ال��ه��واي��ة بنادي  ال��رم��اي��ة  ل��ف��ري��ق 
الذيد الثقايف الريا�شي مع�شكرهم 
ال���ع���ن  م����دي����ن����ة  ال����ت����دري����ب����ي يف 
ال�شتعداد  اإط����ار  يف  ي��اأت��ي  وال����ذي 
ل��ال���ش��ت��ح��ق��اق ال����ذي ���ش��ي��ن��ط��ل��ق يف 
ال�شهر  ال��ع��ا���ش��م��ة ج��اك��رت��ا خ���الل 

اجلاري.
الذي  مع�شكرهم  ال��رم��اة  واخ��ت��ت��م 
وذلك  اأغ�شط�س   9 تاريخ  من  ب��داأ 
اآ�شيا  اأ���ش��ي��اد  ل��ب��ط��ول��ة  ا����ش���ت���ع���داداً 

والتي �شتقام يف جاكرتا.
واأو�شح املدرب معمر عماد العالف 
و�شروري  م��ه��م  امل��ع�����ش��ك��ر  ه���ذا  اأن 

ل��رف��ع م�����ش��ت��وى ال��الع��ب��ن وتقدم 
الذيد  ن��ادي  اإدارة  ملجل�س  بال�شكر 

لدعمهم ومتابعتهم.
املع�شكر  يف  ب������رز  اأن���������ه   اأو�������ش������ح 
ال��ت��دري��ب��ي ال���رام���ي ���ش��امل حممد 
اليماحي والذي ا�شتطاع يف اإحدى 
اكر  نقاط  ان يجمع  الخ��ت��ب��ارات 

م���ن ال��ن��ق��اط ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا بطل 
العامل لل�شباب يف اأملانيا.

اإقامتها  ي�شارك يف البطولة املقرر 
اأرب�����ع لع��ب��ن يف فئة  يف ج��اك��رت��ا 
احلفيتي  ح�شن  اأح��م��د  البندقية 
�شاحب ذهبية العرب يف البندقية 
والذي  خليل  واإب��راه��ي��م  الهوائية 

بطولة  يف  ال���ث���ال���ث  امل���رك���ز  اح�����رز 
الرامي  امل�شد�س  فئة  ،ويف  ال��ع��رب 
اأح��م��د الأم����ري وال��رام��ي عثمان 

البلو�شي.
واأث���ن���ى ���ش��امل حم��م��د ب���ن هويدن 
الذيد  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال�����ذي ظ��ه��ر فيه 

ا�شتعداداتهم  خ���الل  امل�����ش��ارك��ون 
والتقدير  بال�شكر  بال�شكر  وتقدم 

ملجل�س ال�شارقة الريا�شي، لرعايته 
لفريق  املجل�س  ودع���م  امل��ت��وا���ش��ل��ة 

الرماية الذي حقق نتائج متميزة 
يف البطولت العربية. 

اأحد ع�سر راميًا من نادي الذيد يختتمون مع�سكرهم 
التدريبي ا�ستعدادًا لبطولة اأ�سياد اآ�سيا يف جاكرتا

رديــف ال�سقــــور يخ�ســـر اأمـــام الفــريــق الأول مل�ســــايف

انطــالق دورة الألعــاب املدر�سيــة اأكتوبــر القــادم 

ال�شقور  ردي�������ف  ف����ري����ق  خ�������ش���ر 
جتربته الودية اأمام فريق م�شايف 
على  الأول  اأم�������س   2-1 الأول 
ال�شحي  ط����ارق  ال�����ش��ه��ي��د  م��ل��ع��ب 
ب��ن��ادي الإم�����ارات، ب��ق��ي��ادة املدرب 
املباراة  وت���اأت���ي  الإدري�������ش���ي  ب����در 
امل�شتمرة  ال��ت��ح�����ش��رات  ���ش��م��ن 
للفريقن لدوري الرديف ودوري 

الدرجة الأوىل.
بت�شكيلة  ال�����ش��ق��ور  ردي����ف  ل��ع��ب 
حمدان  املرمى  حرا�شة  يف  �شمت 
مايد  ال�����دف�����اع  ويف  احل���و����ش���ن���ي 
اب��راه��ي��م ع��ل��ي، م�شعل  دروي�������س، 
جا�شم ، �شيف الدرع ، ويف الو�شط 
اأحمد الدرع، حممد عبد العزيز، 
ابراهيم  ال���ن���ع���ي���م���ي،  اهلل  ع���ب���د 
�شنقور، حميد زويد ويف الهجوم 

�شلطان عو�س.
الإداري للفريق  اأن اجلهاز  يذكر 
ي�شم يو�شف الدبل مدير الفريق 
واجل�����ه�����از ال���ف���ن���ي ب����ق����ي����ادة ب���در 
الإدري�شي والكبن قي�س كمدرب 

للحرا�س والدكتور �شوبر.
الرديف،  م��درب  ذك��ر  من جانبه، 
الأول  م�شايف  فريق  مواجهة  اأن 
مثلت  امل�����ح�����رتف�����ن  ب����ن����ج����وم����ه 
اأجل  م��ن  الفني  للجهاز  فر�شة 
اأك��ر من  ال��وق��وف على م�شتوى 
لقائمة  ح��دي��ث��اً  ان�����ش��م��وا  لع���ب 
فئة  اأم  اللعب  اأن  الرديف، وذكر 
ي��ع��ود بفوائد  ع��م��ري��ة اأك���رب ���ش��ن��اً 
فنية كبرة على لعبي الرديف، 
 ، مفيدة  ج��اءت  التجربة  واأو�شح 
برنامج  تدعم  املباراة  اأن  واأعتقد 

الإعداد لدوري الرديف.
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الفجر الريا�ضي

دي بــرويـــن: الفـــوز بــدوري 
الأبطـال ليـ�س �سرطـا للنجـاح 

زاها ميدد عقده مع كري�ستال بال�س 
بال�س  كري�شتال  فريقه  زاها  ويلفريد  العاجي  اجلناح  منح 
جرعة دعم من خالل متديد عقده معه حتى نهاية مو�شم 

اللندين. النادي  اأعلن  كما   2023-2022
ع��دة ع��ن رغبتها يف احل�����ش��ول على خدمات  اأن��دي��ة  واأب����دت 
النتقالت  ف��رتة  يف  عاما،   25 العمر  من  البالغ  الالعب 
وبورو�شيا  الإنكليزين  واإي��ف��رت��ون  ت�شل�شي  بينها  ال�شيفية 
النادي  البقاء م��ع  ق��رر  ال��الع��ب  اأن  اإل  الأمل���اين،  دورمت��ون��د 
الذي ان�شم اىل �شفوفه وهو مل يزل يف الثانية ع�شرة من 

العمر.
الإنكليزي  ل��ل��ن��ادي  ال��ر���ش��م��ي  امل��وق��ع  ع��ل��ى  ن�شر  ب��ي��ان  وق���ال 
قرر  زاه��ا  ويلفريد  اأن  ب��الإع��الن  �شعيد  ب��ال���س  “كري�شتال 
البقاء يف �شفوف النادي من خالل متديد عقده، ما �شيجعل 
مو�شم  نهاية  حتى  ل��ن��دن  ج��ن��وب  يف  يبقى  العاجي  املهاجم 

.»2023-2022
�شمن  ب��ال���س  ك��ري�����ش��ت��ال  ب��ق��اء  يف  حا�شما  دورا  زاه���ا  واأدى 
املا�شي  املو�شم  القدم  لكرة  املمتاز  الإنكليزي  ال��دوري  اأندية 
عن  اأع���رب  وه��و  �شيئة.  ب��داي��ة  بعد  اأه���داف  ت�شعة  بت�شجيله 

البيان  بح�شب  قائال  النادي،  مع  اجلديد  باللتزام  �شعادته 
اأ�شب  لكي  الأم��ر  هذا  اإجن��از  اأري��د  كنت  احل��ال،  “بطبيعة 
يف  لكوننا جنحنا  اأنا مغتبط  املو�شم اجلديد.  على  تركيزي 

اإمتام هذا الأمر )التجديد(«.
واأ�شاد رئي�س النادي �شتيف باري�س الذي اقنع املدرب املخ�شرم 
روي هودج�شون بتجديد عقده اأي�شا الأ�شبوع املا�شي، بزاها 
معتربا اأن ما قام يوؤكد ولءه للنادي وللمنطقة جنوب لندن 

حيث ن�شاأ.
وق���ال “هذا الت���ف���اق ه��و م��ث��ال اآخ���ر لل��ت��زام��ه ع��ل��ى املدى 
الطويل بالنادي والتزامنا جتاهه هذا يوم رائع للجميع هنا 

يف بال�س، اأن�شارنا وويلف بالطبع، وهو اأمر ي�شتحقه«.
وك��ان زاه��ا قد داف��ع عن األ��وان منتخب اإنكلرتا يف مباراتن 
كما  العاج.  �شاحل  بلده  النهاية متثيل  قرر يف  لكنه  وديتن 
اأن  دون  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت  ���ش��ف��وف  اىل  ملو�شمن  ان�����ش��م 
بال�س  اىل  واأع���ر  الأ���ش��ا���ش��ي��ة،  الت�شكيلة  يف  نف�شه  يفر�س 
اأن يعود ب�شكل نهائي اىل ناديه الأول مطلع  وكارديف، قبل 

.2015

مان�ش�شرت  لنادي  البلجيكي  الو�شط  خط  لعب  راأى 
بلقب  ال��ف��وز  اأن  ب��روي��ن  دي  كيفن  الإن��ك��ل��ي��زي  �شيتي 
دوري اأبطال اأوروبا يف كرة القدم لي�س �شرطا للنجاح، 
معتربا اأن فريقه حامل لقب الدوري الإنكليزي املمتاز 

�شيواجه مناف�شة من فرق عدة يف املو�شم اجلديد.
وق��ال دي بروين “ل اأواف��ق ال��راأي القائل ب��اأن عليك 
هو  ناجحا.  لتكون  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  بلقب  الفوز 
ل��ق��ب ك��ب��ر، ل��ك��ن ل��ل��ف��وز ب����دوري الأب���ط���ال ل حتتاج 
الدوري  اليه يف  ال��ذي حتتاج  امل�شتوى  يف  الثبات  اىل 

املحلي«.
واأت����ت ت�����ش��ري��ح��ات دي ب��روي��ن يف م��ق��اب��ل��ة م��ع هيئة 
“بي بي �شي” ن�شرت مقتطفات  الإذاع��ة الربيطانية 
منها الأربعاء عرب موقعها اللكرتوين، على اأن تبث 
“اأمازون”  جمموعة  بدء  غداة  وذلك  ال�شبت،  كاملة 
الأمركية عر�س �شل�شلة وثائقية اأعدتها عن الفريق 

الذي يدربه الإ�شباين جو�شيب غوارديول.
واأح��رز �شيتي لقب ال��دوري الإنكليزي املو�شم املا�شي 
غرميه  م��ن��اف�����ش��ي��ه  اأق�����رب  ع���ن  ن��ق��ط��ة   19 ب���ف���ارق 
ثالث  �شوى  الفريق  يخ�شر  ومل  يونايتد.  مان�ش�شرت 
م��ب��اري��ات يف ال�����دوري وذل���ك اأم����ام ل��ي��ف��رب��ول مرتان 

ويونايتد.
اأما يف دوري الأبطال، فاأق�شي من ربع النهائي على 

يد ليفربول )خ�شر ذهابا -3�شفر واإيابا 2-1(.
املو�شم  ال��ع��ام  رائ��ع��ن ط���وال  “كنا  ب��روي��ن  وق���ال دي 
دوري  ليفربول، وخرجنا من  �شد  اأقل  املا�شي، رمبا 
اأن ت��ك��ون ج��ي��دا يف  الأب���ط���ال. ه���ذه م�����ش��اب��ق��ة، عليك 

اإذا مررت  ال��دوري الإنكليزي،  املنا�شب. يف  الوقت 
مقاربة  ه����ي  ت����رتاج����ع.  ���ش��ي��ئ��ة،  ب���ف���رتة 

خمتلفة، مباريات الكاأ�س تختلف عن 
الدوري«.

وبداأ �شيتي الدفاع عن لقبه يف 
بفوز   2019-2018 مو�شم 
-2�شفر  اأر�شنال  م�شيفه  على 

دي  وت��وق��ع  الأوىل.  امل��رح��ل��ة  يف 
ل��ي��ف��رب��ول من  ي���ك���ون  اأن  ب���روي���ن 

واأن  ل�شيما  �شيتي،  مناف�شي  اأب��رز 
النادي الأحمر كان اأبرز الأندية 

على  اإن����ف����اق����ا  الإن���ك���ل���ي���زي���ة 
ال���ت���ع���اق���دات اجل���دي���دة 

خ�����������������الل ف���������رتة 
الن�����ت�����ق�����الت 

علينا.  �شيكون  الأ�شا�شي  “الرتكيز  وق��ال  ال�شيفية. 
الفرق الأخرى �شتقوم دائما بال�شغط علينا. ليفربول 
قام مبا قمنا به العام املا�شي جلهة �شم لعبن. لقد 
حكيم  ب�شكل  لكن  الأم���وال،  من  كبرة  كمية  اأنفقوا 
يف  عليها  وح�شلوا  الإ���ش��اف��ات،  بع�س  اىل  اح��ت��اج��وا 

املراكز املنا�شبة«.
م�شتواهم  رف���ع  اىل  ح��اج��ة  يف  اأن���ه���م  “راأوا  اأ����ش���اف 
لالقرتاب منا، ونحن نحاول اأن نحافظ على ما قمنا 

به �شتكون معركة جيدة بن الطرفن«.
لن  اللقب  على  التناف�س  اأن  اعترب  بروين  دي  اأن  ال 
الأوىل  ال�شتة  “املراكز  لأن  ال��ن��ادي��ن  ب��ن  ينح�شر 
دائما ما تثر التحدي. ل اأميز بن اأي فريق واآخر. 
العام  لكن  ال�شنة،  ه��ذه  اإنفاقا  الأك��ر  ك��ان  ليفربول 
يونايتد.  مان�ش�شرت  وب��ن  بيننا  الأم���ر  ك��ان  امل��ا���ش��ي 
الآن ثمة فرق اأخرى يف الربميرليغ تنفق اأكر منا، 

وعليهم القيام بذلك لي�شبحوا اأف�شل«.
امل�شاهمن  اأب���رز  م��ن  ع��ام��ا(  ب��روي��ن )27  وك���ان دي 
يف امل��و���ش��م ال��الف��ت ال���ذي ق��دم��ه �شيتي، ور���ش��ح لنيل 
ج��ائ��زة اأف�����ش��ل لع��ب يف ال����دوري الإن��ك��ل��ي��زي، والتي 
كما  �شالح.  حممد  امل�شري  ليفربول  جنم  اىل  اآل��ت 
الدور ن�شف  بلوغ منتخب بالده  البلجيكي يف  �شاهم 
النهائي لكاأ�س العامل 2018 يف رو�شيا، قبل اخل�شارة 

اأمام فرن�شا التي اأحرزت اللقب. -1�شفر 
اىل  الن��ت��ق��ال  يفكر يف  ك��ان  اإذا  ���ش��وؤال عما  وردا على 
التدريب بعد نهاية م�شرته، قال “لقد فكرت بذلك. 
واأح��ي��ان��ا ل. هو  ذل��ك،  ق��ادر على  اأن��ن��ي  اأعتقد  اأحيانا 
اأع��ي�����ش��ه كالعب  ال���ذي  نف�شه  اأ���ش��ل��وب احل��ي��اة 
ح��ال��ي��ا، الب��ت��ع��اد دائ��م��ا ع��ن ال��ع��ائ��ل��ة، ورمبا 
اأكر لأن املدرب يعمل ل�شاعات اأطول من 

الالعب«.
اأب��ل��غ تلك  “حل�شن احل��ظ مل  وت��اب��ع 
بعد.  م�������ش���رت���ي  يف  امل����رح����ل����ة 
ب��ال�����ش��ن، تبداأ  ت��ق��دم��ت  ك��ل��م��ا 
ترغب  مب��ا  اأك���ر  بالتفكر 
بالقيام به بعد كرة القدم. 
اإل اأنني اأرغب يف تقدمي 
ثماين  اأو  ����ش���ب���ع 
اإ�شافية  �شنوات 
م�شتوى  يف 

جيد«.

ت�سلـــ�سي يتخلــ�س من بــاكايوكو باإعارتــه اإىل ميــالن
ت�شل�شي  من  باكايوكو،  تيمويه  الفرن�شي  و�شط  لع��ب  انتقل 
الإجن��ل��ي��زي اإىل م��ي��الن الإي���ط���ايل مل��و���ش��م واح���د ع��ل��ى �شبيل 

الإعارة، مع اإمكانية �شرائه يف ختامها، ح�شبما اأعلن الناديان.
النادي  اإىل  امل��ا���ش��ي  ال�شيف  ع��ام��ا(   23( ب��اك��اي��وك��و  وان�����ش��م 
اللندين مقابل نحو 45 مليون يورو، بعد تتويجه مع موناكو 

بلقب بطل الدوري الفرن�شي.
ودف����ع و����ش���ول لع���ب ال��و���ش��ط ال���ربازي���ل���ي ج��ورج��ي��ن��ي��و، اأحد 
مدرب  �شاري  ماوريت�شيو  الإيطايل  لدى  املف�شلن  الالعبن 
وكذلك  لندن،  اإىل  حاليا،  وت�شل�شي  �شابقا  الإي��ط��ايل  نابويل 
الكرواتي ماتيو كوفا�شيت�س معارا من ريال مدريد الإ�شباين، 
اإىل  قدومه  من  عام  بعد  خمرج  اإيجاد  اإىل  الفرن�شي  الالعب 

ت�شل�شي.

وكان املدرب اجلديد لت�شل�شي �شرح اجلمعة، قبل افتتاح املو�شم 
اأنه يجب  اأظن  اأ�شبح كبرا جدا.  العدد  اأن  “اأعتقد  اجلديد: 

اإعارة بع�س الالعبن«.
ومل ي�شتطع باكايوكو فر�س نف�شه يف مو�شمه الأول مع ت�شل�شي، 
كونتي،  اأنطونيو  ال�شابق  الإيطايل  امل��درب  ت�شكيلة  يف  اأ�شا�شيا 
و�شارك يف 29 مباراة )من 38 يف ال��دوري( �شجل خاللها 3 
اأهداف و�شنع متريرتن حا�شمتن، ولعب 5 مباريات يف دوري 

اأبطال اأوروبا )هدف واحد ومتريرة حا�شمة(.
العامل  بكاأ�س  الفائز  الفرن�شي  املنتخب  باكايوكو مع  ومل يكن 
2018 يف رو�شيا، وا�شتدعي مرة واحدة من قبل املدرب ديدييه 
دي�شامب يف مار�س 2017 للمباراة الودية التي خ�شرها اأمام 

نظره الإ�شباين 2-0.

وخا�س ميالن مو�شما خميبا اأنهاه يف املركز ال�شاد�س رغم �شخ 
مالكيه ال�شينين ع�شرات املالين من الدولرات للتعاقد مع 
لعبن جدد، بعد انتقال ملكيته لهم من رئي�س الوزراء ال�شابق 

�شيلفيو برلو�شكوين يف اأبريل 2017.
ال�شيف  “اإيليوت” ه��ذا  الأم��رك��ي  امل���ايل  ال�����ش��ن��دوق  وت���وىل 
الإ�شراف على النادي، وينوي دفعه من جديد نحو النجاح عرب 

تاأمن ا�شتقراره ماليا.
و�شم ميالن الباحث عن ا�شتعادة اأجماده ال�شابقة )18 لقبا 
يف الدوري املحلي و7 يف دوري اأبطال اأوروبا(، موؤخرا املهاجم 
ك��ال��دارا من  ماتيا  وامل��داف��ع  غ��ون��زال��و هيغواين  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
وتخلى  الأخ���رة،  ال�شبعة  املوا�شم  يف  ال��دوري  بطل  يوفنتو�س 

لالأخر عن مدافعه ال�شابق ليوناردو بونوت�شي.

مي�سي لن ي�سارك مع الرجنتني يف 4 مباريات 
املقبلة ملنتخب  الأرب��ع  الودية  املباريات  األ ي�شارك يف  الإ�شباين ليونيل مي�شي  قرر جنم بر�شلونة 

بالده الأرجنتن، وذلك بح�شب ما ك�شفت و�شائل الإعالم املحلية.
ب�شاأن  �شكوك  وهناك  العام  هذا  املنتخب  اىل  يعود  لن  “مي�شي  اأن  “كالرين”  وكتبت �شحيفة 
م�شتقبله”، فيما اأ�شار موقع “اينفوباي” اىل اأن جنم بر�شلونة �شياأخذ ق�شطا من الراحة لكن هذا 
الأمر ل يعني باأنه يعتزل اللعب مع املنتخب الذي ودع نهائيات مونديال رو�شيا من الدور الثاين.

ويف ات�شال مع وكالة فران�س بر�س، اأكد متحدث با�شم املنتخب اأن “املدرب هو من يقول، عندما 
يحن الوقت، ما هو الو�شع يف ما يخ�س مي�شي«.

واأوكلت اىل مدرب منتخب دون 20 عاما ليونيل �شكالوين ومب�شاعدة بابلو اميار مهمة ال�شراف 
من  اأقيل  ال��ذي  �شامباويل  خورخي  خلف  ايجاد  بانتظار  موقتا  الأول  الأرجنتيني  املنتخب  على 
“البي�شيلي�شتي”  عانى  حيث  رو�شيا  مونديال  يف  ل��الآم��ال  املخيبة  امل�شاركة  خلفية  على  من�شبه 
التي   4-3 فرن�شا  يد  على  النهائي  ثمن  يف  م�شواره  انتهى  ثم  جمموعته،  عن  للتاأهل  الأم��ري��ن 

توجت لحقا باللقب.
ويخو�س املنتخب الأرجنتيني مباراتيه الأولين بقيادة �شكالوين يف الوليات املتحدة �شد غواتيمال 
يف 7 اأيلول �شبتمرب يف لو�س اأجنلي�س، وكولومبيا يف 11 منه يف نيويورك، يف حن مل حتدد هوية 

املنتخبن اللذين �شيواجههما يف �شهري ت�شرين الأول اأكتوبر وت�شرين الثاين نوفمرب.
ت�شكيلته  الإ�شباين،  كورونيا  وديبورتيفو ل  بويز  اولد  لنيول  ال�شابق  الالعب  �شكالوين،  و�شيعلن 

الأوىل هذا الأ�شبوع ا�شتعدادا ملباراتي غواتيمال وكولومبيا.
وترددت عدة ا�شماء خلالفة �شامباويل، مثل ريكاردو غاريكا الذي قاد البرو اىل بلوغ املونديال 
له  و�شبق  كولومبيا  تدريب  على  ي�شرف  ال��ذي  بيكرمان  وخو�شيه  عاما،   36 منذ  الوىل  للمرة 
الإ�شراف على “البي�شيلي�شتي” بن عامي 2004 و2006، وماتيا�س امليدا )لعب لت�شيو وانرت 
ميالن �شابقا( الذي قاد ت�شيفا�س دي غوادالخارا املك�شيكي اىل الفوز بجميع اللقاب املمكنة حمليا 

وقاريا بعد ان ا�شرف اي�شا على تدريب ريفر باليت.
لكن الحتاد املحلي لي�س يف عجلة من اأمره ل�شيما اأن ال�شتحقاق الر�شمي املقبل �شيكون يف كوبا 

اأمركا �شيف 2019.

رونالدو يف�سد �سفقة بر�سلونة املنتظرة
ثقله  بكل  ال��ن��زول  يعتزم  رون��ال��دو،  كري�شتيانو  الربتغايل  النجم  اأن  �شحفية  تقارير  اأف���ادت 
التعاقد معه يف فرتة  الكاتالوين جاهداً  النادي  اأجل حرمان بر�شلونة من لعب يحاول  من 

النتقالت ال�شيفية.
وذكرت �شحيفة “ديلي �شتار”، اأن النجم الربتغايل كري�شتيانو رونالدو، �شيحاول اإقناع اإدارة 
املوقع  واأ�شاف  بوغبا،  بول  يونايتد  مان�ش�شرت  جنم  مع  بالتعاقد  الإيطايل،  يوفنتو�س  فريق 
الربيطاين اأن رونالدو، ُيريد من بوغبا العودة اإىل ناديه ال�شابق، الذي تاألق معه ب�شدة قبل اأن 

ي�شد الرحال اإىل الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم.
واأو�شحت “ديلي �شتار”، بناء على معلومات ا�شت�شقتها من و�شائل اإعالم اإ�شبانية، اأن رونالدو 
ليزال ياأخذ املناف�شة مع نظره جنم بر�شلونة الأول ليونيل مي�شي على حممل اجلد، واأردف 
القدم  �شاحب  اأن  يعرف  الإي��ط��ايل،  يوفنتو�س  فريق  اإىل  حديثاً  املُنتقل  الربتغايل  النجم  اأن 

الي�شرى ال�شاحرة مي�شي يود اللعب برفقة بول بوغبة.
وتابع نف�س امل�شدر اأن رونالدو )33 عاماً(، ُيريد حرمان مي�شي من حتقيق رغبته باللعب مع 
يعي جيداً  رونالدو  اأن  واأ�شاف  الفرن�شي،  املنتخب  العامل مع  بكاأ�س  املُتوج حديثاً  بوغبا،  بول 
النتقالت  �شهلة يف فرتة  تكون  لن  يونايتد  التعاقد مع متو�شط ميدان مان�ش�شرت  اأن مهمة 
“ال�شياطن احلمر”،  الرحيل عن  رغبته يف  اإىل  بوغبا  بول  اأمل��ح  اأخ��رى،  ال�شيفية. من جهة 
الفرن�شي يف  النجم  قال  اإذ  الربتغايل جوزيه مورينيو،  امل��درب  مع  توتر عالقته  بعد  ل�شيما 

ت�شريحات �شحفية حديثة “اإذا مل تكن �شعيداً، فاإنك لن تعطي اأح�شن ما عندك«.
ُي�شار اإىل اأن بر�شلونة، يحاول الظفر بخدمات بول بوغبا يف فرتة النتقالت ال�شيفية، حيث 
اقرتح النادي الكاتالوين على مان�ش�شرت يونايتد احل�شول على خدمات الكولومبي ياري مينا 
44 مليون جينه اإ�شرتليني من اأجل التعاقد مع  اأندريه غوميز، زيادة عن مبلغ  والربتغايل 
بوغبا، بيد اأن مان�ش�شرت يونايتد جتاهل عر�س “البلوغرانا” متاماً، ح�شب ما اأ�شار اإليه موقع 

�شحيفة “ذا �شن” الربيطانية.   

انتهاء م�صوار �صريينا جمددًا 

عــودة موفقــة لفيــدرر يف دورة �سين�سينــاتــي  
موفقة  ع��ودة  ثانيا  امل�شنف  ف��ي��درر  روج��ي��ه  ال�شوي�شري  حقق 
نقطة  الأل��ف  دورات  �شابعة  الأمركية،  �شين�شيناتي  دورة  اىل 

انتهى  فيما  الثالث،  الدور  اىل  ب�شهولة  وتاأهل  للما�شرتز، 
وليام�س  �شرينا  الأم��رك��ي��ة  م�شوار 

عند الدور الثاين.
وغ����������اب ف������ي������درر ال������ذي 

اح����ت����ف����ل الأ������ش�����ب�����وع 
امل����ا�����ش����ي مب���ي���الده 
والثالثن،  ال�شابع 
ع����ن ه������ذه ال�������دورة 

التوايل  على  لعامن 
مل  كما  الإ�شابة  ب�شبب 

منذ  دورة  اأي  يف  ي�شارك 
بطولة  يف  ل��ق��ب��ه  ف��ق��د  اأن 
الإنكليزية،  ومي���ب���ل���دون 
ث��ال��ث��ة ال���ب���ط���ولت الأرب����ع 

ربع  يف  بخ�شارته  ال��ك��ربى، 
اإفريقي  اجلنوب  اأم��ام  النهائي 

كيفن اأندر�شون يف 11 متوز يوليو.
الغراند  لقبا يف   20 �شاحب  ال�شوي�شري،  وبدا 

���ش��الم، ج��اه��زا بدنيا بعد ف��رتة ال��راح��ة ومل يجد 
الأملاين  على  بتغلبه  الثالث  ال���دور  بلوغ  يف  �شعوبة 

بيرت غويوف�شيك 6-4 و4-6.
واحتاج فيدرر اىل 72 دقيقة للتغلب على الأملاين 
الفوز  عامليا يف طريقه نحو حماولة   47 امل�شنف 
ب��ل��ق��ب ه���ذه ال�����دورة ل��ل��م��رة ال��ث��ام��ن��ة يف م�شرته 
الأ�شطورية. واأكد بعد اللقاء “�شعوري كان جيدا 
يف هذه املباراة الأوىل. ب�شراحة دخلت اىل امللعب 
م��ا يجب  اأع���رف  اأين كنت  اأع��ت��ق��د  ت��وت��ر.  اأي  دون 

القيام به«.
اأنه طوى �شفحة خ�شارته  اىل  ال�شوي�شري  واأ�شار 

الآن هو  الهدف  اأم��ر جيد.  “وهذا  اأندر�شون  اأم��ام 
اأن اأ�شتعيد طاقتي بعد هذه املباراة، اأن اأحمل معي 

بطولة  بالطبع  الأك���رب  ال��ه��دف  ويبقى  الإي��ج��اب��ي��ات، 
اأغ�شط�س  اآب   27 يف  تنطلق  ال��ت��ي  ميدوز”  فال�شينغ 

احلايل.
وكانت مباراة الثالثاء الأوىل لفيدرر يف �شين�شيناتي منذ 
م�شرته  يف  وال�شابعة  تواليا  الثانية  للمرة  بطال  ت��وج  اأن 
نوفاك  ال�����ش��رب��ي  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي  ب���ف���وزه يف   2015 ع���ام 
فوزه  غويوف�شيك  ح�شاب  على  حقق  وه��و  ديوكوفيت�س، 

احلادي ع�شر تواليا فيها.
ال���دورة اىل ربع  الأخ���رة لفيدرر يف ه��ذه  وت��ع��ود اخل�شارة 

الذي  ن��ادال  رافايل  الإ�شباين  غرميه  يد  على   2013 نهائي 
تتويجه  بعد  مبا�شرة  العام  ه��ذا  ن�شخة  يف  امل�شاركة  ع��دم  ق��رر 

بطال لدورة تورونتو للما�شرتز يوم الأحد.
الثالث  ال�������دور  يف  ال�����ش��وي�����ش��ري  وي��ل��ت��ق��ي 
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��اردو م��اي��ر ال���ذي اأنهى 
ال�شاد�س  ب���وي  ل��وك��ا���س  الفرن�شي  م�����ش��وار 
ع�����ش��ر وال������ذي اأق�������ش���ى ال���ربي���ط���اين اأن����دي 
 6-7 عليه  بالفوز  الأول،  ال���دور  يف  م���وراي 

)9-7( و4-6.
وا�شطر النم�شوي دومينيك تييم الثامن 
يف  الأوىل  م��ب��ارات��ه  م��ن  الن�شحاب  اىل 
املر�س،  ب�شبب  وذل���ك  ال��ث��اين  ال����دور 
يف  املا�شي  الأ�شبوع  خ��رج  باأنه  علما 

تورونتو بعد مباراة واحدة فقط.
كريو�س  نيك  الأ���ش��رتايل  وحقق 
ال���������ذي خ�������ش���ر ن����ه����ائ����ي امل���و����ش���م 
ال��ب��ل��غ��اري غريغور  اأم����ام  امل��ا���ش��ي 
�شاحقا  اإر���ش��ال   39 دمي��ي��رتوف، 
ال����دور  اىل  ل��ل��ت��اأه��ل  ط��ري��ق��ه  يف 
ب���ال���غ���ة على  ال����ث����اين ب�����ش��ع��وب��ة 
كولدا  ديني�س  الأمركي  ح�شاب 
و6-7  و5-7   )7-2(  7-6
الكرواتي  ل��ي��واج��ه   ،)9-11(
ب���ورن���ا ك��وري��ت�����س ال���ف���ائ���ز على 
الرو�شي دانيال مدفيديف 2-6 

و3-6.
تورونتو  ال��رائ��ع يف  م�����ش��واره  وب��ع��د 
 2014 اأول لع��ب منذ  اأ���ش��ب��ح  ح��ن 
امل�شنفن  اأربعة من  اإ�شقاط  يتمكن من 
املا�شرتز  دورات  اإح��دى  الأوائ���ل يف  الع�شرة 
يف طريقه اىل النهائي، انتهى م�شوار اليوناين 
الأول  ال���دور  عند  ت�شيتي�شبا�س  �شتيفانو�س 
اأم�����ام ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي داف���ي���د غوفان  ب��خ�����ش��ارت��ه 

احلادي ع�شر 5-7 و6-3.
و�شكل ت�شيت�شيبا�س الذي �شعد من املركز 
27 يف ت�شنيف املحرتفن اىل ال�15، 
اأق�شى  اإذ  ت��ورون��ت��و،  دورة  م��ف��اج��اأة 
اأربعة لعبن من الأب��رز حاليا 
يف  تييم  هم  اللعبة،  ميادين  يف 
وديوكوفيت�س  ال���ث���اين،  ال�����دور 
ال����ث����ال����ث، والأمل��������اين  ال��������دور  يف 
يف  اللقب  حامل  زف��ري��ف  األك�شندر 

اأندر�شون يف  كيفن  اأفريقي  اىل اجلنوب  النهائي، و�شول  ربع 
ن�شف النهائي، لكن م�شوار اإبن الع�شرين عاما انتهى باكرا يف 

�شين�شيناتي.
وكان الكندي ميلو�س راونيت�س اأبرز املتاأهلن اىل الدور الثاين 

الثالثاء بفوزه على ال�شربي دو�شان ليوفيت�س 6-3 و3-6.
وعند ال�شيدات، توا�شلت معاناة الأ�شطورة الأمركية �شرينا 
وليام�س التي حتاول ا�شتعادة م�شتواها ال�شابق بعد الغياب عن 
املالعب طيلة املو�شم املا�شي تقريبا ب�شبب احلمل ثم الولدة، 
برتا  الت�شيكية  اأم���ام  بخ�شارتها  ال��ث��اين  ال���دور  م��ن  وخ��رج��ت 

كفيتوفا الثامنة 3-6 و6-2 و6-3.
ب�23 لقبا  36 عاما والفائزة  البالغة  باإمكان الأمركية  لكن 
باأنه فازت مبجموعة �شد  نف�شها  توا�شي  اأن  الغراند �شالم  يف 
الأوليات للمرة الأوىل هذا  الع�شر  امل�شنفات  احدى الالعبات 

املو�شم.
ف��ق��ط، تعر�شت �شرينا لأق�����ش��ى خ�����ش��ارة يف  اأ���ش��ب��وع��ن  وق��ب��ل 
م�شرتها التي انطلقت عام 1995، عندما �شقطت يف الدور 
الربيطانية  اأم���ام  الأم��رك��ي��ة  خو�شيه  ���ش��ان  دورة  م��ن  الأول 
1-6 و�شفر6-، ثم قررت الن�شحاب من دورة  جوهانا كونتا 
التي  �شين�شيناتي  يف  تعود  اأن  قبل  املا�شي  الأ�شبوع  مونرتيال 
على  الأول  ال���دور  يف  املا�شي  الإث��ن��ن  ج��دا  �شهل  بفوز  بداأتها 

الأ�شرتالية داريا غافريلوفا 6-1 و2-6.
امل�شوار.  بداية  يف  زل��ت  “ما  اأنها  الثالثاء  الأمركية  واأق���رت 
كما تعلمون، طريقة العودة هذه طويلة جدا. لقد بداأت للتو. 
من املوؤكد اأين ما زالت يف بدايتها. اأنا اأتقدم و�شاأوا�شل عملي 

الدوؤوب على اأمل اأن اأفوز باملزيد من املباريات«.
وتخل�شت الت�شيكية كارولينا بلي�شكوفا التا�شعة وبطلة 2016 
اىل  وتاأهلت  رادفان�شكا  اأنيي�شكا  البولندية  اأم��ام  عقدتها  من 
 8 اأ�شل  الدور الثاين بتحقيق فوزها الأول على الأخ��رة من 

مواجهات بينهما، وجاء بنتيجة 6-3 و3-6.
قائلة  العقدة،  ه��ذه  م��ن  بالتخل�س  �شعيدة  بلي�شكوفا  وك��ان��ت 
فزت  اأن  ي�شبق  مل  لأنه  يل  بالن�شبة  �شعبة  مواجهة  “كانت 
جدا  �شعيدة  كنت  جمموعة.  اأي  اأم��ام��ه��ا  اأح���رز  مل  ب��ل  عليها، 
+اأخرا،  نف�شي  ق��رارة  يف  وقلت  الأوىل  باملجموعة  ف��وزي  بعد 

جمموعة واحدة ل�شاحلي+«.
ويف اأبرز النتائج الأخرى، تاأهلت اىل ثمن النهائي الأوكرانية 
�شفتالنا  الرو�شية  على  بفوزها  اخلام�شة  �شفيتولينا  ايلينا 
7-6 )7-1( و4-6 و6-4، والفرن�شية كارولن  كوزنت�شوفا 
اأزارنكا  فيكتوريا  البيالرو�شية  على  بفوزها  ال�شاد�شة  غار�شيا 

بطلة 2013 بنتيجة 6-4 و5-7.
العام  باللقب  توجت  موغورت�شا  غاربيني  الإ�شبانية  وك��ان��ت 
الثاين  ال��دور  �شابعة من  تبداأ حملتها كم�شنفة  املا�شي، وهي 

حيث تتواجه مع الأوكرانية لي�شيا ت�شورنكو.



مل يح�سل على اأجره.. فدمر 
املنازل التي بناها

مل يجد عامل بناء بريطاين و�شيلة لالنتقام من ال�شركة التي مل 
تدفع له اأجره، �شوى بتدمر جميع املنازل التي بناها بتكلفة 2.5 

مليون جنيه ا�شرتليني )3.5 مليون دولر(.
بناء جمموعة من  على  قد عمل  عاماً(   30( نياغو  دانيال  وك��ان 
ال�شركة  وبن  بينه  نزاع  ون�شاأ  ال�شكنية يف هرتفور�شر،  الأك��واخ 
املقاولة على اأجره، مما دفعه اإىل اإعادة تدمر هذه املنازل، بح�شب 

موقع ميرتو الربيطاين.
ب�شكل  ي�شحك  وه��و  نياغو  ���ش��اه��دوا  اإن��ه��م  ع��ي��ان،  �شهود  وي��ق��ول 
حفر  اآلة  با�شتخدام  املنازل  هذه  بتدمر  قيامه  اأثناء  هي�شتري، 
�شخمة، واعرتف اأمام ال�شرطة بفعلته، التي بررها بعدم ح�شوله 

على اأجره.
وتقول اإلن فران�شوا )61 عاماً( التي ات�شلت بال�شرطة "بدا الأمر 
ي�شحك  الرجل  ك��ان  لقد  املنطقة،  �شربت  قنبلة  اأو  زل���زاًل  وك��ان 

ويلتقط �شوراً للمنازل املدمرة".
واأ�شافت "عندما ح�شرت ال�شرطة، اأخربهما اأنه مل يح�شل على 
ك��ان هادئاً متاماً يف ذلك  اإىل ما فعل، لقد  اأج��ره، وه��ذا ما دفعه 

الوقت".
اأن  وذكرت و�شائل اإعالم حملية اأن اجلران واجهوا العامل، بعد 
لكنه  منازلهم،  تدمر  اإىل  انتقاله  احتمال  من  باخلوف  �شعروا 
التي مل يح�شل  املنازل  �شوى على تدمر  اأن��ه لن يقدم  اأخربهم 
على اأجره عن بنائها. ُيذكر اأن نياغو �شيمثل اأمام املحكمة يف وقت 

لحق بتهمة تدمر املمتلكات العامة.

بعمر 75 عامًا ومتار�س كمال الأج�سام
من  �شناً  الن�شاء  اأك��رب  لورين  جاني�س  تكون  رمبا  عاماً،   75 بعمر 
اللواتي ميار�شن ريا�شة كمال الأج�شام يف اأ�شرتالياً، وعلى الرغم 
عن  للتوقف  ال��ع��ج��وز  امل����راأة  ال�����ش��ن، ل تخطط  ه���ذا  بلوغها  م��ن 

ممار�شة الريا�شات البدنية القا�شية.
وبداأت ال�شيدة لورين من �شيدين ممار�شة ريا�شة كمال الأج�شام 
اللعبة،  يف  لقباً   23 ال��وق��ت  ذل��ك  منذ  وح�شدت  ع��ام��اً،   55 بعمر 
 ،2019 يف  الأج�شام  لكمال  عاملية  م�شابقة  يف  جم��دداً  و�شت�شارك 

و�شتكون الأكرب �شناً يف فئتها.
الأ���ش��واء بف�شل حتقيقها  ت��زال لورين حتت  ال��ذي ل  الوقت  ويف 
للعديد من الألقاب، اإل اأنها توؤكد يف نف�س الوقت، على اأن هدفها 
بح�شب  بال�شيخوخة،  املتعلقة  ال��ت�����ش��ورات  حتطيم  ه��و  ال���ق���ادم، 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
واأ�شارت لورين اإىل اأنها بداأت قبل 20 عاماً مبمار�شة هذه الريا�شة، 
لل�شيخوخة، وذلك بعد  املرافقة  ال�شعف  بهدف حماربة عالمات 
اأن �شاهدت امراأة تكافح للم�شي دون م�شاعدة، واتخذت قراراً باأن ل 
ت�شبح مثلها يف يوم من الأيام. وك�شفت لورين موؤخراً عن نظامها 
الغذائي الذي �شاعدها يف احلفاظ على ر�شقاتها، حيث تعتمد على 
تناول الأطعمة دون �شل�شات اأو توابل، وتتاألف حميتها من اأطعمة 
غر معاجلة و�شلطات وقطع من الدجاج امل�شوي وال�شمك و�شرائح 

اللحم بالعجن.
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فح�س طبي يتنباأ بال�سكري والقلب 
تريد اأن تعرف اإن كنت عر�شة خلطر التعر�س لأزمة قلبية بالوراثة؟ الفحو�س الوراثية لن تخربك بالكثر اليوم، 
فهي على الأكر تبحث عن حتول غريب اأو نادر يف جن اأو عدد حمدود من اجلينات، بينما امرا�س �شائعة مثل 

القلب اأو ال�شكري تت�شبب فيها الكثر من اجلينات التي تعمل معا.
اأولئك الأكر  البيانات اجلينية التي قد ت�شاعد يوما يف حتديد  جنح باحثون يف تطوير طريقة جديدة لتحليل 

عر�شة للخطر قبل اأن تظهر عليهم اأعرا�س.
الطريقة اجلديدة والتي يطلق عليها قيا�س خماطر اجلينات املتعددة، تقوم بقيا�س املالين من التباينات اجلينية 

ال�شغرة التي قد تزيد �شبب ال�شرر.
الباحثون من معهد برود- مركز اأبحاث معني بالطب اجليني - اأعلنوا اليوم الثنن اأن النظام ميكنه قيا�س احتمال 
الإ�شابة مبر�س ال�شريان التاجي وال�شكري من النوع الثاين واأمرا�س التهاب الأمعاء و�شرطان الثدي وعدم انتظام 

�شربات القلب الذي يطلق عليه الرجفان الأذيني.

نتائج البحث ن�شرت يف جملة " نيت�شر جينيتك�س".
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معلومات غريبة عن مدير اأغلى �سركة يف العامل
تريليون  ال�شوقية  قيمتها  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  من�شب  يذكر  حن 
ذلك  يعي�شها  ال��ت��ي  ال���رتف  ح��ي��اة  الأذه����ان  اإىل  يتبادر  م��ا  اأول  ف���اإن  دولر، 
موقع  عنه  ك�شف  ال��ذي  ك��وك،  تيم  على  ينطبق  ل  ذل��ك  اأن  اإل  ال�شخ�س، 

"ال�شادمة". املعلومات  من  عددا  اإن�شايدر"،  "بزن�س 
ومن املعلومات املالية التي ذكرها املوقع حول كوك اأن ثروته تقّدر ب�625 
قيمتها  تخطت  التي  "اأبل"،  �شركة  يف  اأ�شهمه  م��ن  اأغلبها  دولر،  مليون 

ال�شوقية حاجز الرتيليون دولر.
مدينة  يف  منزل  عاما،   57 العمر  من  البالغ  التنفيذي  الرئي�س  وي�شكن 
�شان فران�شي�شكو ل يتجاوز �شعره  1.9 مليون دولر، بينما ي�شل متو�شط 

الأ�شعار يف املنطقة التي يقطن بها 3.3 مليون دولر.
واأ�شارت تقارير اإعالمية عن كون كوك مقت�شدا يف نفقاته، حتى اأنه يقوم 

ب�شراء مالب�شه يف موا�شم التخفي�شات.
املا�شي  العام  اأنفق يف  العمل، حيث  رح��الت  وقتا طويال يف  ومي�شي كوك 

اأكر من 93 األف دولر، لل�شفر بطائرة خا�شة.
كما يعرف كوك باجتهاده الكبر، اإذ مينح اأغلب وقته لأبل، حيث ي�شتيقظ 
يف ال�شاعة الثالثة و45 دقيقة، ليبداأ الرد على الر�شائل الإلكرتونية التي 

ترده.
يف  تعمل  واأم  ال�شفن  اإن�����ش��اء  يف  يعمل  ب�شيط  لأب  ول��د  ال���ذي  ك��وك  وك���ان 
ال�شيدلية، قد �شّرح يف اأكر من منا�شبة باأنه ل يهتم كثرا باملال، كما اأنه 
ل يريد ن�شيان املكان الذي جاء منه، يف اإ�شارة اإىل الظروف ال�شعبة التي 

ن�شاأ فيها، م�شرا اإىل رغبته يف التربع بروته بعد وفاته.

اجلهاز احللم لكل بيت
بكوي  يقوم  "فولدي ميت"،  يدعى  اأمركية جهازا جديدا  �شركة  ابتكرت 
وطي املالب�س يف مدة زمنية قيا�شية، وفق مقطع فيديو من�شور على موقع 

اإن�شايدر". "تيك 
وقال امل�شدر اإن طول الأداة يبلغ 32 اإن�شا، وي�شل عر�شه اإىل 28 اإن�شا، مما 

يجعله منا�شبا لغرفة غ�شيل املالب�س.
يتكفل  ال��ذي  اجلهاز  يف  املالب�س  اأن���واع  خمتلف  بو�شع  امل�شتخدم  ويكتفي 

بعملية كوي املالب�س ثم طيها، مما يجعله حلما لأي بيت.
���ش��ان فران�شي�شكو  ب��ه يف م��دي��ن��ة  ال��ع��م��ل  ���ش��رع يف  ال����ذي  وي��دي��ر اجل���ه���از، 

الأمركية، روبوتا اآليا. وي�شل ثمنه اإىل حوايل 850 دولرا.
و20 قطعة مالب�س يف   15 بن  ما  ا�شتيعاب  على  القادرة  الأداة،  وحتتوي 

وقت واحد، على حزام ناقل واألواح واأذرع تقنية.

والد ماركل: اأغلقت 
ال�سماعة بوجه الأمري هاري

زوجة  م��ارك��ل،  ميغان  وال���د  ك�شف 
الأمر هاري، عن "�شجار هاتفي" 
انتهى  الأم��������ر،  وب�����ن  ب��ي��ن��ه  دار 
وجه  يف  ال��ه��ات��ف  �شماعة  ب��اإغ��الق 

زوج ابنته.
مرور"،  "الديلي  مع  مقابلة  ويف 
ق��ال ت��وم��ا���س م��ارك��ل، وال���د زوجة 
الأم��ر ه��اري، اأن الأم��ر "عاتبه" 
الزفاف  ق��ب��ل  ه��ات��ف��ي��ة  م��ك��امل��ة  يف 
باأيام، قبل اأن يغلق �شماعة الهاتف 

بوجه الأمر الربيطاين.
م�شتاًء  ك����ان  ه�����اري  اأن  واأ�����ش����اف 
وهو  لتوما�س  ت�شوير  جل�شة  م��ن 
يف  �شرتديها  التي  البدلة  يقي�س 
مل�شوري  برتويجها  وق��ام  الزفاف، 
مادي،  مقابل  "الباباراتزي" لقاء 
مما اأثار جدل كبرا يف بريطانيا.

وقال هاري لتوما�س خالل املكاملة: 
ح�����ش��ل هذا  مل���ا  ا���ش��ت��م��ع��ت يل  "لو 

الأمر اأبدا".
ورد الأب عليه: "رمبا من الأف�شل 
عندها  م���ي���ت���ا..  ك���ن���ت  اإذا  ل���ك���م���ا 
قبل  �شيمكنكم التظاهر باحلزن"، 

اأن يغلق �شماعة الهاتف.
ابنته  زف����اف  م��ارك��ل  يح�شر  ومل 
ب��ع��ده��ا ب����اأي����ام، ح��ي��ث ك���ان���ت هذه 
احل���ادث���ة الأخ������رة ل�����ش��ل�����ش��ل��ة من 

امل�شاكل بن توما�س وابنته.
الأب من  ا�شتياء  الرغم من  وعلى 
مكاملة الأمر هاري، اإل اأنه اعرتف 
باأنه كذب على الأمر باأمر ال�شور، 

واأن النتقاد كان "يف حمله".

ترامب يلكم مريكل 
ك�شف متحف مدام تو�شو يف برلن عن اأحدث 
اأ���ش��اف �شخ�شية  اإذ  ال�����زوار،  و���ش��ائ��ل��ه جل���ذب 
ترامب وهو  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  متثل 
الأملانية  للم�شت�شارة  �شورة  يده  بقب�شة  يلكم 

اأجنيال مركل و�شعت على كرة للكم.
وخ���الف���ا ل��ت��م��اث��ي��ل ال�����ش��م��ع امل����األ����وف����ة، ف���اإن 
يتحرك يف متحف  ال��ذي  اجلديد  "ترامب" 
اإمن��ا هو يف حقيقة الأم��ر ممثل ي�شع  برلن 
قناعا من ال�شليكون ي�شبه الرئي�س الأمريكي 
مو�شيقى  اأن��غ��ام  على  يرق�س  وه��و  امللياردير 
"ماين،  ال�شهرة  ال�شويدي  اآب��ا  فريق  اأغنية 

ماين، ماين".
ت���رام���ب ومركل  ب���ن  ال���ع���الق���ات  وات�����ش��م��ت 
بالفتور يف بدايتها، رغم اأن ترامب قال اإنهما 
عقدا اجتماعا عظيما على هام�س قمة زعماء 
الأطل�شي  ���ش��م��ال  الأع�����ش��اء يف ح��ل��ف  ال����دول 

ال�شهر املا�شي.
متحف  با�شم  املتحدثة  ت�شربه  نينا  وق��ال��ت 
اإىل  اح��ت��اج  ال�شيليكون  قناع  �شنع  اإن  برلن 

ت�شعة اأ�شخا�س واأكر من �شهرين.

عمل بطويل لكلب ينقذ طفلة من الغرق
يقال اإن الكلب خر �شديق لالإن�شان، وهو ما اأكده مقطع 
كلبا  يظهر  "�شن" الربيطانية،  �شحيفة  ن�شرته  فيديو 
ي��ن��ق��ذ ط��ف��ل��ة م���ن ال���غ���رق. وي��ر���ش��د ال��ف��ي��دي��و ك��ل��ب��ا مع 
اأن ت�شربها موجة �شغرة يف  حفيدة مالكة الكلب، قبل 
الأليف  الذي جعل احليوان  الأم��ر  �شواطئ فرن�شا،  اأحد 
يتدخل ب�شرعة ويخرجها من البحر. و�شد الكلب الفتاة 
من قمي�شها وجرها اإىل الرب خوفا من غرقها، يف �شاطئ 
"غوفيل �شوغ ميغ" �شمال غربي فرن�شا. وجدد الفيديو 
بو�شعه  ما  كل  يفعل  ويف،  الكلب �شديق  اأن  على  التاأكيد 
تعليقات  ومدحت  يحبونه.  الذين  الأ�شخا�س  اأج��ل  من 
اأحدهم:  واأو���ش��ح  الكلب،  الجتماعي  التوا�شل  مبواقع 
الذي  الكلب  ه��ذا  مثل  اإن�شان  ميلك  اأن  اجلميل  "من 
وقال  بالغ".  �شخ�س  اأي  م��ن  اأك��ر  الطفلة  على  يخاف 
اآخر: "هذا الت�شرف لي�س غريبا على الكالب، اإنها قادرة 

على فعل اأكر من هذه الأمور يف �شبيل من حتب".

تقتل ابنتها بفاأ�س وترّبر بعذر غريب
عاما،   18 العمر  من  البالغة  ابنتها  رو�شية  ام��راأة  قتلت 
بارتكابها  ال�شرطة  اأم��ام  واعرتفت  نومها،  خالل  بفاأ�س 

لهذه اجلرمية، مرجعة فعلتها املرّوعة ل�شبب غريب.
مبهاجمتها  عاما،   49 ديغرميندنزي،  تاتيانا  واعرتفت 
م��ن��زل��ه��م��ا مبدينة  ن���وم���ه���ا يف  خ�����الل  ي���ول���ي���ا  اب���ن���ت���ه���ا 
يف  لت�شيبها  فاأ�س،  بوا�شطة  رو�شيا،  و�شط  ت�شايكوف�شكي 
البنة  "جدل  اإىل  به  قامت  ما  برقبتها، مرجعة  �شريان 

الكثر معها"، ح�شب ما ذكر موقع "ديلي ميل".
اإىل  الأم ه��رب��ت  اأن  اإع��الم��ي��ة حم��ل��ي��ة،  ت��ق��اري��ر  وذك����رت 
حمطة القطار بعد اجلرمية، وا�شتقلت اأول قطار متجه 
الأكرب  ال�شحية  �شقيق  اكت�شف  فيما  املدينة،  خ��ارج  اإىل 

جثتها بعد عودته اإىل املنزل.
اأن امل�شعفن  اإل  واأبلغ  ال�شاب خدمة الطوارئ باحلادث، 
كمية  لفقدانها  ال�شحية  ب��وف��اة  و�شولهم  بعد  اأخ���ربوه 
كبرة من الدم. ومت اإلقاء القب�س على الأم بعد 24 �شاعة 
من ارتكابها للجرمية، حيث اعرتفت بفعلتها قائلة: "لو 

كانت لدي 7 بنات مثل يوليا لقتلتهن جميعا".

مراهق يرت�سح ملن�سب حاكم فريمونت 
فرمونت  يف  الأم��رك��ي  ال��دمي��وق��راط��ي  احل���زب  ينّظم 
ان��ت��خ��اب��ات مت��ه��ي��دي��ة لخ��ت��ي��ار م��ر���ش��ح��ه مل��ن�����ش��ب حاكم 
الولية، يف �شباق دخل على خّطه مراهق عمره 14 عاما 
خلّو  م�شتغاّلً  للمن�شب  ر�شمياً  الرت�ّشح  فقط متّكن من 

القانون من اأي �شرط يتعّلق ب�شّن املر�ّشح.
ال�شف  تلميذ يف  وه��و  �شونربن،  اإي��ث��ان  ق��دم  اأ�شهر  وقبل 
الواقعة  ال��ولي��ة  حاكم  ملن�شب  تر�ّشحه  اأوراق  ال��ث��ام��ن، 
عدم  م�شتغاّلً  املتحدة،  ال��ولي��ات  �شرق  �شمال  اأق�شى  يف 
الأدنى  ب��احل��ّد  يتعّلق  �شرط  اأي  ال��ولي��ة  د�شتور  ت�شّمن 
ل�شّن املر�ّشح. ويف الواقع فاإن ال�شرط الوحيد املن�شو�س 
اأن  هو  فرمونت  حاكم  ملن�شب  للرت�ّشح  د�شتورياً  عليه 
على  �شنوات  اأرب���ع  منذ  ال��ولي��ة  يف  مقيماً  امل��ر���ّش��ح  يكون 
يعي�س يف  ال��ذي  �شونربن  ينطبق على  اأم��ر  وه��و  الق���ل، 

فرمونت منذ الولدة. موظفان يتحادثان بجانب روبوت قبل تقدميه خالل املوؤمتر العاملي للروبوت )WRC( يف العا�صمة ال�صينية بكني )رويرتز(

انفجار اآيفون و�سرخات 
رعب على الطريق ال�سريع

ت�����ش��ب��ب ان���ف���ج���ار ه���ات���ف م����ن نوع 
يف  ����ش���ي���ارة  داخ������ل   "6 "اآيفون 
وزوجها،  مل�����راأة  ال��ه��ل��ع  م���ن  ح��ال��ة 
ك���ان���ا ع��ل��ى ال���ط���ري���ق ال�����ش��ري��ع يف 
�شنغهاي، �شرقي ال�شن، ح�شب ما 
اأظهره مقطع فيديو ن�شره موقع 

."Digg"
وقال موقع "نيو �شرتيت�س تاميز" 
اأغ�شط�س   1 ي��وم  اإن احل���ادث وق��ع 
الهاتف  ���ش��اح��ب��ة  ق���ام���ت  ب��ع��دم��ا 
وعو�شتها  ال��ب��ط��اري��ة  ب��ا���ش��ت��ب��دال 

باأخرى "مزورة".
وير�شد فيديو امراأة وزوجها كانا 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال�����ش��ري��ع، ق��ب��ل اأن 
ينفجر الهاتف الذي كان مو�شوعا 
لل�شيارة،  الأم��ام��ي��ة  ال��ل��وح��ة  ع��ل��ى 
انفجر  ق��ل��ي��ل��ة  ب����ث����واين  وب���ع���ده���ا 
الهاتف للمرة الثانية وبقوة اأكرب، 
مما جعل الزوجان يتوقفان و�شط 
الطريق ملعرفة ما يحدث والتاأكد 

من �شالمتهما.
الهاتف،  �شاحبة  اأن  امل�شدر  وذك��ر 
تكن  مل  ج����ي����ان����غ،  ت����دع����ى  ال����ت����ي 
اأث����ن����اء   "6 "اآيفون  ت�������ش���ت���خ���دم 
اأن����ه����ا غرت  ان����ف����ج����اره، م�����ش��ي��ف��ا 
ال���ب���ط���اري���ة يف ور�����ش����ة لإ�����ش����الح 
املا�شي،  ف��رباي��ر  خ���الل  ال��ه��وات��ف 
واأدركت فيما بعد اأن الور�شة لي�شت 

تابعة ل�شركة "اأبل".
ويف اأبريل املا�شي، �شهدت �شنغهاي 
ب��ال�����ش��ن ح���ادث���ا مم���اث���ال، بعدما 
انفجر هاتف اآيفون بن يدي �شابة 
الهواتف  لإ���ش��الح  متجر  يف  كانت 

النقالة.

معادن غريبة تخرق قوانني الطبيعة
خ�شعت املعادن املعروفة مثل الألومنيوم والنحا�س 
حتى  طويلة  �شنوات  منذ  العلماء  اختبارات  اإىل 
بح�شا�شيتها  يتعلق  فيما  عنها  ال��ك��ث��ر  ك�����ش��ف��وا 
املجال  لتو�شيل احلرارة والكهرباء وتفاعلها مع 
املغناطي�شي، اإل اأنه مت موؤخًرا الك�شف عن معادن 
عن  خرجت  لأنها  نظًرا  "غريبة"  باأنها  و�شفت 

قوانن الفيزياء املاألوفة.
وذكر موقع sciencenews املعني باأخبار العلوم 
اأن اأحد هذه املعادن الغريبة يدعى الكوبريت، ثبت 
العلماء  ل��دى  ماألوفة  غر  خ�شائ�س  يظهر  اأن��ه 

عند وجوده يف جمال مغناطي�شي قوي.
وي��ق��ول ال��ف��ي��زي��ائ��ي ���ش��ان��درا ف��ارم��ا، م��ن جامعة 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، اأن ت��ل��ك امل��ع��ادن ال��غ��ري��ب��ة ه��ي اأحد 
اإذ  الأخ����رة،  ال��ع��ق��ود  اإث����ارة يف  الكت�شافات  اأك���ر 
���ش��ل��وك تلك  ث��اب��ت��ة تف�شر  ن��ظ��ري��ة  ت��وج��د  اأن����ه ل 
امل���ع���ادن، م��ا ي��ع��ن��ي احل��اج��ة اإىل ن���وع ج��دي��د من 
املعادن  تلك  غرابة  تكمن  الأ�شا�شية".  "الفيزياء 

يف كيفية تعاملها مع تو�شيل احلرارة والكهرباء، 
فمن امل��ع��روف اأن��ه م��ع رف��ع درج��ة ح���رارة املعادن 
تكاد  فاإن مقاومتها  النحا�س  املعروفة لدينا مثل 
ف��اإن رفع  الغريبة  امل��ع��ادن  اأم��ا مع تلك  ل تتغر، 
درجة حرارتها ي��وؤدي اإىل اإح��داث قفزة كبرة يف 

مقاومتها للتو�شيل.
ولحظ العلماء كذلك �شلوك اآخر خارق لقوانن 
حيث  ال��ك��وب��ري��ت،  ومنها  امل��ع��ادن  لتلك  الفيزياء 
لحظوا ردة فعل للمعدن مغايرة متاًما لغره من 
العادية عند و�شعه يف جمال مغناطي�شي  املعادن 
املغناطي�شي  امل���ج���ال  ���ش��ع��ف  م��ل��ي��ون  ب��ل��غ  ق����وي 

لالأر�س.
ي��ذك��ر اأن���ه م��ن امل��م��ك��ن ال���ش��ت��ف��ادة م��ن م��ث��ل هذه 
النوع  ل��ه��ذا  اخل��ارق��ة  للخ�شائ�س  الك��ت�����ش��اف��ات 
امل��ج��ال ال�شناعي ف�شال ع��ن فتح  امل��ع��ادن يف  م��ن 
جم��الت ج��دي��دة لب��ت��ك��ارات ق��د ت�شهم يف حماية 

الإن�شان من عيوب املعادن املعروفة.

هكذا احتفلت مرمي 
اأوزريل مبيالدها الـ35

ن�شرت النجمة الرتكية  مرمي اأوزريل  �شورة لها من عيد ميالدها ال�35 الذي 
احتفلت فيه مع ا�شرتها، وذلك عرب ح�شابها اخلا�س على احد مواقع التوا�شل 

الجتماعي.
ظهرت مرمي يف ال�شورة بف�شتان ب�شيط يحمل اللون الأ�شفر، وو�شعت على 

راأ�شها تاج من الورود، وكانت حماطة باألعاب ابنتها لرا.
اجلدير ذكره اأن مرمي واجهت موؤخرا العديد من النتقادات ب�شبب كرة حقن 
البوتوك�س التي اأجرتها، وكانت قد ا�شتهرت يف الوطن العربي بدور ال�شلطانة 

م�شاهدة عالية. ن�شب  نال  ال�شلطان " الذي  " حرمي  م�شل�شل  "هيام" يف 


