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خطة اأمنية �شاملة لتاأمني انتخابات 
املجل�س الوطني االحتادي

•• اأبوظبي-وام:

اأكد اللواء عبدالعزيز مكتوم ال�شريفي مدير عام الأمن الوقائي يف 
وزارة الداخلية، نائب رئي�س اللجنة الأمنية العليا لتاأمني انتخابات 
حمكمة  اأم��ن��ي��ة  خطة  اأع���دت  اللجنة  اأن   ،2019 ال��وط��ن��ي  املجل�س 
خالل  اإج��راوؤه��ا  املزمع  الرابعة  دورتها  يف  النتخابات  �شري  لتاأمني 
�شهر اأكتوبر املقبل، والتي تقام يف 39 مركزا انتخابيا على م�شتوى 
الدولة.واأ�شاف اأنها �شتعمل على تذليل كل العقبات التي قد تعرت�س 
�شري العملية النتخابية وحدد جمموعة من الإر�شادات الواجب على 
الناخبني اتباعها لإجناح العملية خ�شو�شا يوم القرتاع، من بينها 
اللجان  اأم���ام  ال��ت��داف��ع  وع��دم  وت��ردي��ده��ا،  لل�شائعات  الن�شياع  ع��دم 
النتخابية.وقال نائب رئي�س اللجنة الأمنية العليا لتاأمني انتخابات 
املجل�س الوطني، اإن هناك خطة اأمنية متكاملة متت مناق�شتها، من 
قبل اللجنة الأمنية العليا لتاأمني انتخابات املجل�س الوطني، وتهدف 
يف املقام الأول اإىل الت�شهيل على الناخبني لالإدلء باأ�شواتهم واإجراء 
عملية الت�شويت بكل �شهولة وي�شر، كما اأن اخلطة �شت�شهم يف حتقيق 
النظام العام و�شمان �شري عملية القرتاع بكل ي�شر و�شال�شة، يف كل 

املراكز النتخابية املوجودة باإمارات الدولة.       )التفا�شيل �س5(

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع ت�شحب ت�شغيلة من دواء اإم�شاك 
•• دبي-وام:

  اأ�شدرت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع تعميما ب�شحب ت�شغيلة واحدة 
من م�شتح�شر دوائي ي�شتخدم كدواء ملني لعالج حالت الإم�شاك 
للبالغني بعدما تبني وجود خطاأ على املل�شق اخلارجي حيث يحتوي 
ا�شتخدام  يف  يت�شبب  مم��ا  للبالغني  م��ن  ب��دل  لالأطفال  ع��ب��ارة  على 
اإعطاء جرعة م�شاعفة  اإىل  جرعة البالغني لالأطفال والذي يوؤدي 

للطفل قد تت�شبب يف حدوث اآثار جانبية.           )التفا�شيل �س8(

•• دبي-وام:

بلغ عدد امل�شتفيدين من م�شاريع 
نهاية  ح���ت���ى  الإم�����������ارات  ���ش��ق��ي��ا 
ماليني   9 م��ن  اأك���ر   2018
�شخ�س يف 34 دولة حول العامل 
ل��ل��ت��واف��ق م���ع اأه������داف وحم����اور 
الإن�شاين  للعمل  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
وب��ف�����ش��ل ت��ب��ن��ي دول����ة الم�����ارات 
ل��ن��ه��ج را���ش��خ ج��ع��ل م��ن��ه��ا واح����داً 
يف  الدوليني  املانحني  اأك��ر  م��ن 

جمال امل�شاعدات الإن�شانية.
الإمارات  �شقيا  موؤ�ش�شة  وت�شكل 
مبادرات  م��وؤ���ش�����ش��ة  م��ظ��ل��ة  حت��ت 
مكتوم  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
م��ه��م��اً جلهود  راف�������داً  ال��ع��امل��ي��ة 
ال���ع���م���ل  جم���������ال  يف  ال��������دول��������ة 
املغفور  نهج  اأن  وتوؤكد  الإن�شاين 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه 
نهيان طيب اهلل ثراه رائد العمل 
وعلى  م�شتمراً  زال  ما  الإن�شاين 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��وا���ش��ل  درب���ه 
جهودها يف خدمة الإن�شانية كما 
الإمارات”  “�شقيا  ت�شتمر جهود 
لل�شرب  ال�شاحلة  املياه  لتوفري 
ندرة  ت��ع��اين  ال��ت��ي  للمجتمعات 
وت�����ل�����وث امل�����ي�����اه ب����ال����ت����ع����اون مع 
الهيئات واملنظمات املعنية حملياً 

القيم  يحمل  لأن��ه  الت�شامح  عام 
ال��ت��ي ر���ش��خ��ه��ا امل��غ��ف��ور ل���ه ب���اإذن 
�شلطان  ب���ن  زاي�����د  ال�����ش��ي��خ  اهلل 
ث����راه  اهلل  ط���ي���ب   – ن���ه���ي���ان  اآل 
للتخفيف  ال��ك��ث��رية  وم���ب���ادرات���ه 
م��ن م��ع��ان��اة الإن�����ش��ان اأي��ن��م��ا كان 
جن�شه  اأو  عرقه  اإىل  النظر  دون 
وت��اأت��ي جميع  دي��ن��ه.  اأو  ل��ون��ه  اأو 
الإمارات  �شقيا  وبرامج  مبادرات 
الإن�شاين  ال��ع��م��ل  جم�����الت  يف 
انطالقاً  والتطوعي  واملجتمعي 
ال�شامية  وامل����ب����ادئ  ال��ق��ي��م  م���ن 
التي غر�شها الآباء املوؤ�ش�شون يف 
الإم��ارات. وتن�شجم  اأبناء  نفو�س 

وعاملياً.
وقال �شعادة �شعيد حممد الطاير 
رئي�س جمل�س الأمناء يف موؤ�ش�شة 
الذي  ال��وق��ت  الإم����ارات يف  �شقيا 
يحتفل فيه العامل مببادرة اليوم 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ع��م��ل الإن�������ش���اين جند 
اأن م��ب��ادئ ال��ع��م��ل الإن�����ش��اين يف 
الإمارات تر�شخت كاأ�شلوب حياة 
و�شلوك ح�شاري وقيمة متجذرة 
املجتمعية  ال��ث��ق��اف��ة  ���ش��ل��ب  يف 
واملوؤ�ش�شية التي تقوم على خطط 
عطاء  ومنظومة  عمل  وب��رام��ج 
احتفالنا  وي��ك��ت�����ش��ب  م��ت��ك��ام��ل��ة. 
خالل  خا�شة  اأهمية  اليوم  بهذا 

ا�شرتاتيجيتنا  م���ع  م��ب��ادرات��ن��ا 
اأك���ده���ا �شاحب  ال��ت��ي  وه��وي��ت��ن��ا 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
ال�������وزراء حاكم  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
دبي رعاه اهلل عندما قال �شموه 
»���ش��ق��ي��ا الإم�������ارات ل ت��ف��رق بني 
حاجتهم  بقدر  اإل  واآخ���ر  اإن�شان 
جميع  ه����ي  وك����ذل����ك  امل������اء  اإىل 
اأع���م���ال���ن���ا الإن�������ش���ان���ي���ة يف دول����ة 
وهي  واح���دة  ر�شالتها  الإم����ارات 
واملحتاجني  املنكوبني  م�شاعدة 

واملحرومني يف كل العامل«.
)التفا�شيل �س3(

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:38            
الظهر.......    12:29  
الع�رص........   03:56   
املغرب.....   06:56  
الع�صاء......   08:14

االثنني  19  أغسطس  2019 م  - 18 ذي احلجة  1440  العدد  12709    
Monday   19   August   2019  -  Issue No   12709

االإمارات تدين االعتداء 
االإرهابي على حقل نفطي �شعودي 

•• اأبوظبي-وام :

اأدانت دولة الإمارات العتداء الإرهابي الذي تعر�شت له اإحدى وحدات 
العربية  اململكة  يف  ال��ب��رتويل  ال�شيبة  حقل  يف  الطبيعي  للغاز  معمل 

ال�شعودية عن طريق طائرات م�شرية بدون طيار درون مفخخة.
ب�شدة   - اأم�س  بيان  يف   - ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  وا�شتنكرت 
هذا العمل الإرهابي، الذي ي�شتهدف زعزعة الأمن وال�شتقرار وي�شكل 
خطرا ج�شيما على اإمدادات الطاقة للعامل اأجمع. وجددت دولة الإمارات 
ت�شامنها الكامل مع اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة، ووقوفها التام 
اإىل جانب الأ�شقاء يف اململكة، وتاأييدها وم�شاندتها لها يف كل ما تتخذه 
من اإجراءات حلماية اأمنها وا�شتقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي 

تتخذها يف مواجهة التطرف والإرهاب.
واأكد البيان اأن اأمن دولة الإمارات العربية املتحدة واأمن اململكة العربية 
اململكة تعتره  اأو خطر يواجه  اأي تهديد  واأن  ال�شعودية كل ل يتجزاأ، 

الدولة تهديدا ملنظومة الأمن وال�شتقرار يف الإمارات.
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خزانات حقل ال�شيبة البرتويل

قوات ال�شرعة اليمنية تب�شط �شيطرتها على مناطق يف �شعدة

العمليات الع�شكرية على تخوم خان �شيخون

ماذا �شيحدث يف �شورة رحيله؟

�شقيا الإماررات توؤكد نهج الت�شامح والعطاء لدولة الإمارات العربية املتحدة

الإرياين: احلوثيون جتاوزوا الأعراف الدبلوما�سية الدولية

اجلي�س اليمني ي�شتعيد مناطق يف �شعدة بدعم التحالف
تراجعه لي�س م�سمونا:

بعد ترامب، اإرهاب اليمني املتطرف قد ي�شتفحل...!

قتياًل وجريحًا بتفجري انتحاري يف كابول  245
•• كابول-اأ ف ب:

املتحدة  الوليات  بني  و�شيكا  يبدو  اتفاق  اإب��رام  يف  الأفغان  ياأمل  بينما 
وح��رك��ة ط��ال��ب��ان، اأ���ش��ف��ر ه��ج��وم ن��ف��ذه ان��ت��ح��اري وت��ب��ن��اه تنظيم داع�س 
الإرهابي عن مقتل 63 �شخ�شا وجرح 182 اآخرين خالل حفل زفاف 

يف كابول.
بني  اإن  رحيمي  ن�شرت  الأفغانية  الداخلية  وزارة  با�شم  الناطق  وق��ال 

ال�شحايا ن�شاء واأطفال، موؤكداً اأن انتحاريا نفذ العتداء.
وقال اأحد امل�شابني من بني املدعوين لوكالة فران�س بر�س اإن امل�شاركني 

كانوا يرق�شون ويحتفلون عندما وقع النفجار.
واأكد جريح اآخر يبلغ 22 عاماً من �شريره يف امل�شت�شفى لوكالة فران�س 

بر�س عمت الفو�شى وبات املكان م�شهداً ملجزرة.
وقال حميد قري�س الذي خ�شر �شقيقه يف التفجري اإن األف �شخ�س كانوا 

ي�شاركون يف احلفل.
وي��ق��ي��م الأف���غ���ان ح��ف��الت زف���اف �شخمة غ��ال��ب��ا م��ا ي�����ش��ارك فيها مئات 
ُيف�شل  واأحيانا كثرية الآلف، وهي جتري يف قاعات �شخمة  املدعوين 

فيها عادة الرجال عن الن�شاء والأطفال.

بر�شا�س  ���ش��ه��داء  ث��الث��ة 
غ����زة يف  االح�������ت�������الل 

•• غزة-اأ ف ب:

اأعلنت ا�شرائيل اأنها اأطلقت النار 
ليل  م�شلحني  فل�شطينيني  على 
الأح����د ق���رب ال�����ش��ي��اج احل����دودي 
وزارة  اأع���ل���ن���ت  ف���ي���م���ا  غ�����زة  م����ع 
ال�شحة ا�شت�شهاد ثالثة �شبان يف 

القطاع.
وكان جي�س الإحتالل ال�شرائيلي 
اأك���د يف ب��ي��ان اأن���ه اأط��ل��ق يف �شاعة 
النار  ال�شبت  م�شاء  من  متاأخرة 
م��ن م��روح��ي��ة ودب��اب��ة ب��اجت��اه ما 
م�شبوهني  م�����ش��ل��ح��ني  اأ���ش��م��اه��م 
ال���ذي يف�شل بني  ال�����ش��ي��اج  اأم����ام 

قطاع غزة وا�شرائيل .

•• اليمن-وكاالت:

من  باإ�شناد  اليمني،  اجلي�س  �شن 
اليمن،  يف  ال�شرعية  دع��م  حت��ال��ف 
ه���ج���وم���اً ع�����ش��ك��ري��اً وا����ش���ع���اً على 
احل�شامه  منطقتي  يف  احلوثيني 

والظاهر مبحافظة �شعدة.
ق���وات  ل���ش��ت��ع��ادة  ال���ه���ج���وم  واأدى 
واملرك  قمبورة  قريتي  ال�شرعية 
اأف����ادت  ك��م��ا  ب��ال��ك��ام��ل.  اليمنيتني 
ب���اأن���ه مت حت���ري���ر جبلي  امل�������ش���ادر 
من  القريبني  ن��ع��رية،  واأم  طيبان 
يف  احل��وث��ي��ة  امللي�شيا  زع��ي��م  معقل 

�شعدة.
واأ�����ش����ارت م�������ش���ادر ع�����ش��ك��ري��ة اإىل 
ُن��ف��ذ لياًل  ال��ع�����ش��ك��ري  ال��ه��ج��وم  اأن 
6 حم�����اور، مب�����ش��ارك��ة قوات  ع���ر 
راج��ل��ة وغ��ط��اء ج���وي م��ن طريان 

التحالف.
ويخو�س اجلي�س اليمني، مدعوماً 
ع�شكرية  عمليات  ال��ت��ح��ال��ف،  م��ن 
8 حم����اور  اأك������ر م����ن  وا����ش���ع���ة يف 
امليلي�شيات  م���ع���ق���ل  يف  ق���ت���ال���ي���ة 

مبديريات �شعدة.

بيمان*  -دان��ي��ال  الفجر   ••

-ترجمة خرية ال�شيباين

ب���ع���د ال���ه���ج���م���ات ال���ف���ت���اك���ة على 
واأبر�شيات  وم�������ش���اج���د  م���ع���اب���د 
رئا�شة  ت�شهد  ال�شود،  الأمريكان 
ترامب جمدًدا اهتماًما بالإرهاب 

اليميني املتطرف.
يف ح��د ذات����ه، ه���ذا ال��ع��ن��ف يكفي 
ردة فعل  لكن  ���ش��دم��ة،  لإح����داث 
دون�����ال�����د ت�����رام�����ب -م�����زي�����ج من 
بائ�شة  -كانت  واللتبا�س  الإنكار 
ال�شعب  بالن�شبة جلزء كبري من 
اأن�شار  اأع�������ني  يف  الأم�����ري�����ك�����ي. 
رئا�شة  ُت��ع��ت��ر  ال��ب��ي�����س،  ت���ف���وق 
ت���رام���ب ال��ع�����ش��ر ال��ذه��ب��ي، فقد 
امل�شتمر  التهمي�س  معادلة  قلبت 
ال������ذي ع���رف���ت���ه ق�����ش��ي��ت��ه��م منذ 
املدنية.  احل��ق��وق  حركة  انت�شار 
الإرهاب  تراجع  يف  الأم��ل  اأن  اإل 
مغادرته  بعد  املتطرف  اليميني 

البيت الأبي�س عام 2020 لي�س 
اأ�شبحت  ال���واق���ع،  يف  م�����ش��م��وًن��ا. 
احلركة امل�شوؤولة عن هذا العنف 
كانت  مم���ا  ب��ك��ث��ري  اأق������وى  الآن، 
وبالتايل من   .2016 عليه عام 
ترامب  ه��زمي��ة  ت��ث��ري  اأن  امل��م��ك��ن 
نظريات موؤامرة جديدة، وتدفع 
اأتباعه اإىل العتقاد باأن احلكومة 

الأع�����������داء،  اأي���������دي  ����ش���ق���ط���ت يف 
نف�شه  ل�����رتام�����ب  ومي�����ك�����ن  ب�����ل 
امل�شاعر.  ه����ذه  م��ث��ل  ي��ح��ّف��ز  اأن 
واخل���ر ال�����ش��ار ال��وح��ي��د، ه��و اأن 
املتطرفة  اليمينية  اجل��م��اع��ات 
اإذا  القمع،  اأم��ام  وه�شة  منق�شمة 
ذلك  ممار�شة  اأن  احلكومة  راأت 
�شروري.    )التفا�شيل �س13(

اإىل ذل����ك، اع��ت��ر وزي����ر الإع����الم 
خطوة  الإري�����اين،  معمر  ال��ي��م��ن��ي، 
النقالبية  احل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
طهران  ل��دى  لها  ممثل  تعيني  يف 
جت����������اوزاً ل���ل���ق���وان���ني والأع����������راف 
اأنها تخالف  على  الدولية، م�شدداً 
ق��رارات جمل�س الأم��ن ذات ال�شلة 

بالأزمة اليمنية.

واأك���د الإري����اين، يف ت��غ��ري��دات على 
ما  اأن  ت���وي���رت،  م��وق��ع  ح�����ش��اب��ه يف 
بني  الدبلوما�شي  ب�التبادل  �شّمي 
مفاجئاً  لي�س  واحلوثيني  طهران 
الطرفني  بني  العالقة  ينقل  فهو 
من  ال��دع��م  وت��ل��ق��ي  التن�شيق  م��ن 
ويوؤكد  العلن،  اإىل  الطاولة  حت��ت 
عن  ال��ب��داي��ة  منذ  قلناه  م��ا  �شحة 

هذه العالقة وطبيعتها واأهدافها.
تخالف  اخل���ط���وة  اأن  ع��ل��ى  و����ش���دد 
ق��رارات جمل�س الأمن ذات ال�شلة 
اأن  ب�����الأزم�����ة ال��ي��م��ن��ي��ة، م���ع���ت���راً 
ا�شتعال  ظ��ل  يف  اإع��الن��ه��ا  ت��وق��ي��ت 
املنطقة على خلفية اأزمة اختطاف 
املالحة  واأم��ن  النفطية  الناقالت 
يف م�شيق هرمز يوؤكد العزلة التي 
وم�شاعيه  ط��ه��ران  ن��ظ��ام  يعي�شها 
ل��ك�����ش��ره��ا. واأك������د وزي�����ر الإع�����الم 
اليمنية  احل���ك���وم���ة  ح���ق  ال��ي��م��ن��ي 
ال�����ش��رع��ي��ة يف ات���خ���اذ الإج�������راءات 
احتجاج  م���ذك���رة  ورف����ع  ال���الزم���ة 
ر�شمية اإىل الأمم املتحدة اإزاء هذا 
�شافراً  التطور الذي ميثل انتهاكاً 
الدولية،  والأع���������راف  ل��ل��ق��وان��ني 
مبوقف  ال���دويل  املجتمع  مطالباً 
التدخالت  ا���ش��ت��م��رار  ح���ازم ح��ي��ال 
و�شيا�شاتها  ال��ي��م��ن  يف  الإي��ران��ي��ة 

املزعزعة لالأمن وال�شتقرار.
وك������ان������ت م���ي���ل���ي�������ش���ي���ات احل����وث����ي 
اأع��ل��ن��ت م�����ش��اء ال�شبت  الن��ق��الب��ي��ة 
ت��ع��ي��ني اإب���راه���ي���م حم��م��د حممد 

الديلمي �شفرياً لها يف اإيران.

االإمارات تدين الهجوم االإرهابي على حفل زفاف يف كابول
•• اأبوظبي-وام:

اأدانت دولة الإمارات العربية املتحدة، وباأ�شد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي ا�شتهدف 
دعمها  جم��دًدا  موؤكدة  ال�شبت  الأول  اأم�س  كابول  الأفغانية  العا�شمة  يف  زف��اف  حفل 

للحكومة الأفغانية يف مواجهة خطر الإرهاب.
الذي  اجلبان  الهجوم  ه��ذا  اأن  لها  بيان  ال��دويل يف  والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأك��دت 
ا�شتهدف جتمعا مدنيا وتبناه تنظيم داع�س الإرهابي يعتر تذكريا جديا بالتحديات 
من  ج��دي��دة  مرحلة  ل��دخ��ول  تعمل  التي  الأفغانية  احلكومة  تواجهها  التي  املّعقدة 
الإره���اب هي م�شوؤولية  اآف��ة  اأن مواجهة  و���ش��ددت على  ال��ب��الد.  والأم���ن يف  ال�شتقرار 
�شلما  اك��ر  م�شتقبل  اىل  للو�شول  ال�شاعية  ال���دول  جميع  عاتق  على  تقع  م�شرتكة 

لل�شعب الأفغاين.
وقالت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيانها ان هذا الهجوم وما اأ�شفر عنه من 
اتفاق  اإىل  للو�شول  الرامية  لالأطراف  املتعددة  اجلهود  اأهمية  يوؤكد  اأبرياء  �شحايا 

�شالم �شامل من �شاأنه اأن ي�شعف قدرة اجلماعات الإرهابية يف اأفغان�شتان.
الإره��اب��ي متمنية  الهجوم  الإم���ارات لأ�شر �شحايا  دول��ة  ال���وزارة عن تعازي  واأع��رب��ت 

ال�شفاء العاجل للم�شابني.

جت�سيدا لقيم الإمارات يف العمل الإن�ساين

م�شاريع �شقيا االإمارات حتى نهاية 2018  من  م�شتفيد  ماليني   9

مر�شحيها  حت�شم  التغيري  قوى 
ال�شودان ال�شيادي يف  للمجل�س 

•• اخلرطوم-وكاالت:

ذك���رت م�����ش��ادر اأم�����س الأح����د، اأن 
ق���وى احل��ري��ة وال��ت��غ��ي��ري و�شعت 
اأ�شماء مر�شحيها لع�شوية املجل�س 
بعد  وذل��ك  ال�شودان،  يف  ال�شيادي 
ت��وق��ي��ع الت����ف����اق ال���ت���اري���خ���ي مع 
النتقايل.  ال��ع�����ش��ك��ري  امل��ج��ل�����س 
الأ�شماء  اأن  امل�����ش��ادر  واأو���ش��ح��ت 
اخلم�شة هي الأكادميية والنا�شطة 
وال�شحفي حممد  عائ�شة مو�شى 
تاور  �شديق  والأك���ادمي���ي  الفكي 
والدكتور  عثمان  طه  والقانوين 
قيادي  وه���و  اإدري�������س  �شيخ  ح�شن 

�شابق بحزب الأمة.
وث����ق  اأن  ب����ع����د  ذل��������ك  وي�������اأت�������ي 
تاريخية  حل��ظ��ات  ال�����ش��ودان��ي��ون 
على  بتوقيعهم  ان��ت��ظ��اره��ا،  ط���ال 
الت����ف����اق ال�����ش��ي��ا���ش��ي والإع�������الن 
�شهد  حيث  ال�شبت،  ال��د���ش��ت��وري، 
ال�شودان  حت����ول  حل��ظ��ة  ال���ع���امل 
امل����دين، ع��ر مرحلة  اإىل احل��ك��م 

انتقالية لثالث �شنوات.
واأن���ه���ي ه���ذا الت���ف���اق ف�����ش��اًل من 
ال��ت��اري��خ احل��دي��ث ل��ل�����ش��ودان، بعد 
30 عاماً من حكم الرئي�س  نحو 

املعزول عمر الب�شري.

تفجري مفخخة يف القام�سلي.. وداع�س يتبنى
قوات االأ�شد على م�شارف خان �شيخون

 •• بريوت-اأ ف ب:
باتت قوات النظام ال�شوري اأم�س 
ع��ل��ى ب��ع��د ك��ي��ل��وم��رت ف��ق��ط من 
جنوب  يف  �شيخون  خ���ان  م��دي��ن��ة 
ت��دور معارك عنيفة  اإدل��ب حيث 
مع الف�شائل اجلهادية واملقاتلة، 
ال�شوري  امل��ر���ش��د  اأف�����اد  م���ا  وف���ق 

حلقوق الإن�شان.
اأيام  منذ  النظام  ق���وات  وحت���اول 
ال���ت���ق���دم ب����اجت����اه م���دي���ن���ة خ���ان 
اإدلب  ريف  �شيخون، كرى مدن 

من جهة ثانية على بعد كيلومرت 
واحد غرب مدينة خان �شيخون.

واأ�شار اإىل اأن قوات النظام حتاول 
التقدم اأي�شاً من اجلهة ال�شرقية 
تواجه  اأن��ه��ا  اإل  ���ش��ي��خ��ون،  خل���ان 

مقاومة عنيفة من الف�شائل.
اأم�س  ال��ن��ظ��ام  ق����وات  و���ش��ي��ط��رت 
وف��ق ق��ول��ه، على ق��ري��ة ت��ل النار 

القريبة.
واأ�شيب  �شرطي  قتل  ذل���ك،  اإىل 
�شخ�شان بجروح، ام�س الأحد، يف 
هجوم ب�شيارة مفخخة يف مدينة 

طريق  فيها  مّير  التي  اجلنوبي، 
حلب  يربط  ا�شرتاتيجي  �شريع 
ب��دم�����ش��ق، وي���ق���ول حم��ل��ل��ون اإن 
با�شتكمال  ت��رغ��ب  ال��ن��ظ��ام  ق���وات 

�شيطرتها عليه.
قوات  اأن  ال�شوري  املر�شد  واأف���اد 
مدينة  تخوم  على  باتت  النظام 

خان �شيخون.
م�����دي�����ره رام��������ي عبد  واأو�������ش������ح 
ال��رح��م��ن ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
تدور معارك عنيفة بني الف�شائل 
النظام  وق��وات  جهة  من  املقاتلة 

الكردية  الغالبية  ذات  القام�شلي 
�شمال �شرقي �شوريا.   

وق����د ت��ب��ن��ى ت��ن��ظ��ي��م داع�������س على 
ح�شاباته الهجوم.

و���ش��اه��د م��را���ش��ل ل��ف��ران�����س بر�س 
من  تت�شاعد  ال��ن��ريان  امل��ك��ان  يف 
ان��ه��م��ك عمال  ال���ت���ي  ال�������ش���ي���ارة، 

اإطفاء يف اإخماد حريقها.
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اأخبـار الإمـارات
»اأمنية« ت�شارك العامل االحتفال بيوم العمل االإن�شاين

•• اأبوظبي-الفجر:

اأمنية” يف الحتفالت العاملية  “حتقيق   ُت�شارك موؤ�ش�شة 
اأغ�شط�س، والذي   19 العمل الإن�شاين الذي يوافق  بيوم 
العمل  يف  “املراأة  ���ش��ع��ار  حت���ت  ال���ع���ام  ل��ه��ذا  ب���ه  ُي��ح��ت��ف��ى 

الإن�شاين«.
اآل  خليفة  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  ح��رم  وقالت 
ال�شيخة  ال��دول��ة،  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان، 
الفخري  الرئي�س  اآل نهيان،  �شيخة بنت �شيف بن حممد 
موؤ�ش�شة  ا�شرتاتيجية  “تقوم  اأمنية”:  “حتقيق  ملوؤ�ش�شة 
ال��ع��ط��اء وال��ق��ي��م الإن�شانية  اأم��ن��ي��ة ع��ل��ى م��ب��ادئ  حت��ق��ي��ق 
“رحمه اهلل”،  اأبونا زايد  النبيلة التي ن�شتمّدها من نهج 

الذي امتدت اأياديه البي�شاء باخلري والعطاء لكل حمتاج 
كان  اأينما  الإن�شان  ليخفف معاناة  العامل  اأي مكان يف  يف 

دون النظر اإىل عرقه اأو جن�شه اأو لونه اأو دينه«.
�شعار  م��ع  يتزامن  ه��ذا  احتفالنا  ب��اأن  “نفتخر  ُم�شيفة: 
“املراأة يف العمل الإن�شاين”، لرنفع من خالله برقية �شكر 
اإىل “اأم الإمارات”، �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�س 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س  العام  الن�شائي  الحت��اد 
الأ�شرية،  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�س  والطفولة 
تثميناً لدورها يف جمال متكني ال�شباب وبالأخ�س املراأة يف 
وُمبادراتها  الإن�شاين،  والعطاء  التطوعي  العمل  جمالت 

الإن�شانية البارزة التي انت�شرت يف �شتى بقاع العامل«.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ه���اين ال��زب��ي��دي، ال��رئ��ي�����س التنفيذي 

بقدرتنا  ال��ع��ام  ه��ذا  “نفتخر  اأمنية”:  “حتقيق  ملوؤ�ش�شة 
الأمرا�س  ذوي  م��ن  الأط��ف��ال  مئات  اأمنيات  حتقيق  على 
البي�شاء  الأي���ادي  بف�شل  وذل��ك  وامل�شتع�شية،  اخل��ط��رية 
اأر�����س اخلري  ع��ل��ى  نعي�س  ب��اأن��ن��ا  ون��ع��ت��ّز جميعاً  اخل����رّية. 
ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة  القيادة  مظّلة  حتت  والعطاء، 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
اآل مكتوم  اهلل”، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل”،  “رعاه 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
امل�شلحة رّواد العمل الإن�شاين لي�س على امل�شتوى الإقليمي 

ا على امل�شتوى العاملي اأي�شاً«. فقط واإَنّ

ا�شهر  6 خالل  االأطفال  الإ�شعاد  خدمة  اآالف   4
•• ال�شارقة-وام:

4 اآلف و138 طفل من اخلدمات النف�شية والجتماعية والقانونية والأ�شرية والتعليمية التي قدمتها  ا�شتفاد 
اإدارة حماية الطفل بدائرة اخلدمات الجتماعية يف ال�شارقة والتي بلغ عددها نحو 4 اآلف و 639 خدمة وذلك 

خالل الن�شف الأول من عام 2019م.
تقدمي  �شبيل  الدائم يف  الجتماعية  دائ��رة اخلدمات  �شعي  اأن  الطفل؛  اإدارة حماية  الرفاعي مدير  اأمينة  وقالت 
الأطفال  رعاية  ور�شالتها يف  روؤيتها  من  انطالقاً  ياأتي  لالأطفال من جميع اجلوانب،  الكاملة  والرعاية  امل�شاندة 
الرعاية  من  املحرومني  الأطفال  �شيما  ل  لهم،  اآمنة  بيئة  توفري  اإىل  وال�شعي  حقوقهم،  بكافة  متتعهم  و�شمان 

الجتماعية.
التي  الأ�شري وغريها من اخلدمات  وامللتقى  الطفل  للدائرة وجندة  التابع  الت�شال  وا�شتعر�شت خدمات مركز 

قدمت ال�شت�شارات النف�شية والإر�شاد الأ�شري واجلل�شات الأ�شرية والإ�شالح الأ�شري وغريها.

حمدان بن زايد: االإمارات لن تدخر و�شعا يف تعزيز دورها الرائد على ال�شاحة العاملية 
•• اأبوظبي- وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
ال�شمو  بقيادة �شاحب  الإم���ارات  اأن  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  رئي�س هيئة 
بدور  ت�شطلع  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
حموري يف تعزيز جمالت العمل الإن�شاين العاملي، وح�شد الدعم والتاأييد 
حتديات  واجهت  التي  ال�شعوب  من  الكثري  ت��وؤرق  التي  الإن�شانية  للق�شايا 

واأزمات عديدة.
مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  مبادرات  اإن  �شموه  وق��ال 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب 
القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الأعلى للقوات امل�شلحة و�شعت الإمارات يف مكانة متقدمة بني الدول املانحة 

للم�شاعدات الإن�شانية والتنموية عامليا.
مب�شوؤولياتها  الدولة  التزام  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  وج��دد 
الإن�شانية للتخفيف من وطاأة املعاناة الب�شرية، وحر�شها الدائم على ح�شد 
الدعم والتاأييد للمبادئ الإن�شانية العاملية وم�شاندتها امل�شتمرة للمنكوبني 

واملت�شررين �شحايا الأزمات والكوارث.
و�شدد �شموه يف ت�شريح مبنا�شبة اليوم العاملي للعمل الإن�شاين الذي ي�شادف 

جهودها  بتعزيز  ال��دول��ة  اهتمام  على  اجل���اري  اأغ�شط�س  م��ن  ع�شر  التا�شع 
الإن�شانية حول العامل وامل�شي قدما يف ذات النهج الذي اأر�شى قواعده املغفور 

له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«.
“اإن الإرث الذي حققته الإم��ارات يف هذا ال�شدد واملكانة التي  وقال �شموه 
الإن�شانية وي�شعان على عاتقها  اأكر جتاه  التزاما  تبواأتها يفر�شان عليها 

دورا حموريا يف حت�شني احلياة ودرء املخاطر عن كاهل ال�شعفاء«.
ونوه �شموه بجهود الدولة الدائمة لتقليل حدة الفقر واجلوع و�شوء التغذية 
والتخفيف من وطاأة املعاناة يف الدول الأقل نوا من خالل توفري متطلبات 
احلياة الأ�شا�شية مل�شتحقيها خا�شة الغذاء الذي يعتر احل�شن الواقي من 
ال�شيخ ح��م��دان بن  واأع��ل��ن �شمو  الأم��را���س والأوب��ئ��ة والت�شرد واحل��رم��ان. 
زايد اآل نهيان عن ترحيب الدولة بالتقدير الذي حتظى به من قبل الأمم 
حمطة  الإم���ارات  من  تتخذ  اأن  اآث��رت  التي  الإن�شانية  ومنظماتها  املتحدة 
لتحقيق  ون��داءات��ه��ا  مبادراتها  واإط���الق  الإغ��اث��ي��ة  عملياتها  لقيادة  رئي�شة 
اأكر قدر من الت�شامن مع الأو�شاع الإن�شانية على ال�شاحة الدولية ولفت 

النتباه ملهدداتها.
عاتق  على  امللقاة  الإن�شانية  امل�شوؤولية  يعزز  الختيار  ه��ذا  اإن  �شموه  وق��ال 
لتقدمي  ويدفعها  والعطاء  البذل  �شاحات  يف  ر�شيدها  من  ويزيد  ال��دول��ة 

املزيد من اأجل حت�شني احلياة ون�شرة ال�شعفاء.

املعاناة  لتخفيف  كاملة  م�شوؤوليته  بتحمل  ال��دويل  املجتمع  �شموه  ونا�شد 
وال�شاحات  الأقاليم  املهم�شني يف  رقعة  وازدي��اد  وتف�شي اجلوع  الفقر  وحدة 
ت��وؤث��ر ح��دة الأزم����ات وال��ت��وت��رات التي  األ  اأم��ل��ه يف  امل�شطربة، واأع����رب ع��ن 
املعاناة  وطاأة  لتخفيف  دوليا  املبذولة  الأقاليم على اجلهود  بع�س  ت�شهدها 

الإن�شانية.
عامليا  الإن�شانية  الأو���ش��اع  اأن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  واأك��د 
للتخفيف  م�شوؤولياتهم  بتحمل  لقيام اجلميع  قبل  ذي  تكون من  ما  اأح��وج 
من تداعياتها،م�شيفا �شموه “يجب على القوى اخلرية يف العامل اأن جتعل 
الطاقات  حل�شد  طيبة  وفر�شة  منا�شبة  الإن�شاين  للعمل  العاملي  اليوم  من 
وت�شافر اجلهود والإمكانات وتعزيز ال�شراكات لإنقاذ احلياة ودرء املخاطر 
املحدقة بالب�شرية، وو�شع اخلطط البديلة ل�شد الثغرات التي قد تنجم عن 
تداعيات الأزم��ات الطارئة. وقال �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اإن 
الدولة اأدركت مبكرا حجم التحديات الناجمة عن نق�س الغذاء و�شح موارده 
وتداعياتها على حياة الب�شطاء وذلك من خالل توا�شلها الدائم مع الأو�شاع 
الإن�شانية يف جميع ال�شاحات، م�شريا اإىل اأن الدولة �شاهمت بدرجة كبرية 
يف �شد الفجوة الغذائية يف عدد من الدول ال�شقيقة وال�شديقة من خالل 

توفري جزء من احتياجاتها من �شلعة القمح ال�شرتاتيجية.
وقال �شموه اإن الدولة تعلم جيدا تداعيات نق�س الغذاء وتاأثريه املبا�شر على 

عوامل الأمن وال�شتقرار يف ال�شاحات امل�شطربة.
على  الرائد  دوره��ا  تعزيز  يف  و�شعا  تدخر  لن  الدولة  اأن  على  �شموه  و�شدد 
النزاعات  �شحايا  جت��اه  مب�شوؤوليتها  والقيام  العاملية،  الإن�شانية  ال�شاحة 
التي تلبي احتياجاتهم ال�شرورية وحتقق تطلعاتها يف  والكوارث بال�شورة 

درء املخاطر املحدقة بهم.
واأ�شاد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد بالدور الذي ت�شطلع به الأمم املتحدة 
ال�شعوب  احتياجات  توفري  يف  املتخ�ش�شة  ووكالتها  الإن�شانية  ومنظماتها 
التي تعاين وطاأة املعاناة، واأعرب عن تقديره ملجالت ال�شراكة القائمة بني 
اأف�شل  م�شتقبل  اأج��ل  م��ن  املنظمات  وتلك  ال��دول��ة  يف  اجل��ه��ات  م��ن  العديد 

للعمل الإن�شاين وحياة كرمية لل�شعفاء واملهم�شني يف كل مكان.
وحيا �شموه اجلهود التي تقوم بها هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف املجالت 
الإن�شانية والإغاثية والتنموية عامليا، وقال اإن الهيئة اأ�شبحت عن�شرا فاعال 
يف مواجهة التحديات الإن�شانية يف العديد من ال�شاحات والت�شدي لها من 
خالل الرامج وامل�شاريع التي تلبي احتياجات تلك ال�شاحات يف الكثري من 
الأحمر  ال��ه��الل  ملتطوعي  وتقديره  �شكره  ع��ن  واأع���رب  احليوية.  امل��ج��الت 
الإماراتي الذين يتواجدون الآن يف عدد من املناطق والأقاليم التي تواجه 
اأزمات اإن�شانية وتنموية، يقدمون الدعم وامل�شاندة ويقفون بجانب اإخوانهم 

يف الإن�شانية يف اأحلك الظروف واأ�شدها وطاأة.

تاأ�شي�س �شندوق بقيمة مليون درهم لدعم م�شاريع ال�شباب الطبية

تطوير  ويعد  والع�شرين  احل��ادي 
ب��������راءات اخ�������رتاع ج����دي����دة اأم�����را 
بناء  م�شرية  لدعم  الأهمية  بالغ 

اقت�شاد قائم على املعرفة.
جنوم  م�����ب�����ادرة  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
املنا�شبة  املن�شة  الطبي  امل�شتقبل 

بتقدمي  الآن  ون��ف��خ��ر  عملهم  يف 
م�شاريعهم  لنقل  ال����الزم  ال��دع��م 

املبتكرة ملرحلة جتارية.
املنتجني  ه����ذي����ن  اإن  واأ�������ش������اف 
التي  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ي�����ش��ت��خ��دم��ان 
�شتقود القت�شاد العاملي يف القرن 

ال��ت��ع��اون م��ع �شركائنا  م��ن خ��الل 
روؤيتنا  ي��دع��م��ون  ال��ذي��ن  امللهمني 
خللق  الوطنية  امل��واه��ب  رعاية  يف 

م�شتقبل طبي م�شرق.
�شم�شري  الدكتور  ق��ال  جانبه  من 
الإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ف���ال���ي���ل 

اإ�س  ب��ي  يف  ل��دى  املنتدب  والع�شو 
للرعاية ال�شحية اإن هدفنا �شمان 
ال�شباب  املبدعني  ه���وؤلء  ح�شول 
ع���ل���ى ال����دع����م ال�������الزم والإر������ش�����اد 
حقيقة  اأفكارهم  جلعل  ال�شحيح 
وتفانيهم  �شغفهم  ونحيي  واق��ع��ة 

•• اأبوظبي-وام:

متوحد  ال��ب��ي��ت  ج��م��ع��ي��ة  اأع���ل���ن���ت 
للرعاية  اإ���س(  بي  )يف  وجمموعة 
بقيمة  �شندوق  تاأ�شي�س  ال�شحية 
تنفيذ  ل���ت���م���وي���ل  دره�������م  م���ل���ي���ون 
ابتكرها  ال��ت��ي  ال��ط��ب��ي��ة  امل�����ش��اري��ع 
مبادرة  �شمن  امل��وه��وب��ون  الطلبة 
جنوم امل�شتقبل الطبي ونقلها اإىل 

مرحلة التنفيذ الفعلي.
اأه���داف  ال�����ش��ن��دوق �شمن  وي��اأت��ي 
الطبي-  امل�شتقبل  جن��وم  م��ب��ادرة 
التي تنفذها اجلمعية بالتعاون مع 
املجموعة - واملتمثلة بامل�شاهمة يف 
ت�شكيل م�شتقبل الرعاية ال�شحية 

يف الدولة.
وم��ن اأه���م امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي ميولها 
وهو  بولكا  م�����ش��روع   .. ال�شندوق 
بالذكاء  مدعومة  تعليمية  من�شة 
حماكاة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال�����ش��ن��اع��ي 
ملوا�شيع  ال��ب�����ش��ري��ة  امل����ح����ادث����ات 
طبية حم��ددة وم�شروع وي هارت 
تعمل  ب�����ش��ري  تتبع  من�شة  وه���ي 
حركة  ملراقبة  ال�شناعي  بالذكاء 

الهدف  هذا  حتقيق  يف  للم�شاعدة 
م���ن خ����الل ت�����ش��ج��ي��ع ل��ي�����س فقط 
البتكار ولكن اأي�شا الأبحاث التي 
املعرفة  وتوطني  نقل  على  تعتمد 
منتجات  ت��ط��وي��ر  اإىل  ي����وؤدي  مب��ا 

مبتكرة.
ال�شويدي  �شلطان  قال  جهته  من 
اأحد طالب مبادرة جنوم امل�شتقبل 
م�شروع  ف���ري���ق  وق����ائ����د  ال���ط���ب���ي 
امل�����ش��روع ع��ب��ارة عن  اإن ه��ذا  بولكا 
بالذكاء  م���دع���وم���ة  خ����وارزم����ي����ة 
ال�شطناعي ت�شمح للم�شتخدمني 
ب����احل���������ش����ول ع����ل����ى م���ع���ل���وم���ات 
املرتبطة  الأع��را���س  ح��ول  حيوية 
طلب  اإىل  واحل���اج���ة  ب���الأم���را����س 
الرعاية الطبية بناء على القواعد 

التي حتددها اخلوارزمية.
واأعرب عن امتنانه جلمعية البيت 
للرعاية  اإ������س  ب���ي  يف  و  م��ت��وح��د 
املبادرة  هذه  لتوفريهما  ال�شحية 
لالإماراتيني  ت�شمح  التي  الهامة 
ب���اإن���ت���اج اخ�����رتاع�����ات ف���ك���ري���ة من 

املمكن اأن تفيد العامل باأ�شره.
اأبوظبي  برجيل  م�شت�شفى  واأعلن 

عيون الأفراد اأثناء قيامهم مبهام 
حمددة مثل قيادة ال�شيارات.

ع�شو  ال���ن���ي���ادي  اهلل  ع��ب��د  وق�����ال 
البيت  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم���ل�������س 
متوحد اإن اجلمعية توؤمن باأهمية 
الإماراتية  امل��واه��ب  يف  ال�شتثمار 
نوعية  اإجن�������ازات  ب��ه��دف حت��ق��ي��ق 
�شت�شكل م�شتقبل الرعاية الطبية 
تطوير  اأن  م���وؤك���دا  ال����دول����ة..  يف 
مراحل  خالل  الإماراتية  املواهب 
لتنفيذ  حتمي  اأم���ر  مبكرة  �شنية 
توجيهات القيادة الر�شيدة املتعلقة 
بالأجندة الوطنية لروؤية الإمارات 
نظام  لإن�����ش��اء  وال��ه��ادف��ة   2021

رعاية �شحية مب�شتوى عاملي.
الكبري  ل��ل��ن��ج��اح  ن���ظ���را  واأ�����ش����اف 
الطبي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  مل���ب���ادرة جن����وم 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ن��اه��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع يف 
نعتقد  ال�شحية  للرعاية  اإ���س  ب��ي 
املبادرة  ه����ذه  ا���ش��ت��م��رار  ب��اأه��م��ي��ة 
يف ال��ن��م��و ع��ام��ا ب��ع��د اآخ���ر ون�شعى 
جاهدين لال�شتمرار يف تطويرها 
م�شتقبل  ت�شكيل  يف  للم�شاهمة 
ال�شناعة الطبية يف الدولة وذلك 

“بولكا”  من�شة  ل��ت��ط��وي��ر  دع��م��ه 
من خالل ترخي�شها لال�شتخدام 
الأول  العميل  لي�شبح  عملياته  يف 
املتوقع  العاملة ومن  بولكا  ملن�شة 
اأن ت�شتغرق عملية التطوير حوايل 

من �شتة اإىل ثمانية اأ�شهر.
بدوره قال اأحمد املن�شوري طالب 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل الطبي  م���ب���ادرة جن���وم 
خوارزمية  ابتكار  خ��الل  م��ن  اإن��ن��ا 
نهدف  الآيل  ل��ل��ت��ع��ل��م  ه�����ارت  وي 
خلف�س معدلت حوادث ال�شيارات 
املرتبطة  الأخ��������رى  واحل���������وادث 
تاأثري  لها  �شيكون  بحيث  ب��ال��ن��وم 
خالل  من  الطبية  ال�شناعة  على 
ك��ون��ه��ا اآل��ي��ة وق��ائ��ي��ة ق��ب��ل مرحلة 

الت�شخي�س اأو العالج.
ي�شار اإىل اأن مبادرة جنوم امل�شتقبل 
الطبي يتم تنفيذها ب�شكل م�شتمر 
الكوادر  تواجد  تعزز  اإىل  وتهدف 
الطبية  امل���ج���الت  يف  الإم���ارات���ي���ة 
اإىل زيادة  مبا يتما�شى مع هدفها 
اأع�����داد الإم���ارات���ي���ني ال��ع��ام��ل��ني يف 
قطاع الرعاية ال�شحية لي�شل اإىل 

�شخ�س. اآلف   10

يف اليوم العاملي للعمل االإن�شاين .. االإمارات ت�شنع الفارق
•• اأبوظبي-وام:

حتتفل دولة الإمارات اليوم ب�اليوم 
ال���ع���امل���ي ل��ل��ع��م��ل الإن�������ش���اين ال���ذي 
ي�شادف 19 اأغ�شط�س من كل عام، 
وقد حققت اإجنازات غري م�شبوقة 
جعلتها تقود عن جدارة وا�شتحقاق 
الإن�شاين  وال��ع��م��ل  الإغ��اث��ة  ج��ه��ود 

على امل�شتويني الإقليمي والدويل.
وت���ق���ام امل��ن��ا���ش��ب��ة ه����ذا ال���ع���ام حتت 
الإن�شاين،  ال��ع��م��ل  يف  امل�����راأة  ���ش��ع��ار 
العامالت يف  للن�شاء  تكرميا  وذلك 
اللواتي  الإن�شانية  الإغاثة  طواقم 
ي�شاهمن يف عالج جرحى احلروب 
�شحايا  م���ع���ان���اة  م���ن  وال��ت��خ��ف��ي��ف 

الكوارث والأزمات.
وم��ن��ذ ق��ي��ام دول����ة الحت�����اد يف عام 
ال�شيخ  له  املغفور  يد  على   1971
زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل 

اجلهات  ف���ي���ه���ا  ت�������ش���اه���م  اإغ����اث����ي����ة 
اإ�شافة  الإن�����ش��اين  بالعمل  املعنية 
اإىل العديد من احلمالت الإغاثية 
للم�شاركة  ال��ب��اب  فيها  يفتح  ال��ت��ي 
ال�شعبية.. فقد داأبت منذ تاأ�شي�شها 
نهج  ت��ع��زي��ز  1971على  ع����ام  يف 
العطاء واخلري الذي غر�شه املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
“طيب اهلل ثراه”، وقد جاء اإعالن 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
من   24 ال����  يف   ، اهلل”  “حفظه 
يكون  ب���اأن   2016 ال��ع��ام  دي�شمر 
“ عام  الإم�������ارات  يف   2017 ع���ام 
الإم����ارات  مت�شك  “ ليثبت  اخل��ري 
تاأ�شي�شها  منذ  تبنته  ال��ذي  بالنهج 
يف العطاء الإن�شاين وتقدمي اخلري 

للجميع دون مقابل.
وت��ت��م��ي��ز امل�������ش���اع���دات الإم���ارات���ي���ة 

ميثل بعدا مهما من اأبعاد ال�شيا�شة 
اخلارجية للدولة.

ومتتلك الإمارات جتربة فريدة يف 
جمال العمل الإن�شاين قائمة على 
ا�شتمرارية التاأثري وذلك من خالل 
ا�شتبدال عمليات الإغاثة النمطية 
بتنفيذ م�شروعات تنموية ت�شب يف 
امل�شتفيدة  ال���دول  �شعوب  م�شلحة 
و�شق  وامل�شت�شفيات  امل�شاكن  كبناء 
الكهرباء  حم��ط��ات  وب��ن��اء  ال��ط��رق 
وحفر الآب��ار وهو ما وفر ا�شتدامة 
امل������وارد الأ���ش��ا���ش��ي��ة وامل�����ش��اه��م��ة يف 
حت�������ش���ني ال�����ظ�����روف امل��ع��ي�����ش��ي��ة يف 
الدول امل�شتهدفة حيث حظيت تلك 
اجلهود باحرتام وتقدير بالغني يف 

املحافل الدولية كافة.
امل�شاريع  ت����رز  الإط�������ار  ه����ذا  ويف 
من  العديد  يف  لالإمارات  التنموية 
الدول منها اليمن وم�شر وباك�شتان 

مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة 
ابنة  اأول���ت  التي  الأ���ش��ري��ة  التنمية 
وحر�شت  اهتمامها  ك��ل  الإم�����ارات 
على اإطالق وتبني مبادرات خالقة 
ا�شتقطاب  يف  ف��ع��ال  ب�شكل  ت�شاهم 
ك�شفرية  امل������راأة  ومت��ك��ني  وت���اأه���ي���ل 

للعمل الإن�شاين حمليا وعامليا.
وا���ش��ت��ط��اع��ت امل�����راأة الإم���ارات���ي���ة اأن 
امل�شاريع  اإدارة  واقتدار  بثقة  تتوىل 
العامل  دول  خمتلف  يف  الإن�شانية 
للم�شاهمة يف التخفيف من معاناة 
الإن�شانية،  وخدمة  املعوزة  الفئات 
“برنامج فاطمة  وذل��ك من خالل 
وحمالتها  ل��ل��ت��ط��وع  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
العلمية  وم��ل��ت��ق��ي��ات��ه��ا  الإن�����ش��ان��ي��ة 
ل�����ش��ن��اع��ة ال����ق����ادة م����ن ال���ق���ي���ادات 

الن�شائية.

ثراه، جنحت الإمارات يف اأن ت�شنع 
الإن�شاين،  العمل  جمال  يف  الفارق 
الأم�������ر ال������ذي ت���رج���م ع���ل���ى اأر������س 
عديدة  ل�شنوات  باحتاللها  الواقع 
جهة  ك���اأك���ر  ع��امل��ي��ا  الأول  امل���رك���ز 
يف  اخل��ارج��ي��ة  للم�شاعدات  مانحة 

العامل قيا�شا اإىل دخلها القومي.
وي��ك��ت�����ش��ب ال���ع���م���ل الإن���������ش����اين يف 
الإم����ارات متيزه وري��ادت��ه م��ن عدة 
موؤ�ش�شي  عمل  اأن���ه  الأوىل  �شمات، 
العديد  ب���ه  ال��ن��ه��و���س  ع��ل��ى  ي���ق���وم 
والأهلية  ال��ر���ش��م��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ن 
موؤ�ش�شة   43 ال�  عددها  فاق  والتي 
وهيئة يف الدولة والثانية �شموليته 
تقدمي  يقت�شر فقط على  حيث ل 
امل�������ش���اع���دات امل����ادي����ة واإن�������ا ميتد 
الأزمات  التحرك ملناطق  اإىل  اأي�شا 
الإن�����ش��ان��ي��ة وال��ت��ف��اع��ل امل��ب��ا���ش��ر مع 
اأنه  ف��ه��ي  ال��ث��ال��ث��ة  اأم����ا  م�شكالتها 

ومراعاتها  ب�شموليتها  اخلارجية 
واأخ����ريا  اأول  الإن�������ش���اين  ل��ل��ج��ان��ب 
اعتبارات  اأي  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  ب�����ش��رف 
دينية،  اأو  ع���رق���ي���ة  اأو  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ول��ذل��ك جن��د اأن��ه��ا ت��وزع��ت يف عام 
2017 على خمتلف قارات العامل 
م�شتهدفة الدول الأ�شد فقرا وعوزا 
امل�شاعدات اخلارجية  اإطار دور  ويف 
يف حتقيق روؤي��ة الإم��ارات 2021، 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  اأطلقت 
امل�شاعدات  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال����دويل 
العربية  ل������الإم������ارات  اخل����ارج����ي����ة 
املتحدة لالأعوام 2021-2017.

 “ امل��ن��ا���ش��ب��ة  ���ش��ع��ار  اإىل  وب���ال���ع���ودة 
فقد  الإن�شاين”،  ال��ع��م��ل  يف  امل����راأة 
اإحداث  الإماراتية  املراأة  ا�شتطاعت 
العمل  جم�����الت  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة 
التطوعي الإن�شاين برعاية كرمية 
م���ن ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 

م�شتوى  على  ال���دول  م��ن  والعديد 
والأفريقية  الآ����ش���ي���وي���ة  ال����ق����ارة 
و�شاهمت  ال��ع��امل..  دول  وخمتلف 
م��ل��ح��وظ يف  امل�����ش��اري��ع ب�شكل  ت��ل��ك 
دفع عجلة التنمية يف تلك الدول يف 
قطاعات مرتبطة بالإ�شكان والبنى 
التعليمية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

وال�شحية.
دولة  يف  الر�شيدة  القيادة  وح��ددت 
على  يقوم  وا�شحا  نهجا  الإم���ارات 
الإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  رب���ط  ع���دم 
بالتوجهات  ال��دول��ة  تقدمها  ال��ت��ي 
لها،  امل�شتفيدة  ل��ل��دول  ال�شيا�شية 
امل��ق��ام الأول اجلانب  ت��راع��ي يف  ب��ل 
الإن�شاين الذي يتمثل يف احتياجات 
ال�����ش��ع��وب م��ا ج��ع��ل ال���دول���ة حتظى 

باحرتام وتقدير املحافل الدولية.
ول���ط���امل���ا ارت����ب����ط ا����ش���م الإم��������ارات 
حمالت  اإط��������الق  ع����ر  ب���ال���ع���ط���اء 

واأط����ل����ق ال���رن���ام���ج ج���ائ���زة امل�����راأة 
للتطوع  ال��ت��ق��دي��ري��ة  الإم����ارات����ي����ة 
امل�شاركة  حتفيز  اإىل  تهدف  وال��ت��ي 
الأع�����م�����ال  ل����ل����م����راأة يف  ال���ف���ع���ال���ة 
وتثمني  والإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
العمل  ل���رائ���دات  ال���ري���ادي  ال�����دور 
�شاهمن  ال���الت���ي  م���ن  ال��ت��ط��وع��ي 
اإح��داث نقلة نوعية  ب�شكل فعال يف 
والعطاء  ال��ت��ط��وع��ي��ة  احل���رك���ة  يف 
الإن�شاين ولهن ب�شمات وا�شحة يف 

اخلدمة املجتمعية امل�شتدامة.
ك��م��ا د����ش���ن ب���رن���ام���ج ف��اط��م��ة بنت 
م���ب���ارك ل��ل��ت��ط��وع م���ب���ادرة لإع�����داد 
القادة يف العمل الإن�شاين وتطوير 
التخ�ش�شية  ال�����ك�����وادر  م����ه����ارات 
الن�شانية  امل��ب��ادرات  ق��ي��ادة  لتتوىل 
معايري  اأف�شل  وف��ق  وعامليا  حمليا 
ال����ت����دري����ب ال���ع���امل���ي���ة وب����اإ�����ش����راف 

اأكادميية زايد للعمل الإن�شاين.
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اأخبـار الإمـارات

خليفة االإن�شانية : االإمارات اأمنوذج م�شرف للدول ذات امل�شداقية يف العمل االإن�شاين 
•• اأبوظبي-وام:

العاملي  ب�����ال��ي��وم  ال���ع���امل  ي��ح��ت��ف��ل 
 19 ي��وم  �شنويا  الإن�����ش��اين  للعمل 
اأغ�شط�س لالإ�شادة بعمال الإغاثة، 
الذين يجازفون باأنف�شهم يف جمال 
هذا  ويهدف  الإن�شانية  اخل��دم��ات 
للمت�شررين  الدعم  حل�شد  اليوم 
م����ن الأزم����������ات يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء 
ال��ع��امل. وتلعب دول��ة الإم����ارات يف 
هذين املجالني دوراً كبرياً يف اإغاثة 
املت�شررين من احلروب والتدخل 
اأف�شل  ح���ي���اة  ����ش���م���ان  اأج������ل  م����ن 
النظر  بغ�س  ك��ان،  اأينما  لالإن�شان 

منطلقات  م�����ن  ي���ن���ط���ل���ق  واإن���������ا 
اأ�ش�س  واأخالقية،  وقومية  اإن�شانية 
ل��ه��ا امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
تويل  الإم����ارات  اأن  اإىل  م�شريا   ..
ال�شعوب  بق�شايا  ك��ب��ريا  اهتماما 
على  دائ��م  حر�س  وهناك  العربية 
دع���م ه���ذه ال�����ش��ع��وب وامل�����ش��اع��دة يف 

التخفيف من معاناتها.
واأ�شاف اأن الدولة اأ�شبحت بف�شل 
اخلالقة  الإن�������ش���ان���ي���ة  امل�����ب�����ادرات 
امل��وؤ���ش�����ش��ات اخلريية  خ����الل  م���ن 
مركزاً  فيها،  العاملة  والإن�شانية 
امل��ب��ادرات يف املجال  مهماً لإط��الق 

مواجهة  ا���ش��ت��ط��اع��ت  امل�����ش��ل��ح��ة، 
يف  امل�شتجدة  الإن�شانية  التحديات 
عدد من املناطق حول العامل وذلك 
من خالل تبني املبادرات وامل�شاريع 
ت�شاهم  التي  والتنموية  الإغاثية 
املعاناة  ورف���ع  احل��ي��اة،  حت�شني  يف 
عن كاهل ال�شحايا واملتاأثرين من 

الكوارث والنزاعات واحلروب.
تقدمي  يف  الإم����������ارات  و����ش���اه���م���ت 
توجيهات  ع��ل��ى  ب���ن���اًء  امل�����ش��اع��دات 
ال����ق����ي����ادة ال���ر����ش���ي���دة م����ن خ���الل 
يف  والإن�شانية  اخلريية  املوؤ�ش�شات 
الدولة واحتلت املركز الأول عامليا، 
للم�شاعدات  مانحة  دول���ة  ك��اأك��ر 

وتكثيف  احل������ي������اة،  حت�������ش���ني  يف 
ج��ه��وده��ا ال���دائ���م���ة ل��ت��ق��ل��ي��ل حدة 
و�شوء  واجل�������وع  وال���ف���ق���ر  اجل���ه���ل 
املعاناة  التغذية، واحل��د من وط��اأة 
يف ال����دول الأق����ل ن���واً م��ن خالل 
الأ�شا�شية  توفري متطلبات احلياة 
ه����و حاجة  ال���وح���ي���د  وم���ع���ي���اره���ا 
امل�شتحقة  ال��ف��ع��ل��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 

للدعم وامل�شاعدة.
ودعا اخلوري اإىل تعزيز الت�شامن 
بني املنظمات والوكالت العاملة يف 
هذا املجال، وحيا جهود املتطوعني 
الإن�شاين،  احل��ق��ل  يف  وال��ع��ام��ل��ني 
م��ث��م��ن��اً اإخ��ال���ش��ه��م وت��ف��ان��ي��ه��م يف 

يف  اجلن�س  اأو  اللون  اأو  الدين  عن 
اأنحاء املعمورة كافة، حيث اأ�شحت 
الإم�����ارات اأن����وذج وط��ن��ي م�شرف 
امل�����ش��داق��ي��ة يف جمال  ذات  ل��ل��دول 

العمل الإن�شاين.
واأكد �شعادة حممد حاجي اخلوري 
مدير عام موؤ�ش�شة خليفة بن زايد 
اأن  الإن�شانية،  لالأعمال  نهيان  اآل 
ب��ق��ي��ادة ���ش��اح��ب ال�شمو  الإم�����ارات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
وبدعم  اهلل،  حفظه  الدولة  رئي�س 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 

الإغاثي والتنموي.
ت�شريح  يف   - اخل��������وري  و�����ش����دد 
للعمل  ال���ع���امل���ي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
اه��ت��م��ام الدولة  الإن�����ش��اين - ع��ل��ى 
حول  الإن�شانية  جهودها  بتعزيز 
العامل، وامل�شي قدماً يف ذات النهج 
يف  الر�شيدة  قيادتنا  ر�شمته  ال��ذي 
���ش��ون ال��ك��رام��ة الإن�����ش��ان��ي��ة بغ�س 
ال��ن��ظ��ر ع��ن اجل��ن�����س اأو ال��دي��ن اأو 
اللون، وجتلى هذا الإرث الإن�شاين 
ال�����ذي ح��ق��ق��ت��ه الإم��������ارات يف هذا 
التزاماً  ع��ل��ي��ه��ا  وف���ر����س  ال�����ش��دد، 
الإن�شانية  ال��ق�����ش��اي��ا  جت���اه  اأك����ر 
حمورياً  دوراً  عاتقها  على  وو�شع 

2019، من  لعام  اليمني  لل�شعب 
الأمم  ا�شتجابة  خطة  دع��م  خ��الل 
وفقا  اليمن،  الإن�شانية يف  املتحدة 
املتحدة  الأمم  م��ك��ت��ب  ل��ت��ق��ري��ر 

لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية.
الإماراتية  امل�����ش��اع��دات  و���ش��م��ل��ت 
القطاعات احليوية كافة يف اليمن، 
مبا يف ذلك برامج الدعم الطارئ، 
لإغاثة  والبحري  واجل�شر اجلوي 

املناطق املنكوبة.
وقال اخلوري اإن م�شاعدة ال�شعوب 
دولة  �شيا�شة  يف  اأول��وي��ة  العربية 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وهي 
معايري  ب��اأي  يتاأثر  ل  ثابت  التزام 

املخاطر  رغ���م  الإن�����ش��ان��ي��ة  خ��دم��ة 
والتحديات التي يتعر�شون لها يف 

بع�س املناطق غري امل�شتقرة.

 2018 حتى  االإمارات  �شقيا  م�شاريع  من  م�شتفيد  ماليني   9
•• دبي-وام:

اأكر  بلغ عدد امل�شتفيدين من م�شاريع �شقيا الإم��ارات حتى نهاية 2018 
من 9 ماليني �شخ�س يف 34 دولة حول العامل للتوافق مع اأهداف وحماور 
اليوم العاملي للعمل الإن�شاين وبف�شل تبني دولة المارات لنهج را�شخ جعل 

منها واحداً من اأكر املانحني الدوليني يف جمال امل�شاعدات الإن�شانية.
حممد  “مبادرات  موؤ�ش�شة  مظلة  حت��ت  الإم�����ارات  �شقيا  موؤ�ش�شة  وت�شكل 
العمل  ال��دول��ة يف جم��ال  مهماً جلهود  العاملية” راف���داً  اآل مكتوم  را�شد  بن 
اآل نهيان طيب  ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له  اأن نهج  الإن�شاين وتوؤكد 
القيادة  توا�شل  دربه  وعلى  زال م�شتمراً  الإن�شاين ما  العمل  رائد  ثراه  اهلل 
“�شقيا الإمارات”  الر�شيدة جهودها يف خدمة الإن�شانية كما ت�شتمر جهود 
املياه  وتلوث  ن��درة  تعاين  التي  للمجتمعات  لل�شرب  ال�شاحلة  املياه  لتوفري 

بالتعاون مع الهيئات واملنظمات املعنية حملياً وعاملياً.
وقال �شعادة �شعيد حممد الطاير رئي�س جمل�س الأمناء يف موؤ�ش�شة “�شقيا 
الإمارات” “يف الوقت الذي يحتفل فيه العامل مببادرة اليوم العاملي للعمل 
الإن�شاين جند اأن مبادئ العمل الإن�شاين يف الإمارات تر�شخت كاأ�شلوب حياة 
و�شلوك ح�شاري وقيمة متجذرة يف �شلب الثقافة املجتمعية واملوؤ�ش�شية التي 
تقوم على خطط وبرامج عمل ومنظومة عطاء متكاملة. ويكت�شب احتفالنا 
التي  القيم  يحمل  لأن��ه  الت�شامح”  “عام  خ��الل  خا�شة  اأهمية  اليوم  بهذا 
ر�شخها املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان – “طيب اهلل 
ثراه” ومبادراته الكثرية للتخفيف من معاناة الإن�شان اأينما كان دون النظر 

اإىل عرقه اأو جن�شه اأو لونه اأو دينه«.
وتاأتي جميع مبادرات وبرامج “�شقيا الإمارات” يف جمالت العمل الإن�شاين 
واملجتمعي والتطوعي انطالقاً من القيم واملبادئ ال�شامية التي غر�شها الآباء 
ا�شرتاتيجيتنا  مع  مبادراتنا  وتن�شجم  الإم��ارات.  اأبناء  نفو�س  يف  املوؤ�ش�شون 
وهويتنا التي اأكدها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل عندما قال �شموه 
»�شقيا الإمارات ل تفرق بني اإن�شان واآخر اإل بقدر حاجتهم اإىل املاء وكذلك 
هي جميع اأعمالنا الإن�شانية يف دولة الإمارات ر�شالتها واحدة وهي م�شاعدة 

املنكوبني واملحتاجني واملحرومني يف كل العامل«.
املهمة  املحطات  اأهم  اأحد  يعد  الإن�شاين«  للعمل  العاملي  »اليوم  باأن  واأ�شاف 
ماآثر  ن�شتذكر  اليوم  ه��ذا  “يف  قائاًل  الإم���ارات  لدولة  ال�شنوية  الأج��ن��دة  يف 
ال�شيخ  املوؤ�ش�س  الوالد  ب��اإذن اهلل  املغفور له  واإجن��ازات رائد العمل الإن�شاين 
زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي اأ�شهمت مبادراته النوعية يف 
والعطاء  زايد باخلري  ا�شم  العامل حتى اقرتن  املاليني حول  حت�شني حياة 

تقديراً لإجنازاته وما قدمه للب�شرية جمعاء«.
والجتماعية  القت�شادية  للتنمية  الأ�شا�شي  الركن  متثل  املياه  على  و�شدد 
وي�شكل الأمن املائي حتدياً عاملياً نظراً للنمو ال�شكاين والقت�شادي املتزايد 
املياه  %40 من �شكان العامل. وتعد  اأك��ر من  املياه على  ن��درة  حيث توؤثر 
املتحدة  الأمم  اأه��داف  الرئي�شة لتحقيق  الأ�ش�س  لل�شرب من بني  ال�شاحلة 
للتنمية امل�شتدامة 2030 حيث ين�س الهدف ال�شاد�س على “�شمان توافر 
املياه وخدمات ال�شرف ال�شحي للجميع. ووفق تقرير الأمم املتحدة العاملي 
عن تنمية املوارد املائية 2019 والذي �شدر حتت عنوان “لن ُيرتك اأحد 
دون مياه” فاإن ثالثة من كل ع�شرة اأ�شخا�س ل يح�شلون على مياه �شرب 
اإج��ه��اد مائي  ب��ل��دان تعاين م��ن  اأك��ر م��ن ملياري �شخ�س يف  اآم��ن��ة ويعي�س 
مرتفع ويعاين نحو 4 مليارات �شخ�س من �ُشح �شديد يف املياه خالل �شهر 
التزايد  الإجهاد يف  ت�شتمر م�شتويات  و�شوف  الأق��ل.  ال�شنة على  واح��د من 
مع ارتفاع الطلب على املياه وتفاقم اآثار التغري املناخي. كما تعد الأمرا�س 
�شن  دون  الأطفال  لوفاة  الرئي�شية  الأ�شباب  بني  من  املياه  بتلوث  املرتبطة 
نتيجة  ال��ع��امل  ح��ول  يومياً  طفل   800 م��ن  اأك���ر  مي��وت  حيث  اخلام�شة؛ 

الأمرا�س املرتبطة ب�شوء النظافة.
املراأة  راح��ة  تعزز  التي  للم�شاريع  خا�شاً  اهتماماً  ت��ويل  املوؤ�ش�شة  ان  وذك��ر 

الن�شاء والفتيات غالباً  النامية ت�شطلع  وازدهارها ففي العديد من الدول 
مب�شوؤولية جمع املياه لأ�شرهم وقد ُت�شطر الفتيات اإىل مغادرة املدر�شة يف 
اأ�شرهن وحمل العبوات الثقيلة مل�شافات طويلة  �شن مبكرة جللب املياه اإىل 
اإىل معاناتهن من م�شاكل �شحية حادة  ي��وؤدي  اليوم ما  وم��رات متعددة يف 
ف�شاًل عن التهديدات التي يتعر�شن لها. وت�شهم م�شاريع �شقيا الإمارات يف 

التغلب على هذه التحديات ومتكني الن�شاء يف التعليم ورعاية الأ�شرة.
وا�شار اىل ان �شقيا الإمارات اطلقت 6 مبادرات حملية ودولية نابعة من فكر 
وروؤية ال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه خالل عام زايد 2018 وفق ا�شرتاتيجية 
الطبيعية  ومواردها  البيئة  على  واحلفاظ  ال�شتدامة  على  تركز  مدرو�شة 
 100“ املا�شي  العام  خ��الل  املوؤ�ش�شة  م��ب��ادرات  و�شملت  الإن�����ش��ان.  وخدمة 
و”100  للمياه”  م�شروع  و”100  زايد”  اإىل  ر�شالة  و”100  متطوع” 
وقف للمياه” و”املبادرات الدولية” اإ�شافة اإىل “�شقيا زايد” التي تو�شعت 
لت�شل اإىل 13 دولة حول العامل بالتعاون مع موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل 
مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�شانية. كما اأطلقت “�شقيا الإمارات” حملتها 
الرم�شانية ال�شنوية التي تهدف اإىل توزيع 8 ماليني كوب ماء يف امل�شاجد 
وخيم الإفطار طوال ال�شهر الف�شيل داخل وخارج الدولة بالتعاون مع 14 
موؤ�ش�شة وجمعية خريية حملية حيث ي�شتفيد منها نحو 4 ماليني �شخ�س. 

اإىل  الإمارات” الرم�شانية  “�شقيا  التوايل متتد حملة  على  الثاين  وللعام 
العام مع  لهذا  الرم�شانية  اأه��داف احلملة  وتتوافق  العامل  دول حول  عدة 
يف  والتعاي�س  والتوا�شل  الت�شامح  قيم  تر�شيخ  الت�شامح” يف  “عام  اأه��داف 
املجتمع وتقدمي النموذج الإماراتي يف الت�شامح للعامل ل �شيما واإنها متتد 
13 دولة حول العامل. واإ�شافة اإىل توزيع مياه ال�شرب ت�شلط احلملة  اإىل 
الرم�شانية ال�شوء على اأزمة مياه ال�شرب حول العامل وحث اأفراد املجتمع 
على الترع من اأجل توفري مياه ال�شرب النظيفة للمحتاجني الذين مي�شون 
اأوقاتهم بحثاً عن مياه ال�شرب بدًل من ا�شتغاللها يف الحتياجات الأ�شا�شية 

مثل التعليم والعمل والعتناء بالعائلة وحت�شني اأحوالهم املعي�شية.
واأعلنت موؤ�ش�شة “�شقيا الإمارات” ا�شتقبال طلبات للدورة الثانية من جائزة 
حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية للمياه التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
واملبتكرين  والأف��راد  الأبحاث  ومراكز  ال�شركات  “رعاه اهلل” لت�شجيع  دبي 
حول العامل على اإيجاد حلول م�شتدامة ومبتكرة مل�شكلة �ُشح املياه با�شتخدام 

الطاقة ال�شم�شية وتتوىّل الإ�شراف عليها “�شقيا الإمارات«.
وتبني هذه الدورة من جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية للمياه على 
2017” والتي  اخل��ري  “عام  خ��الل  الأوىل  ال���دورة  حققته  ال��ذي  النجاح 
�شهدت م�شاركة وا�شعة وابتكارات نوعية قدمتها مراكز البحوث واملوؤ�ش�شات 
والأف��راد من خمتلف اأنحاء العامل حيث تلقت املوؤ�ش�شة 138 م�شاركة من 
43 بلداً حول العامل وح�شل على اجلائزة ع�شرة فائزين من 8 دول الأمر 
الذي يوؤكد دور دولة الإمارات كمن�شة حمفزة لالبتكار ووجهة للمبتكرين 

وحا�شنة للمبدعني من جميع اأنحاء العامل.
املبتكرة” و”جائزة  امل�شاريع  “جائزة  رئي�شة  فئات  وتت�شمن اجلائزة ثالث 
البتكار يف البحث والتطوير” و”جائزة البتكارات الفردية” ويبلغ جمموع 
جوائزه مليون دولر اأمريكي حيث ت�شتهدف فئة “جائزة امل�شاريع املبتكرة” 
وتت�شمن  احلكومية  غري  واملنظمات  احلكومية  و�شبه  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
فئتي “امل�شاريع الكبرية” باإجمايل جوائز تبلغ 300،000 دولر اأمريكي 
اأمريكي.  دولر   240،000 تبلغ  جوائز  باإجمايل  ال�شغرية”  و”امل�شاريع 
والفرق  الأف����راد  والتطوير”  البحث  يف  الب��ت��ك��ار  “جائزة  فئة  وت�شتهدف 
ملوؤ�ش�شات  التابعة  اأو  امل�شتقلة  الأب��ح��اث  وم��راك��ز  الأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�ش�شات  من 
حكومية اأو �شبه حكومية وتت�شمن فئتي “املوؤ�ش�شات الوطنية” و”املوؤ�ش�شات 
العاملية” باإجمايل جوائز تبلغ 200،000 دولر اأما فئة “جائزة البتكارات 
و35   15 بني  ال�شباب  وت�شتهدف  ال�شباب”  “جائزة  فتت�شمن  الفردية” 
عاماً وتبلغ قيمة اجلائزة 20،000 دولر و”جائزة الباحث املتميز” وتبلغ 

قيمتها 40،000 دولر.
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اأخبـار الإمـارات

القلب الكبري: يوم العمل االإن�شاين فر�شة للتنبه اإىل واقع التعليم يف املناطق املحرومة 

املوارد الب�شرية واالإح�شان توزعان احلقيبة املدر�شية

•• ال�شارقة-وام:

مدير  احل�����م�����ادي  م������رمي  ق����ال����ت 
يوم  اإن  ال��ك��ب��ري  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���ش�����ش��ة 
العمل الإن�شاين فر�شة للتنبه اإىل 
املناطق املحرومة  التعليم يف  واقع 
واملت�شررة من احلروب والنزاعات 
اإىل  ..م�شرية  الطبيعية  والكوارث 
على  الأط��ف��ال  بواقع  النهو�س  اأن 
بيئة  وت��وف��ري  التعليمي،  امل�شتوى 
اآمنة لهم ترعاهم معرفياً وتربوياً 
ه���و احل����ل الأم���ث���ل ل��ت��ج��اوز اأزم����ة 

املحتاجني واملحرمني.

•• عجمان- الفجر:

اأطلقت جمعية الإح�شان اخلريية 
امل��������وارد  وزارة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
م�شروع  وال���ت���وط���ني،  ال��ب�����ش��ري��ة 
اإىل  )ال��ع��ودة  املدر�شية  احلقيبة 
للتعاون  ا����ش���ت���م���راراً  امل����دار�����س(، 
ا�شتفاد  حيث  بينهما،  وال�شراكة 
احلقيبة  من  وطالبة  طالباً   95
العام  بداية  مع  تزامناً  املدر�شية 
الدرا�شي اجلديد. وقال الدكتور 
التنفيذي  املدير  اإ�شماعيل  حقي 
جل��م��ع��ي��ة الإح���������ش����ان اخل���ريي���ة: 
املدر�شية  احل��ق��ي��ب��ة  م�����ش��روع  اإن 
الرئي�شية  امل�شاريع  �شمن  يدخل 
ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا الإح���������ش����ان قبل 
للم�شاهمة  درا�شي  عام  كل  بداية 
يف م�����ش��اع��دة اأب��ن��ائ��ن��ا ال��ط��الب يف 
املدر�شية  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ت���وف���ري 
واأقالم،  وقرطا�شية  حقائب  من 
العلم  باأحقية  اجلمعية  توؤمن  اإذ 
اإن�شاء  يف  وللم�شاهمة  ف��رد  لكل 
وطنه  ي���خ���دم  واٍع  م��ت��ع��ل��م  ج��ي��ل 
وجمتمعه، وقد كان لهذا امل�شروع 
عظيم الأثر يف ر�شم الب�شمة على 
الفرحة  واإدخ����ال  الطلبة  وج���وه 
اإىل قلوبهم وتخفيف املعاناة عن 

واأو����ش���ح���ت م����رمي احل����م����ادي اأن 
باأن  توؤمن  الكبري  القلب  موؤ�ش�شة 
ي��وم العمل الإن�����ش��اين ه��و ك��ل يوم 
ج���دي���د، واأن ق��ي��م��ة الإن�����ش��ان��ي��ة ل 
والبذل  العطاء  بحجم  اإل  تتاأكد 
العامل  لعائلة  بالنتماء  وال�شعور 
والوقوف اإىل جانب من يحتاجون 
توا�شل  لذلك  اأبنائها،  من  العون 
بواقع  للنهو�س  جهودها  املوؤ�ش�شة 
امل��ح��ت��اج��ني، وت���وف���ري ك���ل م���ا من 
�شاأنه اأن مينحهم اأماًل يف م�شتقبل 

اأف�شل، واأكر اأمناً واأماناً.
دع��وة مبنا�شبة  احل��م��ادي  ووجهت 

الإن�شاين  العمل  ي��وم  يف  واأ�شافت 
جندد التزامنا مبا يفر�شه الواجب 
مت�شكنا  ون��وؤك��د  علينا،  الإن�����ش��اين 
ال��ت��ي كر�شتها  وال����روؤى  ب��ال��ث��واب��ت 
بتوجيهات �شاحب  ال�شارقة  اإم��ارة 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأع����ل����ى ح���اك���م ال�������ش���ارق���ة، ودع���م 
قرينته �شمو ال�شيخة جواهر بنت 
موؤ�ش�شة  رئي�س  القا�شمي،  حممد 
البارزة  امل��ن��ا���ش��رة  ال��ك��ب��ري،  ال��ق��ل��ب 
ال�شامية  املفو�شية  لدى  لالجئني 

لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني.

الإن�شاين  ل��ل��ع��م��ل  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم 
حل�شد اجلهود الفردية واملوؤ�ش�شية 
امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة ال����ق����ادرة على 
املحتاجني  ج���ان���ب  اإىل  ال���وق���وف 
بلدان  خم��ت��ل��ف  يف  وال����الج����ئ����ني 
ال����ع����امل، م����وؤك����دة اأن������ه مي���ك���ن اأن 
اإىل فعل  اليوم  تتحّول ر�شالة هذا 
واأث��ر على اأر���س الواقع ميكن من 
خالله ر�شم ب�شمة على وجه طفل 
لجئ، اأو منح طالب فر�شة العودة 
اإىل املدر�شة من جديد، اأو بناء بيت 
و�شنوات  اأ�شهر  منذ  تعي�س  لعائلة 

يف خيام ل تقيها احلر ول الرد.

املدر�شية  احل��ق��ي��ب��ة  ت���وزي���ع  ي��ت��م 
املتعففة  الأ���ش��رة  اأب��ن��اء  للطالب 
وعدد  امل���ادي  و�شعها  درا���ش��ة  بعد 
اأو�شاع  على  وال��وق��وف  اأف��راده��ا، 
الأ���ش��ر ذات ال��دخ��ل امل��ح��دود، مبا 
احتياجات  ت���وف���ري  يف  ي�����ش��اه��م 
املدر�شية  ال���ل���وازم  م��ن  ال��ط��الب 
ال�شرورية،  متطلباتها  وت��اأم��ني 
القطاع  موؤ�ش�شات  م��ع  بالتعاون 

العام واخلا�س على حد �شواء .

كاهل اأ�شرهم.
وت�����وج�����ه امل�����دي�����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل� 
اإىل  والتقدير  بال�شكر  الإح�شان 
والتوطني  الب�شرية  امل��وارد  وزارة 
لدعمها الدائم لرامج اجلمعية، 
م��ع��ه��م �شمن  ال���ت���ع���اون  وي����اأت����ي 
خالل  م��ن  املجتمعية،  ال�����ش��راك��ة 
الدعم  اأ����ش���ك���ال  ك����ل  ت��ق��دمي��ه��م 

الإن�شاين واخلريي.
واأ�شاف الدكتور حقي ا�شماعيل: 

وق���ال���ت م����رمي ب���ن ث��ن��ي��ة مدير 
يف  احل���ك���وم���ي  الت�������ش���ال  اإدارة 
وزارة املوارد الب�شرية والتوطني: 
ي��اأت��ي ه���ذا ال��ت��ع��اون م��ن منطلق 
التي  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة  امل�������ش���وؤول���ي���ة 
املجتمع  جت��اه  ال���وزارة  بها  تلتزم 
الأعمال  لكافة  ودعمها  واأف��راده، 
اخل��ريي��ة والإن�����ش��ان��ي��ة ال��ت��ي من 
����ش���اأن���ه���ا ت���ع���زي���ز ق���ي���م ال���رتاح���م 
وتر�شيخ  الإن�����ش��ان��ي��ة  وال���رواب���ط 

مفهوم الأ�شرة الواحدة.
الوزارة  ح��ر���س  ثنية  ب��ن  واأك���دت 
ع���ل���ى امل���������ش����ارك����ة يف م���ث���ل ه���ذه 
امل����ب����ادرات لإدخ�����ال ال��ب��ه��ج��ة اإىل 
الفرحة  ور���ش��م  الأط��ف��ال  نفو�س 
يف  ونحن  خا�شة  وجوههم،  على 
القيمة  نر�شخ هذه  الت�شامح  عام 
الأخالقية املتاأ�شلة يف اأبناء �شعب 
امل���ب���ادر واملحب  الإم�������ارات  دول����ة 

للخري بكافة اأ�شكاله.

من  ت�شتفيد  بعجمان  متعففة  اأ�شرة   62
مبادرة الهالل االأحمر »برد على غريك« 

•• عجمان-وام:

اأطلقت هيئة الهالل الأحمر بعجمان مبادرة برد على غريك .. كر اهلل 
خريك للعام الثاين بهدف اإعانة الأ�شر املتعففة يف الإمارة ملواجهة ارتفاع 
درجات احلرارة يف ف�شل ال�شيف وذلك بتوفري املعدات املنزلية ال�شرورية 

لتلك ال�شر.
وقال �شعادة �شيف ابراهيم النعيمي ، مدير الهالل الأحمر مركز عجمان، 
باأن املبادرة هذه ال�شنة كانت ت�شتهدف 40 ا�شرة اإل اأن الإقبال الكبري على 
املبادرة جعلها ت�شل اىل 62 اأ�شرة يف اإمارة عجمان معربا عن �شكر لراعيي 
املبادرة �شعادة حمد بن غليطة الغفلي، ال�شكرتري اخلا�س ل�شاحب ال�شمو 
اإم��ارة عجمان و�شعادة خليفة �شلطان بن حارب املهريي، مدير عام  حاكم 

�شركة الرا�شخون العقارية.

م�شتفيدًا من طبية  �شرطة راأ�س اخليمة يف الن�شف االأول 2019  6391

•• راأ�س اخليمة - الفجر: 

ق�شم  م����راج����ع����ي  جم����م����وع  ب���ل���غ 
بالقيادة  ال���ط���ب���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة وفقاً 
من  الأول  ال��ن�����ش��ف  لإح�����ش��ائ��ي��ة 
م�شتفيداً   6391 اجل��اري  العام 

من منت�شبي القيادة وذويهم.
اأحمد  ج���م���ال  ال��ع�����������م��ي��د  واأك��������������د 
ال�����ط�����ري م�����دي�����ر ع��������ام امل����������وارد 
ب�شرطة  امل�������ش���ان���دة  واخل����دم����ات 
اأن ق�شم اخلدمات  راأ���س اخليمة، 

امل��خ��ت��ر والأ����ش���ع���ة والأ����ش���ن���ان ، 
وال��ع��ي��ادة ال��ع��ام��ة وغ���ريه���ا، اإىل 
جانب تقدمي اخلدمات الدوائية 
الق�شم  ���ش��ي��دل��ي��ة  ع��ر  ال���الزم���ة 
والتميز  مل��ع��اي��ري اجل����ودة  وف��ق��اً   ،

اخلدمات  ك���اف���ة  ي���ق���دم  ال��ط��ب��ي��ة 
جميع  اإىل  وال��ع��الج��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
اخليمة  راأ�����س  ���ش��رط��ة  منت�شبي 
وذويهم ونزلء املوؤ�ش�شة العقابية 
والإ�����ش����الح����ي����ة ، ع����ر وح�����دات 

بوزارة الداخلية.
�شالح  ع���ل���ي  ال���ع���ق���ي���د  واأو������ش�����ح 
اخلدمات  ق�شم  رئ��ي�����س  احل��ر���س 
الطبية اأن عيادة الق�شم ا�شتقبلت 
العام  م��ن  الأول  الن�شف  خ��الل 

اجلاري 2288 مراجعاً ، ووحدة 
والأ�شعة  مراجعاً   819 املختر 
عدد  بلغ  فيما   ، مراجعاً   224
 4294 ال�����ش��ي��دل��ي��ة  م���راج���ع���ي 

م�شتفيداً.

االأر�شيف الوطني ي�شارك يف �شيفنا يحلو بالقراءة  
•• ابوظبي-وام:

اب��ت��داء من  الوطني  الر�شيف  ب��داأ 
تنظيم  الثالثاء  غد  ولغاية  اأم�س 
وفنية  وتعليمية،  ق��رائ��ي��ة،  ور����س 
الأطفال  م��ن  الر���ش��ي��ف  لتقريب 
النتماء  غر�س  بهدف  كانوا  اأينما 
احلكيمة  لقيادته  وال��ولء  للوطن 
ف����ى ن���ف���و����س ال���ن�������س ء وذل������ك فى 
الرتبية  وزارة  مبادرة  تعزيز  اطار 
بالقراءة  يحلو  »�شيفنا  والتعليم 

الثالثة. ن�شختها  يف   »2019
الفنية  ال��ور���س  موا�شيع  وت�شهم 
ال�شلة  ذات  والقرائية  والتعليمية 
الت�شامح يف تعزيز ثقافة  بف�شيلة 
املجتمع،  اأب����ن����اء  ب����ني  ال���ت�������ش���ام���ح 
وتعك�س روؤى القائد املوؤ�ش�س ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان – طيب 
ب����ذور  ال������ذي غ���ر����س  ث��������راه-  اهلل 
الإماراتي،  املجتمع  يف  الت�شامح 
وزارة  مل�����ش��اع��ي  ا���ش��ت��ك��م��اًل  وت���ع���ّد 
الرتبية والتعليم يف تكري�س ثقافة 

الت�شامح يف املجتمع املدر�شي.

الربنامج الوطني للمهارات املتقدمة يطلق املن�شة 
االإلكرتونية الر�شمية لتعزيز مهارات امل�شتقبل

•• دبي-وام:

اأطلق الرنامج الوطني للمهارات 
الإلكرتونية  م��ن�����ش��ت��ه  امل��ت��ق��دم��ة 
مهارات  وت��ع��زي��ز  لن�شر  الر�شمية 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل ب���ه���دف مت��ك��ني اأف�����راد 
املجتمع من الطالع على تفا�شيل 
املهارات  على  والتعرف  الرنامج 
دعما  تنميتها  ثم  ومن  امل�شتقبلية 
مل���ب���داأ ال��ت��ع��ل��م م���دى احل���ي���اة حيث 
ت��اأت��ي ه��ذه امل��ب��ادرة يف اإط���ار حملة 

.)12x12 مهارتي(
الإلكرتونية  امل��ن�����ش��ة  وت��ت�����ش��م��ن 
اأفراد  لكافة  مبتكرة  تفاعلية  اأداة 
املهارات  اأف�شل  لكت�شاف  املجتمع 
ال�12  �شمن  من  ميتلكونها  التي 
م�����ه�����ارة ال����ت����ي مت حت����دي����ده����ا يف 
املتقدمة  امل���ه���ارات  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإي��ج��اد فر�س  اأج��ل دعمهم يف  م��ن 
ومتكينهم  م���ه���ارات���ه���م  ل��ت��ط��وي��ر 
ي�شتطيعون  جم���الت  خ��و���س  م��ن 

التميز فيها.
وق����ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د بن 
الفال�شي  بالهول  حميد  اهلل  عبد 
العايل  التعليم  ل�شوؤون  دولة  وزير 
ب�شكل  ن�شعى  امل��ت��ق��دم��ة  وامل���ه���ارات 
جديدة  ���ش��ب��ل  ت���وف���ري  اإىل  دائ������م 
تعزيز  يف  ت�شهم  مبتكرة  واأدوات 
امل�شتقبل  م��ه��ارات  اكت�شاب  ثقافة 
التعلم  م���ب���داأ  وج��ع��ل  امل��ج��ت��م��ع  يف 
م�شتمرا  ن���ه���ج���ا  احل�����ي�����اة  م������دى 
يف ح���ي���اة ك����ل ف�����رد وت���ط���م���ح هذه 
ال�شتدامة  حت��ق��ي��ق  اإىل  اجل���ه���ود 
الب�شرية  ك���وادرن���ا  ت��اأه��ي��ل  لآل��ي��ات 
ال��وط��ن��ي��ة مب��ا ين�شجم  وك��ف��اءات��ن��ا 
ال�شاملة  التنمية  م�شتهدفات  مع 
ال����ت����ي ت�������ش���ع الإن�����������ش�����ان حم�����ورا 
العمل  ���ش��وق  وي��رف��د  ل��ه��ا  رئي�شيا 
واخلا�س  العام  القطاعني  كال  يف 
امل��ت��م��ك��ن��ة م��ن ترجمة  ب��ال�����ش��واع��د 

اأهداف روؤية الإمارات 2030.

امل��ن�����ش��ة تعد  واأ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه ان 
مبداأ  ت��ر���ش��ي��خ  رح���ل���ة  يف  خ���ط���وة 
وا�شت�شراف  احل��ي��اة  م��دى  التعلم 
متاحة  م��ن�����ش��ة  وت���ع���د  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
الإمارات  دول��ة  يف  يعي�س  من  لكل 
ملعرفة  اأم��ام��ه��م  ال��ط��ري��ق  لتمهيد 
ق��درات��ه��م ور���ش��م م�����ش��ارات التطور 
على امل�شتوى ال�شخ�شي واملهني يف 

خمتلف جمالت احلياة.
زيارة  املجتمع  اأف���راد  لكل  ومي��ك��ن 
skills. الإل���ك���رتون���ي���ة  امل��ن�����ش��ة 
اأهداف  على  والتعرف   gov.ae
الوطني  ال���رن���ام���ج  وت��ف��ا���ش��ي��ل 
ل����ل����م����ه����ارات امل���ت���ق���دم���ة وخ���و����س 
 FutureFit التقييم ال�شخ�شي
ال�شيناريوهات  وق���راءة   game
التقييم  يطرحها  التي  والأ�شئلة 
اأق�������وى مهارة  ه����ي  م����ا  ل��ت��ح��دي��د 
التي مت  12 مهارة  ال�  لديهم من 
ال�شرتاتيجية  �شمن  حت��دي��ده��ا 
خطوة  اأوىل  املن�شة  متثل  وبذلك 
الفرد للتعرف على مهاراته وو�شع 
وذات����ه مبا  ق���درات���ه  لتنمية  خ��ط��ة 
ال�شخ�شية  خططه  م��ع  يتما�شى 

واملهنية.
تقييم  اأداة  جت�����رب�����ة  مت  وق�������د 
وا���ش��ت��ك�����ش��اف امل���ه���ارات ع��ل��ى عينة 
وامل�شوؤولني  الأف����راد  م��ن  خم��ت��ارة 
يف خمتلف القطاعات ومت عر�شها 
املنتديات  م����ن  ال����ع����دي����د  خ������الل 
وامل���وؤمت���رات داخ���ل وخ���ارج الدولة 
التحديثات  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  وب���ع���د 
�شمن  ج���اه���زة  الأداة  اأ���ش��ب��ح��ت 
الر�شمية  الإل���ك���رتون���ي���ة  امل��ن�����ش��ة 
للمهارات  ال���وط���ن���ي  ل���ل���رن���ام���ج 

املتقدمة.
ك��م��ا حت��ت��وي امل��ن�����ش��ة اأي�����ش��ا على 
ا�شرتاتيجية  ع�����ن  م����ع����ل����وم����ات 
للمهارات  ال���وط���ن���ي  ال����رن����ام����ج 
املتنوعة  وم���ب���ادرات���ه���ا  امل��ت��ق��دم��ة 
وميكن عر املن�شة متابعة التغطية 

العمل  وور���س  بالزيارات  اخلا�شة 
الوطني  ال��رن��ام��ج  يعقدها  ال��ت��ي 
خمتلف  يف  امل��ت��ق��دم��ة  ل��ل��م��ه��ارات 
واخلا�شة  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
داخل الدولة �شمن مبادرة مكعب 

املهارات.
معلومات  اي�شا  املن�شة  وتت�شمن 
التوا�شل حيث تعتر املن�شة حلقة 
وتزويدهم  امل��ج��ت��م��ع  م��ع  ت��وا���ش��ل 
باأحدث الأخبار والأن�شطة املتعلقة 
ب��ه��دف توعية  ب��ال��رن��ام��ج وذل����ك 
لتعزيز  امل��ج��ت��م��ع  اأف�������راد  واإل����ه����ام 
اإىل  وال��و���ش��ول  امل�شتقبل  م��ه��ارات 

اأحدث الأخبار.
 12x12 م��ه��ارت��ي  حملة  وت��رك��ز 
بتوجيهات  اإط����الق����ه����ا  مت  ال���ت���ي 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء، حاكم دبي 
رعاه اهلل واملنبثقة عن ا�شرتاتيجية 
للمهارات  ال���وط���ن���ي  ال����رن����ام����ج 
12 مهارة خمتلفة  على  املتقدمة 
تواكب متغريات امل�شتقبل ل�شمان 
ا���ش��ت��م��راري��ة حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة يف 
خمتلف القطاعات احليوية لدولة 
الإمارات حيث يتم وعلى مدار عام 
لتعلم  �شهر  ك��ل  تخ�شي�س  ك��ام��ل 
حمددة  مهارة  وتطوير  واكت�شاب 
“تطوير  م��ه��ارة  اخ��ت��ي��ار  وق���د مت 
يتم  ال��ت��ي  امل���ه���ارات  اأوىل  الذات” 
يونيو  �شهر  خالل  عليها  الرتكيز 
امل��ال��ي��ة ل�شهر  ب��امل��ه��ارات  م��ت��ب��وع��ة 
لل�شهر  “التكيف”  وم��ه��ارة  يوليو 

اجلاري.
اإىل   12 ال������  امل�����ه�����ارات  وت��ن��ق�����ش��م 
املهارات  ه��ي  رئي�شية  ف��ئ��ات  ث��الث 
وال�شمات  وال���ك���ف���اءات  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
ال�شخ�شية هذا بالإ�شافة اإىل فئة 
التخ�ش�شية  املهارات  ت�شمل  رابعة 
وهي املعنية بالعديد من قطاعات 

امل�شتقبل.
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اأخبـار الإمـارات
�شفارة الدولة توزع االأ�شاحي وك�شوة العيد 

على االأ�شر املحتاجة والالجئة فى اأثيوبيا
•• اأدي�س ابابا- وام:

مقدمة  الأ�شحى  عيد  ك�شوة   2000 اثيوبيا  ف��ى  ال��دول��ة  �شفارة  وّزع���ت   
والإن�شانّية  اخل��ريّي��ة  لالأعمال  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ّش�شة  م��ن 
اإطار  يف  هناك  اليمنّيني  الاّلجئني  واأ�شر  الأثيوبية  املحتاجة  الأ�شر  على 
براجمها املو�شمّية ال�شنوّية اّلتي اعتادت ال�ّشفارة باأدي�س اأبابا على تنفيذها 
خالل عيد الأ�شحى املبارك. كما وزعت على الأ�شر املحتاجة قرابة 800 
اأ�شحية بتمويل من موؤ�ّش�شة حمّمد بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال اخلريّية 
والإن�شانّية وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي، وجمعّية ال�ّشارقة اخلريّية، و 

جمعّية الّرحمة لالأعمال اخلريّية.

االإح�شاء والتناف�شية يف عجمان ي�شارك 
فى املوؤمتر الدويل لالإح�شاء مباليزيا 

•• كواالملبور-وام:

�شارك مركز الإح�شاء والتناف�شية يف عجمان يف الدورة الثانية وال�شتني من املوؤمتر الدويل لالإح�شاء 
الذي بدا ام�س يف العا�شمة املاليزية كوالملبور وي�شتمر حتى 23 اأغ�شط�س احلايل ، واأكدت د. هاجر 
املوؤمتر  اأن  امل�شارك  الوفد  رئي�شة  والتناف�شية يف عجمان  الإح�شاء  ملركز  التنفيذي  املدير  احلبي�شي 
ي�شعى اىل تبادل الأفكار حول التنمية يف العلوم الإح�شائية والنهو�س بتطبيق الإح�شاءات من اأجل 
برنامج  الدويل لطرح  الإح�شائي  للمجتمع  �شيوفر من�شة  القرار مما  و�شنع  البتكار  ال�شتك�شاف 
املجالت  خمتلف  يف  اخل��رات  وتقا�شم  املهني  للتبادل  املهمة  املوا�شيع  من  جمموعة  ي�شم  علمي 

الإح�شائية .

خطة اأمنية �شاملة لتاأمني انتخابات املجل�س الوطني االحتادي
•• اأبوظبي-وام:

مكتوم  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ال����ل����واء  اأك������د 
ال�شريفي مدير عام الأمن الوقائي 
رئي�س  ن��ائ��ب  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  يف 
لتاأمني  ال��ع��ل��ي��ا  الأم���ن���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة 
 ،2019 الوطني  املجل�س  انتخابات 
اأمنية  خ���ط���ة  اأع�������دت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن 
النتخابات  ���ش��ري  ل��ت��اأم��ني  حمكمة 
اإجراوؤها  املزمع  الرابعة  دورت��ه��ا  يف 
والتي  امل��ق��ب��ل،  اأك��ت��وب��ر  �شهر  خ���الل 
على  انتخابيا  م��رك��زا   39 يف  ت��ق��ام 

م�شتوى الدولة.
تذليل  ع��ل��ى  �شتعمل  اأن��ه��ا  واأ����ش���اف 
ق����د تعرت�س  ال���ت���ي  ال���ع���ق���ب���ات  ك����ل 
ال��ع��م��ل��ي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة وحدد  ���ش��ري 
الواجب  الإر����ش���ادات  م��ن  جمموعة 

املوجودة  الن��ت��خ��اب��ي��ة  امل���راك���ز  ك���ل 
اأن اخلطة  باإمارات الدولة. واأو�شح 
العقبات  جميع  تذليل  على  �شتعمل 
النتخابات،  جل��ان  عمل  �شري  اأم���ام 
وتاأمني و�شول الناخبني اإىل مواقع 
وتنظيم  منها،  واخل���روج  الق���رتاع، 
وت�شهيل عملية دخولهم اإىل هناك، 
وت�����ش��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����ش��وي��ت مبا 
اأع�شاء  اأك����ر م�����ش��ارك��ة م��ن  ي��ح��ق��ق 
الهيئة النتخابية، واخلروج باأف�شل 
النتخابية  بالتجربة  تليق  ���ش��ورة 

الإماراتية.
وزارة  اأن  اإىل  ال�����ش��ري��ف��ي  واأ�����ش����ار 
الداخلية �شتقدم جميع الت�شهيالت 
وت�����ذل�����ل ج���م���ي���ع ال����ع����ق����ب����ات اأم�������ام 
مر�شحني  م���ن  امل���واط���ن���ني،  ج��م��ي��ع 
املالئم  امل���ن���اخ  ل��ت��وف��ري  ون���اخ���ب���ني، 

اإ�شراك  ع��ل��ى  ق��ي��ادت��ن��ا  م���ن ح��ر���س 
داعيا  ال����ق����رار،  ���ش��ن��ع  يف  امل����واط����ن 
الهيئات  يف  امل�����ش��ج��ل��ني  امل���واط���ن���ني 
النتخابية اإىل الإ�شهام ب�شكل كبري 
يف اإجن�����اح الن��ت��خ��اب��ات، م���ن خالل 
ال��ت��ق��ي��د ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات والإر�����ش����ادات 
املو�شحة اأمام كل جلنة من اللجان 
الن��ت��خ��اب��ي��ة. وذك�����ر ال�����ش��ري��ف��ي اأن 
لتاأمني  ال��ع��ل��ي��ا  الأم���ن���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة 
وزارة  الوطن�ي يف  املجل�س  انتخابات 
متميزة  جناحات  حققت  الداخلي�ة، 
يف ال�شتحقاقات النتخابية ال�شابقة 
مع  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  خ���الل  م��ن 
واللجان  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  ج��م��ي��ع 
التي  الن���ت���خ���اب���ات  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
جميع  بني  م�شرتكة  م�شوؤولية  تعد 
اأب���ن���اء الإم������ارات، ب��اع��ت��ب��اره��ا مهمة 

ع��ل��ى ال��ن��اخ��ب��ني ات��ب��اع��ه��ا لإجن����اح 
ال��ع��م��ل��ي��ة خ�����ش��و���ش��ا ي���وم الق����رتاع، 
لل�شائعات  الن�شياع  عدم  بينها  من 
وت���ردي���ده���ا، وع�����دم ال���ت���داف���ع اأم����ام 

اللجان النتخابية.
الأمنية  اللجنة  رئي�س  نائب  وق��ال 
املجل�س  ان��ت��خ��اب��ات  ل��ت��اأم��ني  ال��ع��ل��ي��ا 
اأمنية  خ��ط��ة  ه���ن���اك  اإن  ال���وط���ن���ي، 
قبل  من  مناق�شتها،  متت  متكاملة 
لتاأمني  ال��ع��ل��ي��ا  الأم���ن���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة 
وتهدف  الوطني،  املجل�س  انتخابات 
على  الت�شهيل  اإىل  الأول  امل��ق��ام  يف 
الناخبني لالإدلء باأ�شواتهم واإجراء 
عملية الت�شويت بكل �شهولة وي�شر، 
حتقيق  يف  �شت�شهم  اخل��ط��ة  اأن  كما 
ال��ع��ام و���ش��م��ان �شري عملية  ال��ن��ظ��ام 
الق������رتاع ب��ك��ل ي�����ش��ر و���ش��ال���ش��ة، يف 

يف  الدميقراطية،  الحتفالية  لهذه 
اأن  خا�شة   ، ال��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  ظ��ل 
ت�شافر  تتطلب  املقبلة  النتخابات 
�ش�وء  يف  وم�����ش��اع��ف��ات��ه��ا،  اجل���ه���ود 
املواطنني  لأع�����داد  الكبري  احلج�م 
املوجودين �شمن ق�وائم النتخابات، 
جاهدة  تعمل  ال����وزارة  اأن  مو�شحا 
النتخابية  العملية  تخرج  اأن  على 
�شتعمل  ح���ي���ث  م�������ش���رف���ة،  ب�������ش���ورة 
الواحد هدفه  الفريق  اللجنة بروح 
الوطن  واأم��������ان  وا����ش���ت���ق���رار  اأم������ن 

واملواطنني.
الداخلية  وزارة  اه��ت��م��ام  اأن  واأك����د 
واأحكام  بقواعد  الناخبني  بتوعية 
باعتبار  ج��اء  الن��ت��خ��اب��ي��ة،  العملية 
املهم�ة  الأ�شا�شي�ة  الأم���ور  م��ن  ذل��ك 
اأي عملية انتخابية انطالقا  لنجاح 

وطنية يجب ت�شافر جهود اجلميع 
انتخابية  عملية  اإج�����راء  اأج����ل  م��ن 
التمكني  م�����ش��رية  ت��دع��م  م�����ش��رف��ة، 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأق��ره��ا  التي 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 

الدولة “حفظه اهلل«.

جلنة اأم القيوين النتخابات الوطنى تتلقى اأوراق 12 مر�شحا 

ير�سخ ثقافة احلوار

 �شرطة راأ�س اخليمة تد�شن مطبوعة الت�شامح االجتماعي

•• اأم القيوين-وام:

بداأت جلنة اإمارة اأم القيوين لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي اليوم، 
الرت�شح  الراغبني يف  النتخابية  الهيئات  اأع�شاء  تر�شيح  اأوراق  تلقي  يف 
بلغ  حيث  الأول،  اليوم  يف   2019 الحت���ادي  الوطني  املجل�س  لع�شوية 

عددهم يف اليوم الأول 12 مر�شحاً بواقع 6 رجال و6 ن�شاء .
وقال �شعادة امل�شت�شار را�شد جمعة اآل علي رئي�س جلنة اإمارة اأم القيوين 
الطلبات  قبول  باب  واأغلقت  املحدد،  الوقت  اأبوابها يف  فتحت  اللجنة  اأن 
بعد  اإليها  تقدموا  الذين  املر�شحني  اأوراق  تلقت  واأنها  املحدد،  الوقت  يف 

ا�شتيفائهم ال�شروط وامل�شتندات املطلوبة.
التاأكد  بعد  الرت�شح  ا�شتمارات  ا�شتالم  يف  يكمن  اللجنة  دور  اأن  واأو�شح 

من توافر ال�شروط القانونية املطلوبة يف املر�شح، والتي تت�شمن �شرورة 
وجود الوثائق املطلوبة مثل بطاقة الهوية ال�شادرة من الهيئة الحتادية 
اجلنائية  احل��ال��ة  بحث  و���ش��ه��ادة  ال��ق��ي��د،  وخ��ال���ش��ة  واجلن�شية،  للهوية 
موجهة اإىل اللجنة الوطنية لالنتخابات، بالإ�شافة اإىل الر�شوم اخلا�شة 

بعملية الت�شجيل.
كما يجب على املوظف العام -الحتادي واملحلي-؛ الراغب بالتقدم بطلب 
للرت�شح من املوظفني العموميني تقدمي �شهادة تفيد ح�شوله على اإجازة 
من عمله من تاريخ اإعالن قائمة املر�شحني النهائية 03-09-2019م  
وحتى تاريخ اليوم املحدد لالنتخابات  05-10-2019م ، وفيما يتعلق 
بذوي ال�شفة الع�شكرية، فيجب على طالب الرت�شح تقدمي �شهادة تفيد 
اإعالن قائمة املر�شحني  اإجازة من تاريخ  موافقة جهة عمله على منحه 

النهائية 03-09-2019م وحتى تاريخ اليوم املحدد لالنتخابات 05-
10-2019م.

الرت�شح  طالب  على  فيجب  الق�شائية  ال�شلطة  لأع�شاء  بالن�شبة  واأم��ا 
وفيما  ال��رت���ش��ح،  طلب  م��ع  وظيفته  م��ن  ا�شتقالته  تثبت  �شهادة  تقدمي 
طالب  فيعتر  احل����ايل،  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ب��اأع�����ش��اء  يتع�����لق 
الرت�شح من اأع�شاء املجل�س الوطني الحتادي احلاليني متوقفاً عن اأداء 
-09-03 النهائية  املر�شحني  قوائم  اإع��الن  تاريخ  من  ع�شويته  مهام 

. 2019م 
الرت�شح  يف  ال��راغ��ب��ني  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات  اأع�����ش��اء  ت�شجيل  وي�شتمر 
لع�شوية امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي ح��ت��ى ي���وم اخل��م��ي�����س امل��ق��ب��ل 22 

اأغ�شط�س 2019.

•• راأ�س اخليمة- الفجر :

قائد  النعيمي  علوان  بن  اهلل  عبد  علي  ال��ل��واء  د�شن 
راأ�س  اإ�شدارات �شرطة  اأول  راأ�س اخليمة،  عام �شرطة 
بح�شور  2019م،  ال��ت�����ش��ام��ح  ع���ام  خ���الل  اخل��ي��م��ة، 
عام  قائد  نائب  احل��دي��دي  خمي�س  اهلل  عبد  العميد 
�شلمان  بن  اهلل  عبد  العقيد  و  اخليمة،  راأ���س  �شرطة 
ومالزم  الع��امة،  والع�����القات  الإع�����الم  اإدارة  م����دير 
�شباط  م����ن  وع������دد  امل���ه���ب���وب���ي،  ����ش���امل  حم���م���د  اأول 

ال�شرطة.
الذي  الجتماعي(  )الت�شامح  كتاب  تد�شني  مت  فقد  
اخل�شابي  �شعيد  حممد  اأول  م���الزم  ت��األ��ي��ف  م��ن  ه��و 
�شابط باإدارة التحريات واملباحث اجلنائية، وت�شمن  
بيئة  والت�شامح �شمن  الت�شامح،  �شرح مفهوم  الكتاب 
الأ�شدقاء،  ب��ني  وال��ت�����ش��ام��ح  امل��وظ��ف��ني،  ب��ني  ال��ع��م��ل 

ال��ع��م��ال��ة، وال��ت�����ش��ام��ح يف املجال  م�����������ع  وال��ت�����������������ش��ام��ح 
الريا�شي بني ال��العب���ني وامل�ش���جعني، م�����ع التط������رق 
اإىل الت�����شامح على امل�ش����توى الأ�ش�����ري بني الزوجني 
الت�شامح يف  دور  ال��ك��ت��اب  اح��ت��وى  كما  الأب���ن���اء،  وب��ني 

مكافحة اجلرمية.
واأكد كتاب )الت�شامح الجتماعي( ، على اأهمية تر�شيخ 
ثقافة احلوار ون�شر مفاهيم وقيم الت�شامح والتعاي�س 
بني  ذل��ك  ك��ان  ���ش��واًء  امل�شتويات  جميع  على  وال�شالم 
زم��الء العمل، اأو بني اأف��راد الأُ���ش��رة، اأو اجل��ريان، اأو 
الُعّمال، اأو �شمن و�شائل التوا�شل الجتماعي، اأو مع 
املجتمع ب�شورة عامة، وذلك لأن تعميق قيم الت�شامح 
واحلوار وتقبل الآخر وتاأ�شيلها لدى اأفراد املجتمع، 
�شتنعك�س اآثارها الإيجابية على املجتمع ب�شورة عامة، 
ال�شعادة وحتقيق غاية  ن�شر  بدوره  يعزز  الذي  الأمر 

الو�شول اإىل جودة احلياة.

اإجراء جراحة وعائية تداخلية نادرة لتثبيت دعامة يف ال�شريان ال�شباتي بنجاح مب�شت�شفى االإمارات جمريا
••  دبي-الفجر:

على  للح�شول  ج��م��ريا  الإم������ارات  م�شت�شفى  اإىل  اآم��ن��ة  ال�����ش��ي��دة  ت��وج��ه��ت   
الب�شر  باإ�شراف خراء، بعد معاناتها من �شعف  املتقدمة  الطبية  الرعاية 
يف عينها اليمنى لعدة اأ�شابيع. وا�شتقبل م�شت�شفى الإمارات - جمريا، التابع 
العاملية،  ال�شهرة  ذات  الطبية  املن�شاأة  ال�شحية،  للرعاية  الإم���ارات  ل�شركة 
والذي ي�شم 100 �شرير، وميثل منارة التقدم يف جمال الرعاية ال�شحية 
باملنطقة، ال�شيدة البالغة من العمر 43 عاماً وامل�شابة بال�شكري اأي�شاً، ومت 
اإحالتها على الفور اإىل  ا�شت�شاري  اأمرا�س القلب والأوعية التداخلية، ليتم 
ت�شخي�س حالتها بان�شداد �شديد يف ال�شريان ال�شباتي الأمين، ما يعوق نقل 
الدم املحمل بالأك�شجني اإىل الدماغ. كما اأظهرت بعدها تقييمات اخلراء يف 

امل�شت�شفى ان�شداد �شريان الرقبة الأمين بن�شبة 90 باملئة.
الذي  املف�شل  الإج���راء  ال�شباتي  ال�شريان  بطانة  ا�شتئ�شال  جراحة  وتعد 
احلالة.  ه��ذه  لعالج  ال��ع��امل  ح��ول  املتقدمة  امل�شت�شفيات  معظم  اإل��ي��ه  تلجاأ 
ويتم اإجراء هذه اجلراحة حتت التخدير العام، وتت�شمن �شق العنق وفتح 

ال�شريان ال�شباتي لإزالة الن�شداد. ول تخلو هذه اجلراحة من درجة عالية 
من خطر الإ�شابة بال�شكتة الدماغية ما مل يتم اإجراوؤها باإ�شراف خراء.

الدموية   والأوعية  القلب  ق�شم طب  رئي�س  القوتلي،  الدكتور عالم  اأن  بيد 
وا�شت�شاري اأمرا�س القلب والأوعية التداخلي يف م�شت�شفى الإمارات - جمريا  
اإج��راء جراحي طفيف  اإىل  باللجوء  اأو�شى  املري�شة،  ، وبعد تقييمه حلالة 
ال�شريان  يف  خا�س  نوع  من  )دعامة(  �شبكي  معدين  اأنبوب  تركيب  يتطلب 
يف  الدماغية  بال�شكتة  الإ�شابة  خطر  من  واحلد  الن�شداد  لإزال��ة  ال�شباتي 

امل�شتقبل القريب بدون اإجراء جراحة كرى.
الغذاء والدواء  اإدارة  العمليات من قبل  ومت اعتماد الدعامة املختارة لهذه 
فتحة  خ��الل  من  الفلوري  التنظري  با�شتخدام  تركيبها  ويتم   ، الأمريكية 
فتح  يف  للم�شاعدة  خا�شني   و�شلك   اأن��ب��وب  وع��ر  الفخذ  اأع��ل��ى  يف  دقيقة 

ال�شريان وتقلي�س فر�شة ت�شييق ال�شريان مرة اأخرى.
يف  امل��ت��ط��ور  وال��وع��ائ��ي��ة  القلبية  الق�شطرة  م��رك��ز  يف   العملية  اإج����راء  ومت 
30 دقيقة، وتكللت بنجاح كبري يف  م�شت�شفى الإم��ارات جمريا، وا�شتغرقت 
اإزالة الن�شداد بدون اأي م�شاعفات. ومت اإخراج املري�شة من امل�شت�شفى اإىل 

املنزل بعد اأقل من 24 �شاعة.
وُتعد عملية تثبيت الدعامة ال�شباتية اإجراًء وعائياً طفيف التوغل، ي�شتند 
اإىل جتارب كرى امل�شت�شفيات الأمريكية والأوروبية، ويو�شى بهذه العملية 
ب�شدة من قبل اخلراء الدوليني نظراً لكونها طفيفة التوغل وذات معدلت 
ه��ذه اجلراحة  تت�شمن  ول  خ���راء.  ي��د  على  اإج��رائ��ه��ا  جن��اح مرتفعة عند 
اإح��داث �شق �شغري جداً يف اجللد والأوعية  اأو ندباً كبرية، بل يتم  جروحاً 

الدموية يف الفخذ ي�شفى خالل خم�شة اأيام.
املري�س جرعات  اإع��ط��اء  يتم  بل  ع��ام��اً،  ه��ذه اجل��راح��ة تخديراً  ول تتطلب 
مهدئة خالل فرتة اجلراحة. ويجب اأن تتوفر بع�س املعايري لدى املري�س 
ليكون لئقاً لإجراء هذه اجلراحة، مثل كفاءة وظائف الكلى، والقدرة على 

تناول مميعات الدم لب�شعة اأ�شابيع بعد العملية.
واأ�شارت درا�شات اأجريت موؤخراً اإىل اأنه يتم اإجراء اأقل من 10-5 جراحة 
هذه  اإج���راء  يف  رائ���داً  الإم���ارات  م�شت�شفى  ويعتر  �شنوياً.  �شباتية  دع��ام��ات 
العمليات املتقدمة و�شمان تلقي املر�شى لأف�شل معايري الرعاية يف مراحل 

هذه اجلراحة كافة.

مرحلة جديدة يف م�شرية املجل�س الوطني االحتادي
•• اأبوظبي-وام:

يف  جديدة  مرحلة  الأح��د  اليوم  تبداأ  اإن��ه  ال�شاعة  اخبار  ن�شرة  قالت   
م�شرية املجل�س الوطني الحت��ادي، حيث ت�شتقبل مراكز الت�شجيل يف 
ت�شتمر  التي  املجل�س  لع�شوية  الرت�شح  الدولة، طلبات  مناطق  جميع 
اأغ�شط�س  م��ن  والع�شرين  ال��ث��اين  امل��واف��ق  املقبل  اخلمي�س  ي��وم  حتى 
اجلاري، يف وقت وفرت فيه اللجنة الوطنية لالنتخابات كل اخلدمات 
بكل  تر�شحهم  اإج�����راءات  اإن��ه��اء  للمر�شحني  تتيح  ال��ت��ي  والتي�شريات 
اأعلى  ل�شمان  املطلوبة  وال�شروط  بالقواعد  وتعريفهم  وي�شر،  �شهولة 

معايري النزاهة وال�شفافية يف العملية النتخابية.
يف  ج��دي��دة  “مرحلة  ع��ن��وان  حت��ت  افتتاحيتها  يف  ال��ن�����ش��رة  واأ���ش��اف��ت 
م�شرية املجل�س الوطني الحتادي” اإن التطور الذي �شهدته انتخابات 
املجل�س الوطني الحتادي منذ النتخابات الأوىل التي جرت يف �شهر 
دي�شمر عام 2006، مروراً بالنتخابات الثانية التي متت يف �شبتمر 
عام 2011، ثم الثالثة عام 2015، و�شوًل اإىل ال��دورة الرابعة من 
املقبل، جت�شد يف م�شمونها فل�شفة  اأكتوبر  �شتقام يف  التي  النتخابات 
التمكني ال�شيا�شي يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وهي القائمة على 
التدرج والتطور املتوازن واملح�شوب، كما تعك�س يف الوقت ذاته حر�س 
يف  دوره���م  وتفعيل  امل��واط��ن��ني،  م�شاركة  تعزيز  على  الر�شيدة  القيادة 
التو�شيع  الوطني الحت��ادي، وخا�شة مع  اختيار مر�شحيهم للمجل�س 
للمراأة  ال��ق��وى  التمثيل  ع��ل��ى  واحل��ر���س  الن��ت��خ��اب��ي��ة  للهيئة  ال��ك��ب��ري 

وال�شباب فيها.
والبحوث  للدرا�شات  الإم���ارات  مركز  ي�شدرها  التي   �� الن�شرة  وذك��رت 
ال�شرتاتيجية �� اأن الدورة الرابعة لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي 
الهيئات  قوائم  زي��ادة  اأوله��ا  ع��دة،  ب�شمات مهمة  �شابقاتها  تتميز عن 
ع�شواً   337738 ت�شم  حيث  ال��دول��ة،  اإم����ارات  جلميع  النتخابية 
%50.58 مقارنة بقوائم الهيئات النتخابية لعام  بزيادة ت�شل اإىل 
ومواطنة، وهو تطور  224281 مواطناً  بلغت  التي  وهي   ،2015
دور  للمواطنني  يكون  اأن  على  الر�شيدة  القيادة  حر�س  يعك�س  مهم 
موؤثر يف العملية النتخابية، واأن يكونوا �شركاء يف اختيار من ميثلهم 

ويعر عن مطالبهم يف املجل�س الوطني الحتادي.
وثانيتها رفع ن�شبة متثيل املراأة اإىل %50، ترجمة لتوجيهات �شاحب 
“حفظه اهلل”،  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
بن�شبة ت�شل  القوائم النتخابية  امل��راأة بح�شور مميز يف  حيث حتظى 
 ،49.38% بلغت  التي  وه��ي  ال��ذك��ور  ن�شبة  مقابل   50.62% اإىل 
وهي خطوة مهمة جت�شد اإميان القيادة الر�شيدة بدور املراأة الرئي�شي 
النيابي، وخدمة الوطن وامل�شاهمة يف تقدمي  العمل  يف تطور م�شرية 
اأف�شل اخلدمات للمواطنني، كما ت�شع هذه اخلطوة الإمارات يف مراكز 
امل��راأة يف الرملان، كما  متقدمة على م�شتوى العامل، من حيث متثيل 
خمتلف  يف  القرار  �شنع  يف  م�شاركتها  تعزيز  عملية  يف  ريادتها  توؤكد 

املجالت اأي�شاً.
وثالثتها زيادة م�شاركة ال�شباب، حيث بلغت ن�شبتهم يف قوائم النتخابات 
من   61.32% عاماً/   40 ولغاية  عاماً   21 العمرية  الفرتة  /م��ن 
اإجمايل قوائم الهيئات النتخابية، حيث ي�شكل ال�شباب من عمر 21 
من  العمرية  الفئة  تبلغ  فيما   ،30.04% ن�شبة  عاماً  عاماً اإىل 30 
31 عاماً اإىل 40 عاماً ن�شبة %31.28، وهو ما يف�شح املجال مل�شاركة 
وا�شعة من ال�شباب يف العملية النتخابية. ول �شك يف اأن زيادة م�شاركة 
ال�شباب يف الدورة الرابعة للمجل�س الوطني الحتادي، تعك�س الهتمام 
ال�شتثنائي الذي توليه القيادة الر�شيدة بهذه الفئة، والإميان بدورهم 
كونهم  امل�شتقبل،  نحو  احلقيقي  وال��ره��ان  ال��ت��ق��دم  ع��م��اد  باعتبارهم 
ميتلكون الطاقات والقدرات التي تتيح لهم امل�شاركة بفاعلية يف تنمية 
والإجراءات  ال�شتعدادات  ورابعتها  كافة.  املجالت  يف  الوطن  وتطور 
اجلديدة التي اتخذتها اللجنة الوطنية لالنتخابات، وهي التي ت�شمن 
�شواء  النتخابات،  النتخابية جميعاً يف هذه  الهيئات  اأع�شاء  م�شاركة 

داخل الدولة اأو خارجها.
واأكدت اأن الدورة الرابعة لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي، �شتمثل 
امل�شتويات  على  ب��دوره  الرتقاء  ويف  املجل�س،  م�شرية  مرحلة مهمة يف 
من  والناخبني  املر�شحني  على  م�شرتكة  م�شوؤولية  هناك  لكن  كافة، 
الوجه  يعك�س  ال��ذي  بال�شكل  النتخابات، وخروجها  ه��ذه  اإجن��اح  اأج��ل 
احل�����ش��اري ل��دول��ة الإم�����ارات، وث���راء جتربتها ال��رمل��ان��ي��ة ال��ت��ي تقدم 
نوذجاً يحتذى به يف التمكني ال�شيا�شي، فبالن�شبة اإىل املر�شحني فاإن 
عليهم اللتزام بال�شروط التنظيمية والتنفيذية التي و�شعتها اللجنة 
الوطنية لالنتخابات، والأهم التقدم برامج واقعية تعر عن اأولويات 
الوطن يف هذه املرحلة، اأما بالن�شبة اإىل الناخبني فعليهم اأن يدركوا اأن 
�شوتهم اأمانة ينبغي اأن يذهب اإىل املر�شح الأف�شل الذي ي�شتطيع اأن 
ي�شيف اإىل م�شرية الوطن، ويدافع عن م�شالح املواطنني ويعر عن 
همومهم ومطالبهم وعر�س م�شكالتهم، حتى يتحقق الهدف الأ�شمى 
الوطني  املجل�س  دور  تطوير  وهو  الر�شيدة،  القيادة  اإليه  ت�شعى  الذي 
وطموحاته،  ال�شعب  متطلبات  ع��ن  املعر  ال�شوت  ليكون  الحت���ادي، 

والذي يتعاون مع احلكومة يف تنفيذها بال�شكل الأمثل.

اأخبار ال�ساعة :
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبلت مراكز التدريب يف القوات 
امل�شلحة ومدر�شة ال�شرطة الحتادية 
الدفعة  جمندي  من  الوطن  �شباب 
الوطنية،  ل��ل��خ��دم��ة  ع�����ش��ر  ال��ث��ان��ي��ة 
الثاين  ال�����ش��ف  بخريجي  اخل��ا���ش��ة 
ع�شر الثانوية العامة للعام الدرا�شي 
من  وجم��م��وع��ة   2019-2018

خريجي اجلامعات والكليات.
باخلدمة  امل��ل��ت��ح��ق��ون  ت���واف���د  وق����د 
امل�����راك�����ز  ال����وط����ن����ي����ة يف خم����ت����ل����ف 
الدفعة  ل����ش���ت���ق���ب���ال  امل��خ�����ش�����ش��ة 
وهي  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة  م��ن   12
مع�شكرات تدريب العني و�شيح حلمه 
ال�شرطة  وامل��ن��ام��ة وم��در���ش��ة  ول��ي��وا 
ال�شباح  منذ  بال�شارقة  الحت��ادي��ة 
ت�شجيلهم  مت  حيث  ك��ب��رية،  ب��اأع��داد 
جميع  ت�����ش��ل��ي��م  ومت  ال�����������دورة،  يف 
من  املجندين  متطلبات  امللتحقني 
مت  كما  بهم  خا�شة  وعهدة  مالب�س 
تعريفهم باملع�شكر والنظام الداخلي 
من  حما�شرات  تنظيم  اإىل  اإ�شافة 
ق��ب��ل امل���درب���ني ق��ب��ل اف��ت��ت��اح ال����دورة 
اإق�����ب�����ال كبري  ال���ت���دري���ب���ي���ة وظ����ه����ر 
وحما�س من الطلبة وثقة لاللتحاق 

باخلدمة الوطنية.
وع��ر اأول��ي��اء الأم���ور ع��ن �شعادتهم 
اأبنائهم  ب����اإح���������ش����ار  و������ش�����روره�����م 
لاللتحاق باخلدمة الوطنية عالوة 
املع�شكر  ف��رتة  اأثناء  متابعتهم  على 
جانب  من  التفاعل  �شورة  وك�شفت 
لال�شتجابة  واأب��ن��ائ��ه��م  امل���واط���ن���ني 
الوطنية  ب��اخل��دم��ة  ال��وط��ن  ل��ن��داء 
قوية  الإم������ارات  اأن  والح��ت��ي��اط��ي��ة، 
وامل�شتعدين  ل��ه��ا،  املحبني  باأبنائها 
للت�شحية بكل غال ونفي�س يف الدفاع 
مواطنيها  ب����ولء  و���ش��اخم��ة  ع��ن��ه��ا، 
باأن  واإمي��ان��ه��م  الر�شيدة،  لقيادتهم 
القيادة ت�شع م�شلحة الوطن واأمنه 
وا�شتقراره يف قمة اأولوياتها، وتعمل 

ا�شتقراره  على  احلفاظ  على  دائما 
وتعبئة  ال���ت���ن���م���وي���ة،  وم��ك��ت�����ش��ب��ات��ه 
اأجل  م��ن  والب�شرية  امل��ادي��ة  ق��درات��ه 
م�شونة  التنموية  جتربته  تظل  اأن 

ورائدة، ومتوهجة على الدوام.
ال���رك���ن ط��ي��ار ال�شيخ  ال���ل���واء  وق����ال 
اأح���م���د ب���ن ط��ح��ن��ون ب���ن حم��م��د اآل 
نهيان رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية 
والحتياطية - بهذه املنا�شبة -  اإنه 
اأبناء  ن���رى  ون��ح��ن  ت��اري��خ��ي  م�شهد 
ي��ت��واف��دون لاللتحاق  ال��وط��ن وه��م 
جمندي  من  ع�شر  الثانية  بالدفعه 
اخلدمة الوطنية يف م�شرية ل تعرف 
التوقف، ووطن ل يعرف للك�شل ول 
للياأ�س اأو الت�شويف طريقا، وطن كل 
لتذهب  مكانه  ال�شدارة  تعرف  يوم 
به،  مفتخرة  ك��ف��ه،  م�شافحة  اإل��ي��ه 
اأبناوؤه  وي��رع��اه  حكيم،  اأ�ش�شه  وط��ن 
الأوف����ي����اء، وت���رف���رف راي���ات���ه يف كل 

املجالت.
اأب���ن���اء الوطن  اأن����ه ب��ال��ت��ح��اق  واأك�����د 
باخلدمة الوطنية يتحقق الن�شهار 
ويكت�شبون  امل����ج����ت����م����ع،  لأف������������راد 
م���ه���ارات حت��ق��ق ل��ه��م ال���ق���درة على 
وامل�شاركة  الوحدة  وتتحقق  الإجن��از 
الإي��ج��اب��ي��ة، وت��ن�����ش��ه��ر الأج���ي���ال يف 
وان�شجام،  ب��ت��ن��اغ��م  واح�����دة،  ب��وت��ق��ة 
امل�شي  ع���ل���ى  ق�������ادرة  اأم������ة  ���ش��ان��ع��ة 
التاريخ  يف  امل��الح��م  اأروع  لت�شجيل 
تبنى  ف��الأوط��ان  واحلديث،  القدمي 
اأبنائها  و����ش���واع���د  وع���زمي���ة  ب��ه��م��ة 
امل���خ���ل�������ش���ني، ف����اأب����ن����اء ال����وط����ن هم 
وحدهم املعنيون بالذود عن وطنهم 
يف مواجهة اأي تهديد، وهم وحدهم 
الطموحات  ب���ت���ح���وي���ل  امل���ع���ن���ي���ون 
واق����ع  اإىل  وال���ت���ط���ل���ع���ات  والآم���������ال 

ملمو�س.
واأع����رب ع��ن ف��خ��ره واع���ت���زازه بهذه 

الأف�������واج م���ن اأب���ن���اء ال���وط���ن، ممن 
ال��ت��ح��ق��وا خل��دم��ة وط��ن��ه��م، موؤكدا 
امل��رح��ل��ة م��ن حياتهم،  اأه��م��ي��ة ه���ذه 
وتر�شيخ  بناء  يف  الرئي�شي  ودوره���ا 
والن�شباط  وال��ولء  النبيلة  القيم 
نفو�شهم،  يف  واجل���دي���ة  والل����ت����زام 
وتعزيز قدراتهم الع�شكرية، وتن�شئة 
ت��ن�����ش��ئ��ة وطنية  ال��ق��ادم��ة  الأج���ي���ال 
اإدراك  ع��ل��ى  وم�����ش��اع��دت��ه��ا  ���ش��ل��ي��م��ة، 
التحديات التي قد تواجهها وكيفية 
امل�شوؤولية  مبنتهى  ل��ه��ا  ال��ت�����ش��دي 
واحل������ذر. وي��خ�����ش��ع امل��ج��ن��دون اإىل 
برنامج تدريبي متكامل مت تطويره 
العاملية،  امل��م��ار���ش��ات  لأف�����ش��ل  وف��ق��ا 
العامة  ال���ق���ي���ادة  ي���وؤك���د ح��ر���س  م���ا 
ل���ل���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة ع���ل���ى الرت����ق����اء 
للرنامج  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ب��امل��ن��ظ��وم��ة 
وتطويرها، وتعزيزها مبناهج عالية 
الأهداف  حتقيق  ل�شمان  امل�شتوى، 

ال�شرتاتيجية املن�شودة.
الوطنية،  ب��رن��ام��ج اخل��دم��ة  وي��رك��ز 
يف املرحلة الأوىل منه، على حتويل 
اإىل  املدنية  ال�شبغة  م��ن  املجندين 
ال�����ش��ب��غ��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة، م���ن خالل 
التدريبات الع�شكرية وحمل ال�شالح 
على  وت���ع���وي���ده���م  وا����ش���ت���خ���دام���ه، 
ال�شبط والربط الع�شكري، وتعزيز 
وتر�شيخ  البدنية،  لياقتهم  م�شتوى 
نفو�شهم، و�شقل  الوطنية يف  القيم 
وتطويرها،  ال��ق��ي��ادي��ة  م��ه��ارات��ه��م 
ب��ع��د ذل���ك م��رح��ل��ة التدريب  ل��ت��ب��داأ 
التدريب  ي��ت��م  ال��ت��ي  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي، 
وتخ�ش�شات  م����ه����ن  ع����ل����ى  ف���ي���ه���ا 
امل�شلحة،  ال���ق���وات  ت��خ��دم  حم�����ددة، 
التخ�ش�س  ب���ع���د  ت���وزي���ع���ه���م  ل��ي��ت��م 
امل�شلحة،  ال�����ق�����وات  وح�������دات  ع���ل���ى 
ليمار�شوا وب�شورة فعلية هذه املهن 
والتخ�ش�شات بحرفية عالية، جنبا 

العاملني يف  اإخوانهم  اإىل جنب مع 
القوات امل�شلحة، بجانب العديد من 
على  �شيتلقونها  ال��ت��ي  امل��ح��ا���ش��رات 
بهدف  متخ�ش�شني،  مدربني  اأي��دي 
والوطنية،  الإ�شالمية  القيم  تعزيز 
والنتماء  ال��ولء  قيم  لديهم  وتعزز 
�شعارهم  ليكون  وال��ق��ي��ادة،  للوطن 

اهلل - الوطن – الرئي�س.
ويف م��در���ش��ة ال�����ش��رط��ة الإحت���ادي���ة 
جمندي  من  ع��دد  التحق  بال�شارقة 
والحتياطية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل���دم���ة 
تدريب  على  املدر�شة  �شتقوم  والتي 
تدريبية  منظومة  وف���ق  امل��ج��ن��دي��ن 
الأه���داف  حتقيق  ت�شمن  م��ت��ط��ورة 
خالل  من  املن�شودة  ال�شرتاتيجية 
جمندي  ملتابعة  عمل  فريق  ت�شكيل 
توزيعهم  على  والإ����ش���راف  ال��دف��ع��ة، 
مبختلف الوحدات ال�شرطية، وعلى 
ع��م��ل��ي��ة ت��دري��ب��ه��م، وال��ت��اأك��ي��د على 

اخلدمة  ب�شفوف  اللتحاق  اأهمية 
بناء  يف  الرئي�س  ودوره���ا  الوطنية، 
والن�شباط  ال����ولء  ق��ي��م  وت��ر���ش��ي��خ 
نفو�س  يف  واجل�����دي�����ة  والل�������ت�������زام 
املجندين وتعزيز قدراتهم الع�شكرية 

وانتمائهم وولئهم لوطنهم.
وي��رك��ز ب��رن��ام��ج ال�����دورة ع��ل��ى ن�ش�ر 
الثقافة الأمنية لفئات ال�شباب، وهذا 
اجل��ان��ب م��ه��م ج����دا، وي�����ش��اع��د على 
التدريب  يف  امللتحقني  وج���ود  ذل��ك 
الأمني�ة  الن�واحي  تويل  بيئة  �شمن 
اأه���م���ي���ة خ���ا����ش���ة، وي���ع���د م���ن القيم 
ب�ما  الأمني�ة  للموؤ�ش�شات  اجلوهرية 
يف  اأمنيا  الوطنية  املوؤ�ش�شات  �ش�يعزز 
الت�دريب  �ش�يكون  ل�ذلك  امل�شتقبل 
تعزيز  ن��ح��و  مهمة  خ��ط��وة  مبنزل�ة 
كاف�ة:  ب���اأب���ع�������اده  ال�����وط��ن��ي  الأم�������ن 
و�شيتم  واملعنوية،  واحل�ش�ية  املادي�ة 
املرتب�شني  ع��ل��ى  ال��ف��ر���ش��ة  ت��ف��وي��ت 

ب��ف��ئ��ات ال�����ش��ب��اب وذل����ك م���ن خالل 
اأوقاتهم باملفيد وعملهم جنبا  �شغل 
بالولء  اأق�شموا  م��ن  م��ع  جنب  اإىل 
ل��ل��ق��ائ��د وال����ف����داء ل��ل��وط��ن ون�����ذروا 

حياتهم حلماية دولة الإمارات.
واأك�������د اأول�����ي�����اء اأم�������ور ال��ط��ل��ب��ة اأن 
الإلزامية  الوطنية  اخل��دم��ة  ت��اأدي��ة 
والح��ت��ي��اط��ي��ة مت��ث��ل ح��ائ��ط��ا منيعا 
وخارجيا  داخ���ل���ي���ا  ال���وط���ن  ي��ح��م��ي 
وي�شون مكت�شبات الوطن، موؤكدين 
الرجال،  امل�شلحة م�شنع  القوات  اأن 
مب������ا ت����ق����دم����ه ل����ه����م م������ن خ������رات 
وتنمي  م��واه��ب��ه��م  ت�شقل  م��ت��ن��وع��ة 
ال��ولء والنتماء للوطن  فيهم حب 
وق��ي��ادت��ه ال��ر���ش��ي��دة واحل��ك��ي��م��ة. من 
ال�شباب  من  العديد  اأع��رب  جانبهم 
وفخرهم  �شعادتهم  ع��ن  املنت�شبني 
وقالوا   .. الوطنية  خدمتهم  ب��ب��دء 
اللحظة  ه������ذه  ي���ن���ت���ظ���رون  اإن����ه����م 
ل��دخ��ول م��راك��ز ال��ت��دري��ب، موؤمنني 
ال��ذي �شينالون �شرف  ال��واج��ب  ب��اأن 
للمع�شكر  بالدخول  حان  قد  تاأديته 
اآملني  ال��ع��م��ل��ي  ب�����ش��ك��ل��ه  ال��ت��دري��ب��ي 
ب�شرف  امل��رح��ل��ة  ت��ل��ك  ي��ج��ت��ازوا  اأن 
وع�����زة وك����رام����ة ك��م��ا ه���و احل�����ال يف 
اإىل  واأ����ش���اروا  الع�شكرية.  اخل��دم��ة 
ل��ل��غ��اي��ة لدخول  اأن���ه���م م��ت��ح��م�����ش��ون 
حري�شون  واأن��ه��م  التجنيد  م��راك��ز 
ومنذ فرتة على اأن يكونوا جاهزين 
ال���دورة  ه���ذه  لج��ت��ي��از  وم�شتعدين 
ال�شباب  ي��ح��ف��زون  م���ا  دائ���م���ا  وه����م 
اأبناء  ل��ك��ل  ����ش���رف  ع��ل��ى ذل����ك لأن�����ه 
العر�س  يف  ي�������ش���ارك���وا  اأن  ال���وط���ن 
للخدمة  الن���ت�������ش���اب  يف  ال���وط���ن���ي 
�شعادتهم  ع��ن  واأع���رب���وا  ال��وط��ن��ي��ة، 
الوطنية  خدمتهم  ب��ب��دء  وفخرهم 
وقالوا اإنهم ينتظرون هذه اللحظة 
ال��ت��دري��ب موؤمنني  ل��دخ��ول م��راك��ز 
ال��ذي �شينالون �شرف  ال��واج��ب  ب��اأن 
للمع�شكر  بالدخول  حان  قد  تاأديته 

التدريبي ب�شكله العملي.

مراكز تدريب القوات امل�شلحة ومدر�شة ال�شرطة االحتادية ت�شتقبل الدفعة ال� 12 من جمندي اخلدمة الوطنية 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

عبد  ال��ل��واء  �شعادة  م��ن  بتوجيهات 
العام  ال���ق���ائ���د  امل�����ري  خ��ل��ي��ف��ة  اهلل 
العميد  ومب��ت��اب��ع��ة  دب����ي  ل�����ش��رط��ة 
الإدارة  مدير  امل��ر  اهلل  عبد  حممد 
العامة حلقوق الإن�شان، اأعلن ق�شم 
حماية  اإدارة  يف  والتثقيف  ال��وع��ي 
العامة  الإدارة  يف  وامل�����راأة  ال��ط��ف��ل 
حل���ق���وق الإن�������ش���ان وب���ال���ت���ع���اون مع 
اإطالق  عن  لالإعالم  دب��ي  موؤ�ش�شة 
العطاء” الهادفة  “م�شرية  مبادرة 
اإماراتيات  قياديات  ا�شت�شافة  اإىل 
العمل  يف  لف����ت����اً  جن����اح����اً  ح��ق��ق��ن 
امليداين على م�شتوى الدولة �شمن 
ح���ل���ق���ات ن��ق��ا���ش��ي��ة م��ت��ل��ف��زة حتمل 

عنوان “ اإماراتية واأفتخر«.
التي  النقا�شية  احللقات  ب��ث  ويتم 
اقرتاب  م��ع  ت��زام��ن��اً  تنفيذها  ي��ت��م 
الإماراتية  امل�����راأة  ب��ي��وم  الح��ت��ف��اء 
والع�شرين  ال��ث��ام��ن  ي��واف��ق  ال����ذي 

من ال�شهر اجلاري، �شمن فعاليات 
“توا�شل” الذي يبث على  برنامج 
نب�س  وير�شد  دب��ي  �شما  تلفزيون 
النا�س  احتياجات  ويلبي  الإم���ارات 

يف املجتمع.
حلقته  يف  ال���رن���ام���ج  وا���ش��ت�����ش��اف 
الأوىل ال�شيدة موزة �شويدان مدير 
يف  والب��ت��ك��ار  ال�شرتاتيجية  اإدارة 
الثانية  احل��ل��ق��ة  ويف  ال��ذك��ي��ة،  دب���ي 
ا�شت�شاف املالزم �شلمى حممد املري 
املجتمع  لإ�شعاد  العامة  الإدارة  من 
�شي�شت�شيف  فيما  دب��ي،  �شرطة  يف 
ميثاء  �شعادة  املقبلة  الأي���ام  خ��الل 
احلب�شي رئي�س تنفيذي يف موؤ�ش�شة 
و�شعادة  ال�شباب،  لرعاية  الم���ارات 
تنمية  وزيرة  تهلك م�شت�شار  ح�شة 
جتاربهما  ل���ش��ت��ع��را���س  امل��ج��ت��م��ع 

املتميزة يف العمل املهني وامليداين.
اأهلي  حممد  ع���ارف  العميد  واأك���د 
والطفل  امل���راأة  حماية  اإدارة  مدير 
ال��ع��ط��اء عبارة  م�����ش��رية  م��ب��ادرة  اأن 

عن حلقات نقا�شية يف تلفزيون �شما 
�شخ�شيات  خاللها  ت�شت�شيف  دبي، 

جتاربهن  ي�����ش��ت��ع��ر���س  ن�������ش���ائ���ي���ة، 
قيادية،  ملنا�شب  و�شولهن  وكيفية 

طموحاتهن  ت�شكيل  يف  وجناحهن 
وجتاوز ال�شعوبات، مبيناً اأن املبادرة 

تعد فر�شة ذهبية لعر�س التجارب 
والتغلب  ل���ال����ش���ت���ف���ادة  ال���ن���اج���ح���ة 

بالتزامن  وذل���ك  ال��ت��ح��دي��ات،  على 
م��ع اق����رتاب الح��ت��ف��ال ب��ي��وم امل���راأة 

الإماراتية.
اأن الهدف الأ�شا�شي من  واأ�شار اإىل 
ت�شجيع جمتمع  املبادرة هو  تنظيم 
والتميز،  ال��ت��ف��وق  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��دات 
بحما�شة  ال��ع��م��ل��ي  امل��ج��ال  ودخ����ول 
وال�شتفادة  ذات��ه��ن،  ليثبنت  وق���وة 
م����ن جت�������ارب ����ش���ي���وف احل���ل���ق���ات، 
قياديات  املتحدثات  اأن جميع  حيث 
وي�شغلن منا�شب مهمة وتاأثريهن 

كبري على املجتمع.
البلو�شي  اأك��دت فاطمة  وب��دوره��ا،   
يف  والتثقيف  ال��وع��ي  ق�شم  رئ��ي�����س 
يف  وامل��������راأة  ال��ط��ف��ل  ح��م��اي��ة  اإدارة 
الإن�شان،  حل��ق��وق  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
دور  اإب�����راز  اإىل  ت�شعى  امل���ب���ادرة  اأن 
ال��ت��ي وفرتها  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
امل�شاركة  لتمكني  الر�شيدة  القيادة 
الإيجابية للمراأة، حيث ن�س د�شتور 
دولة الإمارات العربية املتحدة على 

منح املراأة كافة احلقوق وم�شاواتها 
املجالت،  ك��اف��ة  يف  ال��رج��ل  باأخيها 
مبينا  الإم�����������ارات  د����ش���ت���ور  وج������اء 
ل��ل��ح��ق��وق وال���واج���ب���ات ل���الأف���راد يف 
املجتمع واملراأة كاأحد ركائز املجتمع 
الرئي�شية، وجاءت القوانني كداعم 
فهناك  اأم����وره����ا  ك��اف��ة  ل���ل���م���راأة يف 
القوانني اخلا�شة بالأ�شرة وكيانها 
ومتتع املراأة باخلدمات التي توفرها 
الدولة لالأفراد من تعليم و�شحة، 
املدنية  اخلدمة  قوانني  جانب  اإىل 
اخلا�شة بعمل املراأة وخ�شو�شيتها.

املراأة  منجزات  البلو�شي:  واأ�شافت 
الإم��ارات��ي��ة ال��ي��وم ه��ي ن��ت��اج جلهود 
دول�����ة الإم���������ارات يف مت��ك��ني امل�����راأة 
بالقطاع  وال��ن��ه��و���س  الإم���ارات���ي���ة 
العطاء  م��ن  ال��ن�����ش��ائ��ي، ومت��ك��ي��ن��ه��ا 
التنمية،  م�����ش��رية  يف  وامل�������ش���ارك���ة 
الإماراتية  امل����راأة  ب��ه  تعتز  م��ا  وه��و 
يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت م���ع اق���رتاب 

احتفالها بيوم املراأة الإماراتية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

البلديات  ع���م���ل���ي���ات  ق���ط���اع  اأجن������ز 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  يف  الفرعية 
املدينة  م���رك���ز  ب���ل���دي���ة  خ�����الل  م����ن 
م�����ش��روع��ا اأث���م���ر ع���ن ت��وف��ري 6 من 
4 منها على  عجالت املياه العائمة، 
�شاطئ  على   2 و  الكورني�س  �شاطئ 
الأدوات  هذه  ت�شاعد  حيث  البطني، 
مياه  اإىل  للدخول  الهمم  اأ���ش��ح��اب 
ال�����ش��اط��ئ، وت��ت��ي��ح ل��ه��م ال��ل��ع��ب من 
مع  لتتنا�شب  م�شممة  األعاب  خالل 
احتياجاتهم، وميكن من خاللها اأن 
يتمتع اأ�شحاب الهمم مبياه البحر، 
وعي�س حلظات جميلة مفعمة باملرح 
وال�شعادة، حيث توفر هذه العجالت 
وال�شالمة  الأمن  العائمة متطلبات 
ممار�شتهم  اأث��ن��اء  الهمم  لأ���ش��ح��اب 

ال�شباحة والتمتع مبياه ال�شاطئ.
ال����ه����م����م على  مم��������رات لأ������ش�����ح�����اب 

ال�شواطئ
كما نفذت بلدية مركز املدينة )10( 
مم���رات لأ���ش��ح��اب الهمم يف ك��ل من 
البطني  �شاطئ  و  الكورني�س  �شاطئ 

العام و�شاطئ البطني لل�شيدات.
انعكا�شا حلر�س  امل�شروع  وتاأتي هذه 
دائرة التخطيط العمراين والبلديات 
دعم  على  اأبوظبي  مدينة  بلدية   –

وتوفري  امل���ج���ت���م���ع  ����ش���رائ���ح  ج��م��ي��ع 
التي  واخل��دم��ات  امل��راف��ق احل�شارية 
فئات  جميع  متطلبات  م��ع  تتنا�شب 
املجتمع، حيث اإن فئة اأ�شحاب الهمم 
وت�شتحق  مهمة  اجتماعية  فئة  تعد 
ول��ذا تعمل  الرعاية واله��ت��م��ام،  ك��ل 
وجت�شيدا  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
احلكيمة  قيادتنا  وت��وج��ي��ه��ات  لقيم 
على تنفيذ امل�شاريع التي تتنا�شب مع 
ال�شعادة،  لهم  وحت��ق��ق  متطلباتهم، 

ول �شيما يف املرافق املجتمعية.

التي  امل���م���رات  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأ����ش���ارت 
مت اإجن��ازه��ا م��وؤخ��را تعد ج���زءاً من 
تزويد  اإىل  ي��ه��دف  متكامل  م�شروع 
لأ�شحاب  مبمرات  اأبوظبي  �شواطئ 
املهم متكنهم من ا�شتخدام ال�شواطئ 

بكل ي�شر و�شهولة.
وق���د مت خ���الل ن��ه��اي��ة ال��ع��ام املا�شي 
لأ�شحاب  مم��ري��ن  تنفيذ   2018
الهمم يف �شاطئ البطني العام بطول 
ال�شيدات  و�شاطئ  م��رتا(   64.85(
بطول )83.30 مرتا( مبا يتما�شى 

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م���ع 
مع  املتنا�شبة  امل��راف��ق  ت��وف��ري  ب�����ش��اأن 
املجتمع،  ���ش��رائ��ح  ك��اف��ة  اح��ت��ي��اج��ات 
اأت���اح امل��م��ران لأ���ش��ح��اب الهمم  حيث 
وال�شتمتاع  ال�شاطئ  ب��ل��وغ  اإمكانية 
الكرا�شي  ا�شتخدام  وكذلك  مبياهه، 
امل��خ�����ش�����ش��ة ل���ه���م مل���زي���د م����ن امل����رح 

والرتفيه.
على ال�شعيد ذاته اأكدت بلدية مركز 
اأن���ه���ا اأمت����ت م���وؤخ���را تنفيذ  امل��دي��ن��ة 
خم�ش�شة  مم��رات   8 اإن�شاء  م�شروع 

�شاطئ  ع����ل����ى  ال����ه����م����م  لأ������ش�����ح�����اب 
اأبوظبي، وذلك بهدف  الكورني�س يف 
تعزيز املرافق التي من �شاأنها خدمة 

اأ�شحاب الهمم وكبار ال�شن.  
الدائم  ال��ت��زام��ه��ا  ال��ب��ل��دي��ة  واأك������دت 
امل���ب���ادرات ال��ت��ي م��ن �شاأنها  ب��اإط��الق 
ال�شعادة  م�����ش��ت��وي��ات  اأع���ل���ى  حت��ق��ق 
املجتمع  ف��ئ��ات  وال��رف��اه��ي��ة جل��م��ي��ع 
بجودة  امل�شتمر  والرتقاء  و�شرائحه 
اأبوظبي  مكانة  على  تاأكيدا  احل��ي��اة، 

و�شمعتها العاملية.

األ���ع���اب خ��ا���ش��ة لأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م يف 
احلدائق 

مدينة  بلدية  ح��ر���س  اإط���ار  و�شمن 
م�شاحات  ت����وف����ري  ع���ل���ى  اأب����وظ����ب����ي 
ت���رف���ي���ه���ي���ة ل���ل���ع���ائ���الت والأط�����ف�����ال 
والتوا�شل بني اأفراد املجتمع اأجنزت 
ل�   كامل  تاأهيل  اإع��ادة  اإعمال  البلدية 
9 مناطق  ، منها  األ��ع��اب  موقع   30
األعاب يف كورني�س اأبوظبي تت�شمن4 
مناطق األعاب تخدم اأ�شحاب الهمم، 
يف  الهمم  لأ���ش��ح��اب  األ��ع��اب  منطقتا 

األعاب  منطقتا  و  الر�شمية  احلديقة 
يف حديقة العائلة.

توريد  التاأهيل  اأع��م��ال  �شملت  ق��د  و 
الألعاب  م���ع���دات  اأح�����دث  ت��رك��ي��ب  و 
الفئات  ل��ت��خ��دم خم��ت��ل��ف  امل�����ش��رتك��ة 

العمرية مبن فيهم
اأ�شحاب الهمم لتمكينهم من اللعب 
و الرتفيه بجانب اأقرانهم، بالإ�شافة 
تخدم  خ��ا���ش��ة،  األ���ع���اب  م���ع���دات  اإىل 
اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م ع��ل��ى �شبيل  ف��ق��ط 
املتحركة  املقاعد  م�شتخدمو  امل��ث��ال 

مبنطقة الألعاب باحلديقة الر�شمية 
اأن  ، م�����ش��رية  اأب���وظ���ب���ي  ب��ك��ورن��ي�����س 
الهمم  لأ�شحاب  املخ�ش�شة  الألعاب 
حتقق  و  ع��امل��ي��ة  مب��وا���ش��ف��ات  تتمتع 
جميع معايري و ا�شرتاطات ال�شالمة 

و الأمان للم�شتخدمني.
خدمات لإ�شعاد رواد ال�شواطئ

بلدية  اأو�شحت  مت�شل  �شعيد  على 
مركز املدينة اأن البلدية توفر خدمة 
التو�شيل املجاين للجمهور يف �شاطئ 
ال��ك��ورن��ي�����س ع���ر احل����اف����الت حيث 
الو�شول  من  الكورني�س  زوار  مُتّكن 
اإيقاف  خ��الل  املواقع من  اإىل جميع 
�شاطئ  مبواقف  اخلا�شة  �شياراتهم 
ال��ك��ورن��ي�����س امل��ج��ان��ي��ة ب��ال��ق��رب من 
جالرييا،  وناي�شن  اخل��ب��رية  حديقة 
النقل  ح��اف��ل��ة  خ���دم���ة  وا����ش���ت���خ���دام 
امل��ج��ان��ي��ة، وامل��ت��اح��ة م���ن ال�����ش��اع��ة 8 
منت�شف   12 ال�شاعة  وحتى  �شباحاً 
ال��ل��ي��ل ع��ل��ى م�����دار الأ����ش���ب���وع، حيث 
ويتم  راك���ب���اً،   30 ل���  احل��اف��ل��ة  تت�شع 
نقل الزوار من املواقف اإىل ال�شاطئ 
وب��ال��ع��ك�����س خ���الل ف���رتة زم��ن��ي��ة من 
رحلة  ك��ل  ب��ني  دقيقة   15 اإىل   10
واأخ��رى، ويتوقف البا�س يف املواقف 
ال�شاطئ،  ب���واب���ات  جل��م��ي��ع  امل��ق��اب��ل��ة 
وتتوزع املواقف تبعاً ملواقف حافالت 

النقل العام.

•• اأبوظبي-الفجر:

التابع  العني  م�شت�شفى  جهود  تكللت 
ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  ل�شركة 
مع  والتن�شيق  وب��ال��ت��ع��اون  “�شحة” 
اأبوظبي بالنجاح يف  دائرة ال�شحة يف 
انقاذ حياة مواطنة اإماراتية تبلغ من 
عملية  اإج���راء  بعد  ع��ام��اً،   53 العمر 
الفريق  مت��ك��ن  اإذ  وخ����ط����رة،  ك���ب���رية 
العني  م�شت�شفى  يف  وال��ف��ن��ي  ال��ط��ب��ي 
من عالج حالة نادرة، متثلت يف متدد 
يف الأوعية الدموية التي كانت تعاين 
�شكتة  وت�����ش��ب��ب��ت يف  امل��ري�����ش��ة،  م��ن��ه��ا 
دماغية لها اأفقدتها النطق، واأحدثت 

حالة من الإلتواء احلاد يف الفم.
باجنيد،  �شعيد  حممد  الدكتور  وقال 
الدموية،  الأوعية  جراحة  ا�شت�شاري 
وم���دي���ر دائ������رة ال�������ش���وؤون ال��ط��ب��ي��ة - 
الدموية،  الأوع���ي���ة  ج���راح���ة  اأط���ب���اء 

تراأ�س  وال����ذي  ال��ع��ني،  م�شت�شفى  يف 
ال��ف��ري��ق الطبي امل��ع��ال��ج وامل��وؤل��ف من 
الوجه  ج��راح  العاين،  موفق  الدكتور 
وال��ف��ك��ني، وال���دك���ت���ور دي��ف��ي��د مونك 
ا�شماعيل  خالد  والدكتور  عام،  جراح 
العني،  م�شت�شفى  يف  التخدير  خبري 
ق�شم  اإىل  اأُح�����ش��رت  املري�شة  اإن  ق��ال 
وهي  ال��ع��ني  م�شت�شفى  يف  ال���ط���وارئ 
لتعر�شها  ن��ت��ي��ج��ة  ح���رج���ة  ح���ال���ة  يف 
الفور  ل�شكتة دماغية، فخ�شعت على 
كاإجراء  امل��ح��وري  الطبقي  للت�شوير 
تقليدي متبع يف حالة نق�س الرتوية 
الفريق  ت��اأك��د  املعاينة  وب��ع��د  امل��وؤق��ت��ة، 
الطبي اأن املري�شة تعاين من و�شعية 
ن��ت��ي��ج��ة مت����دد �شديد  غ���ري م���األ���وف���ة 
ال�شباتي  لل�شريان  الدموية  لالأوعية 
الأمي��ن الذي يغذي املخ بالدم، حيث 
اجلمجمة  اإىل  امل���وؤدي  ال�شريان  ك��ان 
ي���ب���دوا م��ث��ل ال���ب���ال���ون، وي��ت�����ش��ب��ب يف 

ج��ل��ط��ات م��ت��ك��ررة وه���ي م��ن احلالت 
ال��ن��ادرة احل����دوث، وال��ت��ي ق��د ت�شيب 
الإم�������ارات،  ���ش��ك��ان  م���ن  ف��ق��ط   1%

اإذا مل يتم تقدمي  الوفاة  وتت�شبب يف 
العالج الفوري لها.

واأ�شاف اأن الفريق الطبي قرر  اإجراء 

ع��م��ل��ي��ة ج���راح���ي���ة ل��ل��م��ري�����ش��ة على 
ال��رغ��م م��ن خ��ط��ورة مثل ه��ذا النوع 
العمليات، ولكن بف�شل من اهلل،  من 

وكفاءة الفريق الطبي املعالج والدعم 
وامل�����ش��ان��دة م��ن امل�����ش��وؤول��ني يف دائ���رة 
ال�شحة يف اأبوظبي، و�شركة “�شحة” 

تكللت العملية بالنجاح التام.
واأو�شح الدكتور حممد �شعيد باجنيد 
وتعاىل،  �شبحانه  اهلل  ل��ول عناية  اأن��ه 
والتدخل ال�شريع من الفريق الطبي، 
لكانت املري�شة يف و�شع خطري نتيجة 
ال��ع��دي��د م���ن اجل��ل��ط��ات ال���ت���ي كانت 
توؤدي  ق��د  وال��ت��ي  دم��اغ��ه��ا،  اإىل  ت�شل 
اإىل حدوث جلطة دماغية كرى قد 
لحتمال  ب��الإ���ش��اف��ة  م��ن��ه��ا،  تنجو  ل 
والت�شبب  النفجار  خلطر  تعر�شها 
الرقبة  يف  ك��ب��ري  ن���زي���ف  ح�����دوث  يف 

واجلمجمة.
املعالج  الطبي  الفريق  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
متكنوا  املتميزين  اجل��راح��ني  خا�شة 
ووقف  ال�شباتي،  �شريانها  ع��الج  م��ن 
عن  وف�شلها  الدموية  الأوعية  متدد 

املهمة يف رقبة  الأع�شاب  العديد من 
التي  الأع�شاب  ذل��ك  يف  مبا  املري�شة 
والل�شان،  وال��ب��ل��ع  ب��ال��ك��الم  ت��ت��ح��ك��م 
ومتكن الفريق الطبي من وقف متدد 
ال�شريان،  واأ�شالح  الدموية  الأوعية 
اجلانب  اإىل  ال�����دم  و����ش���ول  واإع��������ادة 

الأمين من دماغها.
جيد  ب�شكل  تعافت  املري�شة  اأن  واأك��د 
للغاية وتخل�شت من جميع الأعرا�س 
التي كانت تعاين منها، وعادت وظائف 
الطبيعية،  حلالتها  والأع�����ش��اب  امل��خ 
وخ���رج���ت امل��ري�����ش��ة ع��ل��ى اث����ر ذلك 
منزلها،  اإىل  وع����ادت  امل�شت�شفى  م��ن 
لأن اهلل منَّ عليها  �شعيدة ج��داً  وهي 
الطبي  الفريق  بف�شل  التام  بال�شفاء 
يف  لقيتها  ال��ت��ي  ال�شحية  وال��رع��اي��ة 

م�شت�شفى العني.
العني  م�شت�شفى  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
اجللطات  عالج  تقنية  بتوفري  يتميز 

بالق�شطرة  احل����������ادة  ال����دم����اغ����ي����ة 
يعك�س  وه���ذا  ال��دم��اغ��ي��ة،  ال�شريانية 
م�����دى اجل����اه����زي����ة ال���ط���ب���ي���ة وم����دى 
اخل����رات وال��ك��ف��اءات ال��ت��ي تعمل يف 
امل�شت�شفى ملا يتطلبه هذا الإجراء من 
الدقة  عالية  وتقنية  طبية  م��ه��ارات 

وامل�شتوى. 
مركزاً  العني  م�شت�شفى  اعتماد  ومت 
قبل  م��ن  الدماغية  ال�شكتات  ل��ع��الج 
امل��ج��ل�����س الأم���ري���ك���ي ل���الع���ت���م���اد، اإذ 
ي��ع��د ه���ذا امل���رك���ز م���ن امل���راك���ز املهمة 
وامل��ن��ط��ق��ة، وق����د خ�شع  اأب���وظ���ب���ي  يف 
تطوير  لعملية  الأخ�����رية  الآون�����ة  يف 
موزعة  اأ����ش���رة   7 ي�شم  اإذ  وت��و���ش��ع��ة، 
على 7 غرف باأ�شرة م�شتقلة من اأجل 
الراحة  ق��در من  اأك��ر  توفري  �شمان 
باأحدث  م���زودة  وه��ي  واخل�شو�شية، 
مر�شى  وع�������الج  م����راق����ب����ة  م����ع����دات 

احلالت اخلطرة.

وفرت 6 عجالت �سباحة، واألعابا متنوعة يف احلدائق لإ�سعادهم 

بلدية مدينة اأبوظبي تنتهي من تنفيذ 10 ممرات خا�شة الأ�شحاب الهمم وكبار ال�شن على �شاطئ الكورني�س و�شاطىء البطني العام و�شاطئ البطني لل�شيدات   

بالتن�سيق والتعاون بني دائرة ال�سحة اأبوظبي، و�سركة »�سحة«

االأوعية الدموية جنم عنها عدة �شكتات دماغية متدد  يف  متثلت  نادرة،  حالة  من  تعاين  كانت  عامًا  م�شت�شفى العني ينقذ حياة مري�شة مواطنة تبلغ من العمر 53 

�سمن لقاءات نقا�سية ُمتلفزة بعنوان » اإماراتية واأفتخر«

�شرطة دبي وموؤ�ش�شة دبي لالإعالم تر�شدان جناحات املراأة االإماراتية 
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام:

و�شركة  العني  مدينة  بلدية  با�شرت 
م�شاندة  العامة  للخدمات  اأبوظبي 
دواري  تطوير  م�شروع  اأعمال  تنفيذ 
العني  مدينة  يف  واملرخانية  ع�شارج 
مليون   183 ال������  ت����ق����ارب  ب��ت��ك��ل��ف��ة 

درهم.
الدوارين  تطوير  اإن  اجلانبان  وقال 
ال�شري  ح���رك���ة  ت�����ش��ه��ي��ل  ي�����ش��ت��ه��دف 
واملرور، وتخفيف الزدحام خ�شو�شا 
حتقيق  ب����ج����ان����ب  ال��������������ذروة،  وق�������ت 
ال�شالمة  ك��ف��اءة  ورف���ع  الن�شيابية، 

املرورية، وتقليل زمن الرحلة.
و�شركة  ال��ع��ني  بلدية  تنفيذ  وي��اأت��ي 
اإط�����ار  يف  ل��ل��م�����ش��روع  “م�شاندة” 
القيادة  روؤي��ة  جت�شيد  على  احلر�س 
ل��ل��دول��ة نحو ت��وف��ري بنية  ال��ر���ش��ي��دة 
حاجات  تلبي  اجل���ودة  عالية  حتتية 

اأف�شل  الفرد واملجتمع وتتما�شى مع 
الرتقاء  وت�شتهدف  العاملية،  املعايري 
اخلدمات  وج����ودة  احل��ي��اة  مب�شتوى 

البنى  اإر����ش���اء  ج��ان��ب  اإىل  امل��ت��وف��رة، 
القت�شاد  ت���دع���م  ال���ت���ي  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
امل��ح��ل��ي، وت�����ش��ه��م يف ت��وط��ي��د اأرك����ان 

�شعادة  وحت��ق��ق  امل�����ش��ت��دام��ة،  التنمية 
املجتمع ورفاهيته.

اأب��ن��اء مدينة العني  ال��ط��رف��ان  وح��ث 

امل�شروع  عمل  مناطق  م��رت��ادي  م��ن 
على �شرورة اتباع اإر�شادات ال�شالمة 
املرونة الالزمة يف  واإب���داء  امل��روري��ة، 

لت�شهيل  ال��ع��م��ل  ف���رق  م���ع  ال��ت��ع��اون 
جهودهم  وت�شافر  امل�����ش��روع،  اأع��م��ال 
يف احلفاظ على مظهر مدينة العني 

احل�شاري وجعلها يف اأجمل �شورة.
وتنفذ م�شاندة وبلدية العني امل�شروع 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع دائ����رة ال��ن��ق��ل ومركز 

العامة  وال���ق���ي���ادة  امل��ت��ك��ام��ل  ال��ن��ق��ل 
اجلهات  من  وع��دد  اأبوظبي  ل�شرطة 
الأخرى ذات العالقة، حيث يت�شمن 
رقم  املرخانية  دوار  حتويل  امل�شروع 
�شوئية،  اإ���ش��ارة  تقاطع  اإىل   169
وحتويل دوار ع�شارج رقم 170 اإىل 
نفق، اإ�شافة اإىل تنفيذ اأعمال تطوير 
التقاطعني،  ب��ني  ال���راب���ط  ال��ط��ري��ق 
واأعمال الزراعات التجميلية ومما�شي 

وم�شارات للدراجات الهوائية.
تنفيذ  يف  حر�شهما  اجل��ان��ب��ان  واأك���د 
معايري  اأف�شل  حتقيق  على  امل�شروع 
�شروط  وم��راع��اة  امل��روري��ة  ال�شالمة 
وحتقيق  ال���ب���ي���ئ���ي���ة،  ال�����ش����ت����دام����ة 
الآم���ن مب��ا ي�شمن  امل���روري  التدفق 
التحتية،  ال��ب��ن��ي��ة  م���ك���ون���ات  ت��ع��زي��ز 
اإيجاد  نحو  املجتمع  تطلعات  وتلبية 
الطرق الآمنة ذات معايري ال�شالمة 

العاملية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية ور�شة اليقظة الذهنية، مبقرها 
يف راأ�س اخليمة بالظيت، وقدمها امل�شت�شار خالد املن�شوري مدرب معتمد يف 

الور�شة  اأف��راد املجتمع. وجائت  40 م�شارك من  الب�شرية وح�شرها  التنمية 
متوافقًة مع هدف اجلمعية يف الرتقاء باحلياة الجتماعية وتقدمي الدعم 

والتمكني لفئات املجتمع يف �شتى املجالت.
التكيف  ال�شيق،  م�����ش��ادر  جتنب  كيفية  حم���اور:  ث��الث  على  ال��ور���ش��ة  رك���زت 

والتعاي�س مع امل�شكالت اإن وجدت، تقبل الو�شع و ا�شتهدفت العقل الباطني 
للح�شور.

ذكر املن�شوري باأن اليقظة الذهنية عبارة عن توجيه طاقه الفرد على الرتكيز 
بذاته والعامل من حوله من خالل املرونة والقيادة يف الظروف ال�شعبة، وبنَيّ 

وكيفيه  وامل�شتقبل،  املا�شي  يف  املطول  التفكري  يف  الب�شري  العقل  عمل  اآليه 
اإمكانية اإزالة القلق وال�شيق من هذا التفكري فاإن تلك الأفكار تثري امل�شاعر 
والعواطف، ولها تاأثري على اأج�شادنا. مما يوؤدي اإىل التوتر، وال�شعور بالأمل، 

والثقل اأو امللل، اأو كاأننا على حافة الإنهيار كما لو اأننا نتجنب اخلطر.

••  اأبوظبي-الفجر:

امل��ن��ظ��م��ة لأ�شبوع  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت   
لدائرة  التابعة  للتحدي  اأبوظبي 
اأبوظبي،   - وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
جنم  بالفني”  “جي  م�������ش���ارك���ة 
الكولومبي،  الريغي تون  مو�شيقى 
�شخماً  غنائياً  حفاًل  يحيي  حيث 
ال�شالة  يف  املقبل  �شبتمر   5 ي��وم 
يف  اأرينا”  “ذا  اجل���دي���دة  امل��غ��ل��ق��ة 
جزيرة يا�س، وذلك �شمن فعاليات 
يف  املقام  للتحدي  اأبوظبي  اأ�شبوع 
�شبتمر   7 ح��ت��ى   1 م���ن  ال���ف���رتة 
اأعماله  ي��خ��ت��ت��م  وال������ذي  ال����ق����ادم، 

.”242â ببطولة “يو اإف �شي
ملو�شيقى  ع��امل��ي��اً  ���ش��ف��رياً  وب��و���ش��ف��ه 
“بالفني”  ي�شتهر  “الريغيتون”، 
ب��اأن��ه اأح����د اأب����رز امل��و���ش��ي��ق��ي��ني على 
م�شتوى العامل، وبعيداً عن حواجز 
اللغة، ي�شاهم النجم الكولومبي يف 

الالتينية  املو�شيقى  �شعبية  تعزيز 
منقطع  ب�شكل  عامليا  واحت�شانها 
ب��ال��ف��ني �شمن  ال��ن��ظ��ري. و���ش��ن��ف 
قائمة ’�شبوتيفاي‘ العاملية لأف�شل 
غري  الأداء  ب��ع��د  م��و���ش��ي��ق��ي؛   50
 ’Mi Gente‘لأغنيته امل�شبوق 
الراب  مغنية  م��ع  ي��ت��ع��اون  اأن  قبل 
باد  واملغني  ب��ي،  ك��اردي  الأمريكية 
م�شرتكة  اأغ���ن���ي���ة  لإ�����ش����دار  ب����اين 
العاملي  املو�شيقي  امل�شهد  ت�شدرت 
 I Like‘ ب��ع��ن��وان   2018 ع���ام 
مع  ت���ع���اون���ه  خ�����الل  وم�����ن   .’It
ق������اع������دة م���ه���م���ة م������ن ال���ف���ن���ان���ني 
الفنية  اأع��م��ال��ه  اح��ت��ل��ت  ال��ع��امل��ي��ني 
قائمة  على  م��رة   16 الأول  املركز 
مليار  بع�شرين  وحظيت  بيلبورد، 
كما  يوتيوب.  موقع  على  م�شاهدة 
العامليني  ال��ف��ن��ان��ني  ق��ائ��م��ة  ت�����ش��در 
ال�شتة  الأ�شابيع  خالل  املوقع  على 

املا�شية. 

وت�شكل م�شاركة بالفني يف فعاليات 
اأ�شبوع اأبوظبي للتحدي، الإطاللة 
الأوىل للنجم العاملي املتاألق يف دولة 
الإم����ارات، م��ن خ��الل حفل غنائي 
ي��ق��ام يف ال��ي��وم ال����ذي ي��ل��ي احلفل 
ت�شيلي  ه���وت  ’رد  ل��ف��رق��ة  ال��غ��ن��ائ��ي 
احلفالت  �شل�شلة  ���ش��م��ن  بيرز‘ 
خالل  املقامة  واملو�شيقية  الغنائية 
اإط��ار فعاليات  يومني متتاليني يف 

اأبوظبي  لأ�شبوع  واملواجهة  القتال 
للتحدي. 

املبكرة  ال��ب��ي��ع  ع��م��ل��ي��ات  وت��ن��ط��ل��ق 
لتذاكر احلفل قبل 24 �شاعة من 
طرح باقي التذاكر، يف متام ال�شاعة 

اأغ�شط�س.   19 يوم  ظهراً   12
را�شد  �شعيد  ق��ال  املنا�شبة،  وبهذه   
ت�شويق  اإدارة  م���دي���ر  ال�����ش��ع��ي��د، 
ال���وج���ه���ات ال�����ش��ي��اح��ي��ة يف دائ�����رة 
اأبوظبي:   - وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
“متتلك اأبوظبي توليفة ا�شتثنائية 
الفنية  والأذواق  ال���ف���ن���ون  م����ن 
بالفني  جي  حفل  وياأتي  املختلفة، 
ب��ط��اب��ٍع ف��ن��ٍي خم��ت��ل��ف وم��ع��ر عن 
للتحدي.  اأبوظبي  اأ�شبوع  طبيعة 
م�شاعينا  الإ����ش���اف���ة  ه���ذه  وت���وؤك���د 
اجل������اّدة ل��ت��ق��دمي ب��رن��ام��ج يالقي 
ق��اع��دة جماهريية  اأو���ش��ع  اإع��ج��اب 
فئات  اه��ت��م��ام  وي�شتقطب  ممكنة، 

املجتمع كافة”.

املو�شيقيان  احل���ف���الن  وي����ن����درج   
الأن�شطة  م����ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ����ش���م���ن 
الرتفيهية املتميزة الذي يزخر بها 
للتحدي  اأب��وظ��ب��ي  اأ���ش��ب��وع  برنامج 
الفرتة  يف  اأبوظبي  العا�شمة  عر 

من -1 7 �شبتمر.
العا�شمة  م��ك��ان��ة  م���ن  وان���ط���الق���اً 
رائدة  كوجهة  اأبوظبي  الإماراتية 
يف ع����امل ال���رتف���ي���ه وال��ت�����ش��ل��ي��ة يف 
اأجندة  ت���ق���دم  الأو�����ش����ط،  ال�������ش���رق 
للتحدي  اأبوظبي  اأ�شبوع  فعاليات 
���ش��ل�����ش��ل��ة غ���ن���ي���ة م�����ن الأن�������ش���ط���ة 
خمتلف  تنا�شب  والتي  الرتفيهية، 
الأذواق وتتنّوع بني احلفالت عند 
امل�شابح وال�شواطئ، مروراً بعرو�س 
التجزئة واملطاعم واملقاهي، و�شوًل 
للع�شالت  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س  اإىل 
ت�شت�شيفه  الذي  البدنية  واللياقة 
ق��اع��ة “دو” ع��ل��ى ج��زي��رة ي��ا���س يف 

الفرتة بني 5 و7 �شبتمر.

العني يف  واملرخانية  ع�شارج  دواري  لتطوير  درهم  مليون   183

ور�شة )اليقظة الذهنية ( ت�شتهدف العقل الباطني للم�شاركني 

»جي بالفني« ي�شارك يف اأ�شبوع اأبوظبي للتحدي

•• اأبوظبي-وام:

نقل  �شيتم  اأن��ه  اأبوظبي  يف  املتكامل  النقل  مركز  اأعلن 
اأبوظبي  يف  دمل��ا  جلزيرة  يوفرها  التي  العبارات  خدمة 
من ميناء مغرق اإىل موقع جديد يف مر�شى جبل الظنة 

يف 20 اأغ�شط�س اجلاري.
امل�شتمر على  امل��رك��ز  ذل��ك انطالقا م��ن ح��ر���س  وي��اأت��ي 
البحري  النقل  و�شائل  توفرها  التي  اخلدمات  تطوير 
يف منطقة الظفرة وتقدميها بفاعلية وكفاءة عالية مع 
الأمن وال�شالمة والراحة لكافة  اأق�شى درجات  �شمان 

امل�شافرين على منت العبارات.
وُتعد هذه اخلطوة جزءاً من خطة طويلة الأمد لتطوير 
يف  ال��ب��ح��ري  النقل  بو�شائل  اخل��ا���ش��ة  التحتية  البنية 

املنطقة، والهادفة اإىل توفري موانئ ذات اإمكانية كبرية 
خلدمة الأعداد املتزايدة من م�شتخدمي العبارات من 

مقيمني و�شياح.
يذكر اأن امليناء اجلديد يعد اأكر اأمانا اإذ اأنه خم�ش�س 
للركاب ول ي�شمح اإل باملركبات اخلفيفة فقط يف موقع 
عك�س  ع��ل��ى  جت��اري��ة  خ��دم��ات  اأي  ي��ق��دم  ول  الت�شغيل 
امليناء ال�شابق الذي كان ي�شمح بحركة العربات الثقيلة 
..الإ�شافة اإىل اأن البنية التحتية وامل�شاحة التي يتمتع 
م�شتقبال  املر�شى  تو�شيع  امليناء اجلديد متكن من  بها 
لتعزيز الطاقة ال�شتيعابية، وذلك يف اإطار خطة مركز 
النقل املتكامل لتطوير قطاع النقل بالعبارات، مبا يلبي 
ظل  يف  للمتعاملني  امل�شتقبلية  والحتياجات  املتطلبات 

الإقبال املتزايد على و�شائل النقل البحري يف الإمارة.

نقل خدمة عبارات جزيرة دملا من ميناء مغرق اإىل مر�شى جبل الظنة

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع ت�شحب ت�شغيلة من دواء اإم�شاك 
•• دبي-وام:

واحدة  ت�شغيلة  ب�شحب  تعميما  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة    اأ�شدرت 
الإم�شاك  ح���الت  ل��ع��الج  ملني  ك���دواء  ي�شتخدم  دوائ���ي  م�شتح�شر  م��ن 
يحتوي  حيث  اخلارجي  املل�شق  على  خطاأ  وج��ود  تبني  بعدما  للبالغني 
على عبارة لالأطفال بدل من للبالغني مما يت�شبب يف ا�شتخدام جرعة 
البالغني لالأطفال والذي يوؤدي اإىل اإعطاء جرعة م�شاعفة للطفل قد 
املورد  من  التعميم  يف  ال���وزارة  وطلبت  جانبية.  اآث��ار  ح��دوث  يف  تت�شبب 
 Laxocodyl ال���دوائ���ي   امل�شتح�شر  م��ن   0093 ت�شغيلة  �شحب 
لل�شناعات  اخلليج  �شركة  تنتجه  الذي   suppositories10mg

الدوائية جلفار على �شكل حتاميل من القطاعني العام واخلا�س وطلبت 
من جميع ممار�شي الرعاية ال�شحية عدم ا�شتخدامها اإن وجدت لديهم 
وعلى جميع ال�شيدليات التوقف عن �شرفها واإعادتها للمورد علما باأن 

الدواء م�شجل يف اإدارة الدواء بوزارة ال�شحة ووقاية املجتمع.
اأفراد املجتمع عدم ا�شتخدام الت�شغيلة املذكورة من  كما نا�شدت الوزارة 
اأو ممار�س الرعاية  املنتج والتخل�س منها مع �شرورة مراجعة الطبيب 
ا���ش��ت��خ��دام ت�شغيالت  اأو  اأخ����رى  ب��دائ��ل  ل��و���ش��ف  ال�����ش��ي��ديل  ال�����ش��ح��ي��ة- 
اإىل مديري  امل��وج��ه  التعميم  ب��اأن  ال���وزارة  املنتج.  واأو�شحت  م��ن  اأخ���رى 
وال�شيادلة  والأطباء  وامل�شت�شفيات احلكومية واخلا�شة  الطبية  املناطق 
وم�شاعدي ال�شيادلة واإىل مديري ال�شيدليات احلكومية واخلا�شة جاء 

بناء على القانون الحتادي رق�م 4 ل�شنة 1983م ب�شاأن مهنة ال�شيدلة 
واملوؤ�ش�شات ال�شيدلنية وعلى القرار الوزاري رق�م 366 ل�شنة 2010 
املنتجات  ت���داول  منع  اأو  وق��ف  اأو  تعليق  اأو  �شحب  ع��ن  الإع����الن  ب�����ش��اأن 
تراقب  اأنها  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  والطبية.  وتوؤكد  الدوائية 
امل�شانع الدوائية املحلية ويف حال التنبيه عن اأي حتذير يتعلق بالأدوية 
تقوم على الفور باإ�شدار تعميم لكافة اجلهات ال�شحية واملعنية ب�شرورة 

�شحب تلك املنتجات واإتالفها حفاظا على �شحة و�شالمة املجتمع.
وال�شيادلة  ال�شحية  الرعاية  وممار�شي  املوردين  اإىل  تعليمات    ووجهت 
اآث��ار جانبية  اأي��ة  واأف���راد املجتمع بالتوا�شل مع ال���وزارة يف ح��ال ح��دوث 
pv@ الإل��ك��رتوين  الريد  عر  دوائية  منتجات  ا�شتخدام  عن  ناجمة 

النظام  خ��الل  من  ال�شلبية  الآث���ار  عن  الب��الغ  اأو   moh.gov.ae
خالل  م��ن  اأو  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  م��وق��ع  على  الل��ك��رتوين 
الطالع  للجمهور  مي��ك��ن  ك��م��ا   UAE RADR ال��ذك��ي  التطبيق 
املوقع الإلكرتوين للوزارة. وتواظب وزارة  ال�شادرة على  التعاميم  على 
على  حر�شها  اإط���ار  يف  التعاميم  اإ���ش��دار  على  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة 
املغ�شو�شة  وامل�شتح�شرات  لالأدوية  اجلانبية  الآث��ار  من  املجتمع  حماية 
خدمات  لتوفري  الهادفة  ا�شرتاتيجيتها  وفق  وذل��ك  الدوائي  والتزييف 
�شحية �شاملة ومبتكرة وحتقيق اجلودة الدوائية والعالجية بالإ�شافة 
خلدمات تنظيمية ورقابية متميزة حلوكمة وقيادة القطاع ال�شحي يف 

الدولة.

•• كيتو-وام:

ا�شتقبل معايل خو�شيه فالن�شيا اأموري�س وزير خارجية 
م�شاعد  احلو�شني  يعقوب  �شعادة  الإك���وادور  جمهورية 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل ل�����ش��وؤون املنظمات 
دبي   2020 اإك�شبو  م��ن  وف���دا  ي��راأ���س  ال���ذي  ال��دول��ي��ة 

باأعمال  القائم  ال�شام�شي  �شيف  جا�شم  ال�شيد  بح�شور 
�شفارة الدولة يف بريو.

يف  اخلارجية  وزارة  مبقر  عقد  – ال��ذي  اللقاء  وبحث 
العا�شمة كيتو – م�شاركة جمهورية الإكوادور يف اإك�شبو 
2020 دبي ومدى اأهميتها يف تعزيز العالقات الثنائية 

بني البلدين على خمتلف الأ�شعدة.

وفد اإك�شبو 2020 دبي يبحث م�شاركة االإكوادور يف املعر�س العاملي
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•• دبي –الفجر: 

مت ن��ق��ل رج���ل ي��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 46 
دبي  يف  زليخة  م�شت�شفى  اإىل  ع��اًم��ا 
ي�شتكي من �شيق النف�س و يعاين من 
وارتفاع   التاجي   ال�شريان  يف  مر�س 
ومن  ال���دم  يف  ال��ك��ول��ي�����ش��رتول  ن�شبة 

مر�س ال�شكري من النوع الثاين.
خو�شيه دي جوزمان ، املقيم يف دولة 
 14 منذ  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
العالمات  اإح�����دى  يف   ي��ع��م��ل  ع���اًم���ا 
التجارية العاملية. كان قد زار العديد 
لإج���راءات  وخ�شع  امل�شت�شفيات  م��ن 
متعددة ملحاولة فتح ان�شداد ال�شريان 
اخلم�س  ال�شنوات  م��دى  على  املغلق 
املا�شية يف الإم��ارات العربية املتحدة 
و�شلطنة عمان. واأخ��ريا، تنف�س الآن 
ناجحة  عملية  اإج��راء  بعد  ال�شعداء 

لُه يف م�شت�شفى زليخة دبي.
ذبحة  م��ن  ي��ع��اين  خو�شيه  اأن  وُذك����ر 
�شدرية م�شتمرة ، وهي حالة تت�شبب 
ب����اأمل ���ش��دي��د يف ال�����ش��در ،غ���ال���ًب���ا ما 
اإىل الكتفني والذراعني  ا  اأي�شً ينتقل 
اإمدادات  يف  نق�س  ب�شبب   ، والرقبة 
اجراء  اإع����ادة  بعد  ال��ق��ل��ب.  اإىل  ال���دم 
مر�شاً  ه���ن���اك  اأن  ت��ب��ني  ال��ق�����ش��ط��رة 
الدموية   الأوع���ي���ة  اأح����د  يف  ���ش��دي��دا 
ال�شريان  يف  ك��ام��ل  ان�����ش��داد  يف  متثل 

.)RCA(التاجي الأمين
ا�شت�شاري   ، بان�شل  اأنيل  الدكتور  قام 
اأم������را�������س ال���ق���ل���ب ال���ت���داخ���ل���ي���ة يف 
املعروف   ، دب����ي  زل��ي��خ��ة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
ال�شرايني  حل��الت  الناجحة  ب��اإدارت��ه 

امل�شدودة بن�شبة 100 باملائة ، باإجراء 
ق�شطرة موجهة بتقنية املوجات فوق 
الدموية  الأوعية  لت�شوير  ال�شوتية 
دع���ام���ات  زرع  اإج�������راء  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
وقد  بالكامل  املغلق  ال�شريان  لفتح 
ا�شتغرقت العملية مدة ثالث �شاعات 
وظائفه  خاللها  م��ن  القلب  ا�شتعاد 

الطبيعية بحمد اهلل.
كان  ال��ق��ل��ب  رع��اي��ة  ال��وع��ي يف  ن�شبة 
 Cigna  2019( الدرا�شة  حمور 
 360 Well-Being Survey
Well and Beyond -( وقد 
اجتاهني  يف  ت��دن��ي��ا  ه��ن��اك  اأن  ب��ي��ن��ت 

الأعرا�س  ف��ه��م  يف  ق�����ش��ور  م��ه��م��ني: 
ال��ت��ي ق��د ت��ن��ذر ب��ح��دوث م�����ش��اك��ل يف 
التحكم  اإم���ك���ان���ي���ة  م�����دى  ال���ق���ل���ب،  
ب�����ش��غ��ط ال������دم امل���رت���ف���ع م����ن خالل 
اج��راء تعديالت على نط احلياة و 
الدرا�شة  ك�شفت  اليومية.  املمار�شات 
اأن  يتفقون   77% ن�شبة  اأن  اأي�����ش��اَ 
اليومية  وامل��م��ار���ش��ات  احل��ي��اة  ن��ط 
�شحة  ع��ل��ى  اي��ج��اب��ي  ب�شكل  و  ت��وؤث��ر 
ب��ني كل  م��ن  �شخ�شاً  ل��ك��ن  و  ال��ق��ل��ب 
���ش��ت��ة اأ���ش��خ��ا���س مل ي��ق��م ب����اأي تغيري 
%23 من  امل��ع��ي�����ش��ي.  ع��ل��ى ن��ط��ه 
قد  اأع��را���س  من  عانوا  الألفية  جيل 

تنذر بوجود احتمال حلدوث م�شاكل 
املا�شية  ال�����ش��ت��ة  ال�����ش��ه��ور  يف  ال��ق��ل��ب 
باملقارنة مع %17 فقط من الذين 

تزيد اأعمارهم على خم�شني عاماً
الن�شيحة  تلقى  لأن��ه  ممنت  خو�شيه 
الوقت  يف  بان�شال  الدكتور  مبقابلة 
“لقد  خ���و����ش���ي���ه  ي����ق����ول  امل���ن���ا����ش���ب. 
ح����اول����ت احل���������ش����ول ع���ل���ى ال����راح����ة 
اأخ��رياً، تخل�شت  و   ، ل�شنوات عديدة 
م��ن ه���ذا ال�����ش��ع��ور امل��زع��ج م��ن خالل 
ه���ذا الج�����راء ال��ط��ب��ي. اأ���ش��ع��ر باأين 
ب�شكل  التنف�س  اأ�شتطيع  و  الآن  اأخف 
يف  �شعبا  ك��ان  ال��ذي  ال�شيء  طبيعي، 

احلقبة املا�شية«.
“هناك  بان�شل   اأنيل  الدكتور  �شرح 
جمتمعاتنا  يف  امل��ر���ش��ى  م��ن  ال��ك��ث��ري 
�شليم  ب�����ش��ك��ل  ال����ع����الج  ي���ت���ل���ق���وا  مل 
الكامل  ال��ت�����ش��خ��ي�����س  وي���ج���ه���ل���ون 
ويعي�شون حياة �شعبة مع  حلالتهم 
، اإىل جانب الآثار  الأدوي���ة واخل��وف 
اجلانبية الأخرى التي ت�شوه حياتهم 
الطبيعية.نحن فخورون جداً لتمكننا 
بنجاح  من  ع��الج حالة خو�شيه  من 
خالل خراتنا يف م�شت�شفى زليخة.« 
ن��راق��ب �شحتنا  اأن  ال�����ش��روري  »م��ن 
اأن  منتظمة،  فحو�شات  جن��ري  واأن 
نتجنب عادات الأكل غري املتزنة واأن 
نحافظ على م�شتوى �شحي ممتاز«.

خ�����رج خ��و���ش��ي��ه م����ن امل�����ش��ت�����ش��ف��ى يف 
ال��ي��وم ال��ت��ايل ب��ع��د الإج�����راء الناجح  
ون�شحه الطبيب  باتباع نظام غذائي 
منخف�س امللح، واتباع حمية ال�شكري 

لتجنب تكرار حدوث املر�س.

•• دبي-الفجر:

اأثنى العقيد عبيد بن ح�شيبة، مدير 
على  بالوكالة،  امل��وان��ئ  �شرطة  مركز 
بها  متتعت  ال��ت��ي  العالية  اجل��اه��زي��ة 
ف���رق الإن���ق���اذ ال��ب��ح��ري خ���الل فرتة 
موؤكداً  املبارك،  الأ�شحى  عيد  اإج��ازة 
ع�����دم ت�����ش��ج��ي��ل اأي������ة ح���ال���ة غ�����رق اأو 
الإمارة  �شواطئ  على  بحرية  ح��وادث 

اأو مبنطقة ال�شد يف حتا.
الإنقاذ  اأن  اإىل  ح�شيبة  اب��ن  واأ���ش��ار 
بنجاح  طبق  دب��ي  �شرطة  يف  البحري 
للتعامل  العالية  خطته يف اجلاهزية 
مع اأي حوادث متوقعة يف منطقة برج 
ال��ع��رب وم��الع��ب ال�شيخ ح��م��دان بن 
واملمزر،  الثانية،  واجل��م��ريا  حم��م��د، 
ومنطقة  املائية،  والقناة  دب��ي،  وخ��ور 
“اجلي  ومنطقة  �شيتي،  الفي�شتيفال 
اإىل  حتا،  يف  ال�شد  ومنطقة  اأر”،  ب��ي 
جانب عمل فرق الإنقاذ على امل�شاركة 
النارية  الأل��ع��اب  فعاليات  ت��اأم��ني  يف 

وثاين  اأول  خ��الل  اإط��الق��ه��ا  التي مت 
الفي�شتيفال  مب��ن��ط��ق��ة  ال��ع��ي��د  اأي�����ام 

�شيتي بنجاح.
النقبي،  املقدم علي  اأكد  ومن جانبه، 
رئي�س ق�شم الإنقاذ البحري يف مركز 
�شرطة املوانئ، اأن �شرطة دبي ن�شرت 
جميع اأنواع املركبات اخلا�شة بالبحث 
والإنقاذ من زوارق و�شيارات ودراجات 
مائية يف خمتلف املناطق التي ت�شهد 

اإقبال من اأفراد اجلمهور اإ�شافة اإىل 
لالإنقاذ  الهوائية  ال��دراج��ات  دوري��ات 
مناطق  يف  ت��ن��ق��ل��ت  ال���ت���ي  ال���ب���ح���ري 
اإىل  ذاته  الوقت  يف  ال�شواطئ، منوهاً 
اأن الإنقاذ البحري خ�ش�س بناًء على 
ت��وج��ي��ه��ات م��ن ���ش��ع��ادة ال��ق��ائ��د العام 
اهلل خليفة  عبد  ال��ل��واء  دب��ي  ل�شرطة 
امل��ري دوري��ة يف منطقة ال�شد يف حتا 

للتعامل مع اأية حوادث.

دبي  ���ش��رط��ة  اأف������راد  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
امل�شاهمة يف  اأجل  عملوا بكل جد من 
وتقدمي  وتوعيتهم  النا�س  م�شاعدة 
حوادث  وق��وع  لتجنب  لهم  الن�شائح 
كانت  دب��ي  �شرطة  اأن  مبيناً  بحرية، 
جاهزة قبل بدء اإجازة العيد للتعامل 
ال�شواطئ  على  الطارئة  احل��الت  مع 
واأنه كان هناك ا�شتعداد تام للتعامل 
مع احل��وادث وال�شتجابة لها يف اأقل 

وقت ممكن.
واأثنى النقبي على ا�شتجابة مرتادي 
والتوجيهات  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م��ات  ال���ب���ح���ر 
وبلدية  دب���ي  ���ش��رط��ة  و�شعتها  ال��ت��ي 
مل��ن��ع وق���وع احل�����وادث، واملتمثلة  دب���ي 
اأخ���ذ احل��ي��ط��ة واحل����ذر الالزمني  يف 
التيارات  وجت��ن��ب  ال�����ش��ب��اح��ة،  اأث���ن���اء 
واللتزام  الأم���واج  وارت��ف��اع  البحرية 
املوجودة  وال���ش��رتاط��ات  بالتعليمات 
على ال�شواطئ وبالعلم الأحمر الذي 
يعني �شرورة التوقف عن ال�شباحة ملا 

لذلك من خطر عليهم.

•• ال�شارقة – وام:

 اختتمت هيئة الوقاية وال�شالمة برناجمها التدريبي ال�شيفي للطلبة 
اأطلقتها  “ التي  ال�شغري  “ املفت�س  وذل��ك �شمن مبادرة  لها،  املنت�شبني 
هيئة الوقاية وال�شالمة مطلع الإجازة ال�شيفية للطلبة، وذلك بالتعاون 
ال�شارقة، بهدف توعية طالب املرحلة  باإمارة  الب�شرية  امل��وارد  مع دائرة 
على  التفتي�س  بحمالت  والقيام  املباين  يف  ال�شالمة  باإجراءات  الثانوية 
املباين، هذا بالإ�شافة اإىل الرامج التوعوية التي طرحت لهم خ�شي�شاً 

�شمن مو�شوعات متنوعة ت�شمل جميع مفاهيم ال�شحة وال�شالمة.

اإدارة  قامت  حيث  اأ�شابيع   4 م��دار  على  ال�شيفي  التدريب  ا�شتمر  حيث 
التي  التوعوي  التفتي�س  بحمالت  املتدربني  با�شراك  واملطابقة  املعايري 
ومن  وال��ت��ج��اري��ة،  ال�شكنية  للمباين  ال��ع��ام  م��دار  على  الهيئة  بها  تقوم 
ال��وق��اي��ة ال�شخ�شية  ال��وق��ائ��ي م��ع��دات  ال��ت��دري��ب  اآخ��ر ق��دم معهد  جانب 
جلميع املتدربني ليتم جتهيزهم لفرتة التدريب، كما طرح املعهد برامج 
اأو�شاطهم،  بني  الوقائي  الوعي  رف��ع  بهدف  لهم،  متخ�ش�شة  تدريبية 
ال�شحة  مبعايري  وتعريفهم  ع��دي��دة  م��ه��ارات  على  امل�شاركون  ت��درب  اإذ 
املكتبي،  العمل  يف  وال�شالمة  احلرائق  وال�شالمة من  املهنية  وال�شالمة 

اإىل جانب التعرف على معدات الوقاية ال�شخ�شية وا�شتخداماتها.

هذا واأفادت ندى ال�شويدي مدير اإدارة الت�شال احلكومي، بهيئة الوقاية 
وال�شالمة، اأن الهيئة اأطلقت مبادرة “املفت�س ال�شغري” يف �شبيل تدريب 
الطلبة واإك�شابهم املهارات واخلرات العملية التي يتطلبها �شوق العمل، 
املتنوعة املطروحة على �شاحة العمل، كما  وتو�شعة مداركهم للمجالت 
تتطلع الهيئة لتكرار هذه املبادرة �شنوياً والتي من �شاأنها ن�شر الوعي بني 

اأفراد املجتمع، والتي ت�شنع �شفراء لل�شالمة بني اأو�شاط املجتمع.
واأ�شاد امل�شاركون يف الرنامج مبدى ال�شتفادة التي ح�شلوا عليها خالل 

فرتة التدريب واملهارات العملية التي اكت�شبوها واملجالت العلمية.
ال��وق��ائ��ي��ة، من  املفاهيم  اأه���م  م���ادة تعليمية ح��ول  امل��ت��درب��ني  ق��دم  حيث 

�شمنها ال�شحة وال�شالمة املهنية يف امل�شانع و الوقاية من خماطر املواد 
الكيميائية وطرق ا�شتخدام حقيبة الإ�شعافات الأولية.

اأمت���وا متطلبات  وط��ال��ب��ة  8 ط��ال��ب��اً  ك��رم��ت  الهيئة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
على  وامل�����ش��ارك��ات  امل�����ش��ارك��ون  ح�شل  حيث  ال�شيفي،  ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج 
والأق�شام  والإدارات  القطاعات  خمتلف  من  ال��الزم��ة  العملية  امل��ه��ارات 
وال�شالمة  الوقاية  هيئة  مبنى  التكرمي يف مقر  واأقيم حفل  الهيئة،  يف 
بال�شارقة، بح�شور املهند�شة ملياء النومان مدير اإدارة اخلدمات امل�شاندة 
امل�شاركني  على  التقدير  �شهادات  توزيع  ومت  وال�شالمة،  الوقاية  بهيئة 

وامل�شاركات يف برنامج التدريب ال�شيفي.

•• دبي-الفجر:

اأ���ش��اد ���ش��ع��ادة ال��ل��واء ع��ب��د اهلل خليفة 
امل�����ري ال���ق���ائ���د ال���ع���ام ل�����ش��رط��ة دب���ي، 
ب��ج��ه��ود ك��اف��ة امل��ت��ط��وع��ني م��ن رجال 
“ال�شرطي  م���ب���ادرة  ���ش��م��ن  ال�����ش��رط��ة 
�شعور  ل��ت��ع��زي��ز  و���ش��ع��ي��ه��م  جارك”، 
الأف��راد بالأمان يف مناطق اإم��ارة دبي 
واأحيائها ال�شكنية خارج اأوقات عملهم 
الر�شمي، وحر�شهم على تر�شيخ قيم 
الأمر  املجتمعي،  وال��ت��ع��اون  التالحم 
ال����ذي ك���ان ل��ه ب��ال��غ الأث����ر يف خف�س 
يف  امل�شجلة  اجلنائية  ال��ب��الغ��ات  ع��دد 

امل�شكالت  وح��ل  الخت�شا�س،  مناطق 
اأنها  كما  تتفاهم،  اأن  قبل  وت��دارك��ه��ا 
ب���ني اجلمهور  ال��ت��وا���ش��ل  ع����ززت م���ن 
ورج����ال ال�����ش��رط��ة، و���ش��اه��م��ت يف ن�شر 

الوعي الفكري والأمني.
القائد  جاء ذلك خالل تكرمي �شعادة 
اأفراد  ال��ع��ام ل�شرطة دب��ي لأرب��ع��ة م��ن 
ال�شرطة الذين حققوا اأعلى موؤ�شرات 
املتطوعني  من�شة  ب��رن��ام��ج  نتائج  يف 
بذلوها  التي  وجهودهم  اللكرتوين، 
والأمني  ال�شرطي  بالعمل  لالرتقاء 
اإىل اأف�شل امل�شتويات. ح�شر التكرمي 
اللواء خبري خليل اإبراهيم املن�شوري، 

البحث  ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد 
بن  را���ش��د  حممد  والعميد  اجل��ن��ائ��ي، 
�شريع، مدير الإدارة العامة للتحريات 
واملقدم  بالنيابة،  اجلنائية  واملباحث 
احلد  اإدارة  نائب مدير  بي�شوه  ع��ارف 
اأول حممد  وامل�����الزم  اجل���رمي���ة،  م���ن 
اأمان رئي�س ق�شم الدراجات الهوائية، 
رئي�س  ال��ع��ب��دويل،  �شيخة  والأ���ش��ت��اذة 
اأول  وامل��الزم  اجلنائية،  التوعية  ق�شم 
م��ه��ن��د���س خ��ل��ي��ف��ة ال������روم، اأم�����ني عام 

جمل�س القيادات ال�شابة. 
و���ش��ل��م ال���ق���ائ���د ال���ع���ام ل�����ش��رط��ة دبي 
اأعلى  على  للحا�شل  التكرمي  �شهادات 

م��وؤ���ش��ر اإجن�����از وه���و ال��ع��ري��ف حممد 
املركز  ت����اله يف  دب���و����س،  ع��ل��ي  ن���اج���ي 
ال���ث���اين امل������الزم حم��م��د ح�����ش��ن زاي���د 
�شعيد، ثم احلا�شل على املركز الثالث، 
ويف  ح�شن،  حممد  ع���ادل  اأول  امل���الزم 
امل��الزم عا�شم حم�شن  ال��راب��ع،  املركز 

�شائع عبد اهلل.
املبادرة  اإن  امل��ري  ال��ل��واء  �شعادة  وق��ال 
متثل ج�شرا بني �شرطة دبي واجلمهور 
لبناء  والعمل معاً  والتعاون  للتوا�شل 
جمتمع اأكر اأمناً وا�شتقرارا، ذلك اأن 
الظواهر  معاجلة  اإىل  تهدف  امل��ب��ادرة 
املجتمع،  يف  واجل���ن���ائ���ي���ة  ال�����ش��ل��ب��ي��ة 

بني  والإخ���اء  املحبة  اأوا���ش��ر  وتوطيد 
اأن  ُيذكر  ال�شكنية.  الأح��ي��اء  يف  الأ�شر 
د���ش��ن��ت م��ن�����ش��ة داخلية  دب����ي  ���ش��رط��ة 
للتطوع يف مبادرة “ال�شرطي جارك”، 

الراغبني  بني  التن�شيق  اإىل  والهادفة 
املتاحة  التطوعّية  والفر�س  بالتطوع 
ومراكز  ال��ع��ام��ة  الإدارات  ق��ب��ل  م���ن 
��ة، يتم  ال�����ش��رط��ة، وم���ن خ���الل امل��ن�����شّ

ت�����ش��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ح��ث ع���ن فر�س 
ح�شب  ب��ال��ت��ط��وع  ل��ل��راغ��ب��ني  تطوعية 
وخراتهم  وم��ه��ارات��ه��م  اهتماماتهم 
وت�شجيل  اأ�شمائهم  ب���اإدراج  ويقومون 

تقوم  حني  يف  املوقع،  على  ح�شاباتهم 
بالإعالن  وامل���راك���ز  ال��ع��ام��ة  الإدارات 
ح�شب  ال���ت���ط���وع���ي���ة  ال����ف����ر�����س  ع�����ن 

احتياجاتهم.

الوقاية وال�شالمة تختتم  برناجمها التدريبي ال�شيفي للطلبة املنت�شبني لها

نظري جهودهم لتعزيز الأمن يف الأحياء ال�سكنية

اللواء املري يكّرم 4 متطوعني يف 
برنامج »ال�شرطي جارك«

•• بريوت-وام:

ب��ع��ن��وان العفو  ن��ق��ا���س وور���ش��ة ع��م��ل  ب���ريوت جل�شة  ال��دول��ة يف  ���ش��ف��ارة  نظمت 
�شانيه   - العثمان  وذل��ك يف م�شجد  50 طالبا وطالبة  ا�شتهدفت  املقدرة  عند 
بح�شور ال�شيد فهد الكعبي القائم بالأعمال بالإنابة وممثل عن �شماحة مفتي 

اجلمهورية اللبنانية ال�شيخ عبد اللطيف دريان.
اأهمية  التي حتدثت عن  العمل  ور�شة  الإماراتي يف  الوفد  الطلبة مع  و�شارك 
تعزيز قيم الت�شامح والتعاي�س والح��رتام .. فيما مت عقد جل�شة نقا�س حول 
الديني  الت�شامح  روح  طياتها  يف  حتمل  التي  الإن�شانية  الأخ��وة  وثيقة  اأهمية 
الإخوة  وثيقة  اأن  الكعبي  واأك��د  املعايري.  بجميع  والإن�شاين  الأخ��وي  وال�شالم 
الإن�شانية هدفها تنمية الفكر وتو�شيع اآفاقه ومداركه عر مد ال�شباب بالعلم 
.. م�شريا  املبتورة  والأفكار  واملغالطات  التاأويل  بعيدا عن  ال�شحيحة  واملعرفة 

اإىل اأنها عززت مفاهيم اأ�شا�شية كاملواطنة والعدل واحلرية والتاآخي والقناعة 
كبار  م��ن  امل�شت�شعفني  حقوق  عنها  يغب  ومل  والأط��ف��ال  امل���راأة  دور  ولح��ظ��ت 

املواطنني واأ�شحاب الهمم والأيتام.
الروؤية احلكيمة للمغفور له  الت�شامح بف�شل  تاأ�ش�شت على  الإم��ارات  اإن  وقال 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي اأر�شى هذه القيم ال�شمحاء 
وا�شتطاع اأن يوحد اإمارات الدولة ويحقق الوحدة الوطنية وال�شتقرار والأمن 

عر التفاهم والتوافق يف تلك احلقبة املهمة يف م�شرية الحتاد.
واأ�شاف اأنه وبالهمة نف�شها والإلتزام ت�شتكمل القيادة الإماراتية الر�شيدة هذا 
الدور البناء الذي جعل منها ج�شر عبور ملختلف الثقافات واحل�شارات ورمز 
تر�شيخ  بهدف  و�شعتها  التي  والقوانني  ال�شيا�شات  بف�شل  والتطور  النفتاح 
دعائم ومبادئ التاآخي والتعاي�س ال�شلمي الإن�شاين �شواء يف املنطقة العربية اأو 

خمتلف مناطق العامل اأجمع.

•• ال�شارقة -وام:

 اأ�شدرت موؤ�ش�شة ال�شارقة للتمكني الجتماعي العدد 16 من جملة التمكني، 
التي ت�شمنت جمموعة من الأبواب والزوايا من اللقاءات وجملة من املوا�شيع 
واملواد املتنوعة التي انطلقت بهوية ثقافية تر�شم فل�شفة املوؤ�ش�شة وروؤيتها يف 

العناية ب�شوؤون البن اليتيم.
وت�شّدر العدَد حوار مع �شعادة خولة املال - رئي�س املجل�س ال�شت�شاري لإمارة 
توجهات  حتقيق  يف  ب�شعادتها  املنوط  ال��دور  ح��ول  �شيق  حديث  يف  ال�شارقة- 
،واأب���رز  اهلل-  –حفظه  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  �شمو 
امل�شوؤولية  وحتقيق  املوؤ�ش�شة  م�شاريع  دع��م  يف  ودوره  املجل�س  ا�شرتاتيجيات 

املجتمعية.
كما ت�شمنت حوار خا�س مع �شعادة معايل �شما بنت �شهيل املزروعي –رئي�شة 
جمال�س  جن��اح  ح��ول  متحدثة  لل�شباب-  الحت��ادي��ة  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 
يف  ال�شباب  لتمكني  توؤديه  ال��ذي  ودوره��ا  وجودها  واأهمية  لل�شباب  الإم���ارات 

خدمة الوطن.
اليتيم نف�شيا  التحقيقات حول متكني البن  العدد جمموعة من  اأي�شاً �شم 
اأثراها  ال��ذي  واملجتمع  ذات��ه  تكيفه مع  واإع���ادة  بالنف�س  الثقة  زي��ادة  واأهمية 
-اأ���ش��ت��اذ م�شارك يف علم  الزعبي  /اأح��م��د  د.اأ  م��ن مثل:  الأ���ش��ات��ذة  م��ن  نخبة 
النف�س بجامعة عجمان-، ود.علي احلرجان -ا�شت�شاري الطب النف�شي- ، هذا 
و�شلط د.حممد رم�شان حممد -رئي�س ق�شم علم النف�س يف اأكادميية �شرطة 
دبي -ال�شوء يف مقال حتدث فيه عن �شمة �شرورية لقيادة الإنفعالت وزيادة 

الإيجابية األ وهي الذكاء الوجداين لالأبناء فاقدي الأب.
وت�شطر املجلة اإ�شهامات اأبرز املتعاونني واملتطوعني مع املوؤ�ش�شة يف باب جمل�س 

التمكني حيث ا�شت�شافت من خالله نخبة من اأهم الفاعلني و�شانعي القرار 
يف املجتمع متثل يف �شعادة نور النومان مدير دائرة احلكومة الإلكرتونية ، و 
الكاتب والباحث الماراتي د.حممد بن جر�س ، والأ�شتاذ �شالح احلو�شني ، 
و-املدربة ال�شت�شارية الدولية والأ�شتاذة اجلامعية بجامعة حمدان بن حممد 

الذكية- الأ�شتاذة خلود الطنيجي ،واملغامر �شعيد املعمري.
وينتقى باب )قراءة يف كتاب ( يف كل عدد اأبرز الكتب املن�شورة ليطلع القارئ 
روؤية  ليرز  والتعليم  زاي��د  ب��ن  حممد  كتاب  اختري  ،حيث  حمتوياته  ب��اأه��م 
واهتمام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد-ويل عهد اأبوظبي- يف ق�شية 
التعليم من منظور �شامل وو�شح �شموه عالقة التعليم بامل�شتقبل وطرح اأبرز 

امل�شاهمات البحثية ملفكرين وم�شوؤولني وعاملني يف قطاع التعليم.
الأ�شر  من  الإيجابية  النماذج  اأحد  ا�شت�شافة  على  التمكني  جملة  وحافظت 
ابن  ي��روي  ،فيما  العائلة  طموحات  على  القارئ  لنطلع  للموؤ�ش�شة  املنت�شبة 
الطموحه  ق�ش�س جناحاته وجتاربه  املزروعي  �شعيد  املبدع حممد  املوؤ�ش�شة 
التحديات  اأبرز  امللهمة ،عالوة على  التميز والإجن��ازات  والناجحة وحتقيقة 

التي واجهته لري�شم طريق النجاح والإبتكار يف باب جتربة واإبداع.
هذا وقالت اأمينة الها�شمي � مدير اإدارة الت�شال املوؤ�ش�شي باملوؤ�ش�شة -:"ت�شع 
وتعتني   ، عام  كل  ثقافية  جملة  لإ�شدار  كبرية  اأهمية  اعتبارها  يف  املوؤ�ش�شة 
الأبناء  احتياجات  دعم  وحتقق  الأ�شرة  تهم  التي  الهادفة  املوا�شيع  باختيار 
وتري املعرفة العلمية والوعي بق�شايا الأيتام ،كما وحتر�س على ا�شت�شافت 
القرار ملناق�شة موا�شيع ذات حمتوى  العلماء واملفكرين واأ�شحاب  عدداً من 
علمي واإجتماعي مفيد ما يدعم الفائدة للقراء، اإ�شافة اإىل توجيه اجلهود 
،هذا  ج��دي��د  ع��دد  ك��ل  يف  تطويرها  على  واحل��ر���س  املفيدة  امل��ح��اور  لختيار 

و�شتحظى املجلة بخطة توزيع للموؤ�ش�شات والأفراد املهتمني" .

�شفارة الدولة يف بريوت تنظم جل�شة 
نقا�س حول اأهمية الت�شامح

اأخ�شائي ذو خربة يف م�شت�شفى زليخة يجري عالجًا ناجحا الأحد املقيمني 
بعد عدة حماوالت متعرثة لفتح اأحد ال�شرايني املغلقة بن�شبة 100%

االإنقاذ البحري يف �شرطة دبي ي�شجل �شفر حوادث خالل اإجازة العيد

اإ�شدار جديد ملجلة التمكني 
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عربي ودويل
اإعادة توقيف معار�س رو�شي بعد اإطالق �شراحه 

•• مو�شكو-اأ ف ب:

اأم�����س يف مو�شكو بعد  ال��رو���ش��ي��ة  امل��ع��ار���ش��ة  ال��ق��ي��ادي يف  اأوق����ف 
حلظات على خروجه من ال�شجن حيث ق�شى عقوبة مرتبطة 
مب�شاركته يف احلركة الحتجاجية التي تهز العا�شمة الرو�شية 

منذ �شهر.
واأكد اإيليا يا�شني عر ح�شابه على تويرت “اأوقفت مرة جديدة 
ب�شريط  تغريدته  واأرف��ق  الحتجاز”.  بعد خروجي من مركز 
م�شور يظهر �شرطياً يقول له اإنه اأوقف “لدعوته اإىل اأن�شطة 
غري م�شرح بها يف 18 و19 اآب اأغ�شط�س”، دون حتديد ماهية 

تلك الأن�شطة.
وظهر يا�شني وهو يقول “هكذا الأمر اإذا اأيها الأ�شدقاء” بعد 

�شعوده يف عربة نقل ال�شجناء التابعة لل�شرطة.
التظاهرات  م��ن  ي��وم  بعد  يوليو  مت��وز   27 يف  يا�شني  واأوق���ف 
احلا�شدة، وحكم عليه كما على م�شوؤولني اآخرين يف املعار�شة، 
اإىل  “بالدعوة  لت��ه��ام��ه  اأي����ام(   10( ق�شرية  ف��رتة  بال�شجن 
اآب   8 يف  �شراحه  اإط���الق  وب��دل  بها”.  م�شرح  غ��ري  تظاهرات 
بال�شجن  عليه  حكم  حيث  حمكمة  اإىل  يا�شني  نقل  اأغ�شط�س، 

ع�شرة اأيام اإ�شافية مل�شاركته يف تظاهرة يف 14 متوز يوليو.
مو�شكو  يف  يوليو  متوز  منت�شف  الحتجاجي  احل��راك  واندلع 

تنديداً برف�س طلبات معار�شني للرت�شح لالنتخابات املحلية 
عدم  ب�شبب  ر�شمياً  �شبتمر،  اأي��ل��ول   8 يف  امل��ق��ررة  مو�شكو  يف 
هوؤلء  اأح��د  ه��و  يا�شني  واإي��ل��ي��ا  ال�شكلية.  ال�����ش��روط  ا�شتيفائها 

املر�شحني الذين رف�شت طلباتهم.
ال��ت��ظ��اه��رات بحزم،  ال�شرطة بقمع  ق��ام��ت  ذل��ك احل���ني،  وم��ن��ذ 

واأوقف خاللها نحو 3 اآلف �شخ�س.
و�شجن كذلك املعار�س الرئي�شي للكرملني واملدون النا�شط يف 

مكافحة الف�شاد األيك�شي نافالني.
الأقل  على  �شخ�شاً   14 بحق  جنائية  حتقيقات  اأي�شاً  وفتحت 
اتهموا بامل�شاركة يف “اأعمال �شغب هائلة” وممار�شة “العنف” 

وخمرجون  ط��الب  بينهم  م��ن  ه���وؤلء  وي��واج��ه  ال�شرطة.  �شد 
ومرجمون ون�شطاء �شيا�شيني ال�شجن لفرتة ت�شل اإىل ع�شر 

�شنوات.
األ���ف �شخ�س و�شط   50 اأك���ر م��ن  امل��ا���ش��ي، جتمع  والأ���ش��ب��وع 
لها مثيل منذ  ي�شبق  بها ومل  مو�شكو يف تظاهرة غري م�شرح 
الحتجاجات املعار�شة لعودة فالدميري بوتني اإىل الكرملني يف 

عام 2012.
واحتج ع�شرات النا�شطني املعار�شني ال�شبت ب�شكل “انفرادي” 
كما  لف��ت��ات،  حاملني  بالتظاهر،  لهم  الت�شريح  ع��دم  ب�شبب 

ي�شمح به القانون الرو�شي.

الرئي�شي  ال���ت���ح���دي  و���ش��ي��ك��ون     
لعام  امل��وازن��ة  ق��ان��ون  ا�شتكمال  ه��و 
2020 يف الوقت املنا�شب -مبا يف 
مليار   23 مبلغ  على  العثور  ذل��ك 
ي���ورو امل��ن��ق��و���س -وب��ال��ت��ايل جتنب 
امل�شافة  ال��ق��ي��م��ة  ���ش��ري��ب��ة  زي������ادة 
يناير،   1 يف  ت��ب��داأ  وال��ت��ي  تلقائيا، 
ملالّية  خ��ط��رية  ���ش��رب��ة  و���ش��ت�����ش��دد 
اليطاليني. “اإذا �شوتنا يف اأكتوبر، 

واأيا كان الفائز، فانه الركود«.
احلكومة  رئ��ي�����س  اأن  ولإث���ب���ات      
ال�����ش��اب��ق ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��داد ل��ف��ع��ل اأي 
القت�شادي،  الركود  لتفادي  �شيء 
لإي��ط��ال��ي��ا ال��ع��زي��زة ع��ل��ي��ه، اقرتح 
ه����ذه  يف  ي����ت����وح����د  اأن  ري������ن������زي 
ن���واب  الت�شريعية”  “احلكومة 
احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي وح��رك��ة 5 
جن���وم.. م��ب��ادرة ف��اج��اأت اأك���ر من 

واحد.

حوار
احل����زب  حت����ال����ف  ف���ر����ش���ي���ة  ان     
جنوم   5 ال���دمي���ق���راط���ي-ح���رك���ة 
ل���ي�������ش���ت ج������دي������دة. ف���ف���ي اأع����ق����اب 
جرت  التي  الرملانية  النتخابات 
يف مار�س 2018، وفاز بها احلزب 
املناق�شات  ب��داأت  للنظام،  املناه�س 
بني التنظيمني. لكن، دون احت�شاب، 
الرجل،  ت���دخ���ل  ال���وق���ت،  ذل����ك  يف 
ال�شهري  واله�شتاغ  ري��ن��زي،  ماتيو 
الذي كتبه )بدوين(. وتباهى زعيم 
“اأنا  الدميقراطيني حينها قائاًل: 
فخور بامل�شاهمة، اإىل جانب العديد 
من النا�شطني الآخرين، يف تفادي 
الدميقراطي  احل��زب  بني  التفاق 
“مل  وا���ش��اف:  5 جنوم”.  وحركة 

اأع��ي��ن��ه��ا ع��ل��ى اج��ن��دة وت���اري���خ 20 
اقرتاح  يف  النقا�س  يوم  اأغ�شط�س: 
حجب الثقة عن حكومة الرابطة-

5 جنوم ورئي�شها، جوزيبي  حركة 
الأوراق لحقا يف  و�شتكون  كونتي. 
ي��د رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة، �شريجيو 

ماتاريال.
جميع  ت��زال  ل  املراقبني،  وح�شب   
ال�شيناريوهات مفتوحة: انتخابات 
مبكرة، الإبقاء على حكومة حركة 
“حكومة  اأو  جن���وم-ال���راب���ط���ة،   5

تاأ�شي�شية«.
   ف��ر���ش��ي��ة اأخ����رية م��ن ���ش��اأن��ه��ا اأن 
مت���ث���ل ع������ودة م���ات���ي���و ري����ن����زي اإىل 
ال�����ش��اح��ة ب��ع��د ع��ام��ني ون�����ش��ف من 
الذي  ال��د���ش��ت��وري  اإ���ش��الح��ه  ف�شل 
كلفه كر�شيه يف ق�شر �شيغي )مقر 
رئ��ا���ش��ة احل��ك��وم��ة( ، ح��ت��ى واإن مل 
ت�شعفه:  ال���راي  ا�شتطالعات  تكن 
اإيطاليني  اأربعة  واحد من بني كل 
له راأي اإيجابي من رئي�س احلكومة 
ال�������ش���اب���ق، وف���ًق���ا ل���ش��ت��ط��الع راأي 

دميو�س. 
ملعار�شة  ت��ك��ن  اأ���ش��ب��وع، مل  ق��ب��ل     
الت�شريعية  ال�شلطة  داخ��ل  رينزي 
اأي اأهمية. ولكن مع هذه احلكومة 
اأو  ه��و  يكن  مل  ل��و  حتى  املحتملة، 
م��ق��رب��ني م��ن��ه يف جم��ل�����س ال����وزراء 
ت������اأث������ريه على  وم�������ع  م����ب����ا�����ش����رة، 
اجليدة  وع���الق���ات���ه  ال���رمل���ان���ي���ني، 
مع الحت��اد الأوروب���ي، ف��اإن �شوته 
و�شيكون  الع���ت���ب���ار  يف  ����ش���ي���وؤخ���ذ 
العلوم  اأ���ش��ت��اذ  ي���وؤك���د  ثقله”،  ل���ه 

ال�شيا�شية ماورو كالي�س.
-------------------------

عن لوبوان

ماتيو رينزي  العودة اىل الواجهة

عند ماتاريال الر�شا�شة الخرية

ماتيو �شالفيني يف مواجهة اجلميع

لويجي دي مايو نعم للتفاو�س ال مع رينزي

ايطاليا احل�شم 20 اغ�شط�س

نكن مكرهني، ولكنها جمرد معاينة 
وت�شخي�س: مقارنة بزعماء حركة 
ت�����ش��ور خمتلف  ل��دي��ن��ا  5 جن�����وم، 
وامل�شتقبل،  العمل،  وع��ن  لأوروب����ا، 
�شد  ال�شيا�شي  والكفاح  واحل��ق��وق، 

املعار�شني«.
اأن عمدة     بعد عام ون�شف، يبدو 
ف��ل��ورن�����ش��ا ال�����ش��اب��ق ق��د غ��ري راأي����ه. 
ال�شيا�شية  الخ���ت���الف���ات  ت����زال  ل 
حّية، ولكن ها ان التو�شكان اأ�شبح 
م�����ش��ت��ع��ًدا ل��ل��ح��وار م���ع ال���ذي���ن مل 
الأخرية  ال�شنوات  يف  عليه  يبخلوا 
ب��ال��ن��ق��د )خ��ا���ش��ة ال��زع��ي��م احلايل 

للحركة، 
لويجي دي مايو، املنفتح اليوم على 
رينزي(.  م��ع  لي�س  ول��ك��ن  احل����وار، 
قانون حركة  بدعم م�شروع  وحتى 
عدد  تخفي�س  الرئي�شي:  جنوم   5
الرملانيني )الذي يعار�شه احلزب 
الدميقراطي(. حتّول يعّقد خطط 
يفّوت  مل  ح��ي��ث  �شالفيني،  م��ات��ي��و 
من  ال�شخرية  فر�شة  الكابيتانو 
“عار  ه��ذا الن��ق��الب، متحدًثا عن 

وطني«.
»مواجهة طارئ«

���ش��ه��ًرا، كان  اأرب���ع���ة ع�شر      »م��ن��ذ 

يعد على راأ�س احلزب، فهو ي�شيطر 
ع���ل���ى غ���ال���ب���ي���ة ب���رمل���ان���ي���ي احل����زب 
انتخبوا  ال����ذي����ن  ال���دمي���ق���راط���ي 
حتت قيادته. ويف حال النتخابات، 
ال����ش���ت���ط���الع���ات،  اىل  وب���ال���ن���ظ���ر 
ق����د ي��خ�����ش��ر ال���ك���ث���ري م����ن ال���ن���واب 
كالي�س،  م���اورو  يحلل  الوفياء”، 
فيديريكو  ج���ام���ع���ة  يف  الأ�����ش����ت����اذ 

الثاين يف نابويل.

ا�ستطالعات الراأي ل ت�سعفه
   ل���ق���د دع������م ال����زع����ي����م اجل���دي���د 
-اأكر  زينغاريتي  نيكول  للحزب، 
ي�����ش��ارّي��ة -ف��ك��رة ال��ت�����ش��وي��ت املبكر 
احل���زب  ل��زع��ي��م  ف��ر���ش��ة  –لعلها 
ال�شيطرة  ل�شتعادة  الدميقراطي 
ال���ق���وائ���م ال��رمل��ان��ي��ة حلزبه  ع��ل��ى 
-ق��ب��ل ان ي��غ��رّي راأي����ه. وق��د ن�شرت 
ال�شحافة الإيطالية �شائعة انق�شام 
ب��داأه ري��ن��زي، قبل ال��رتاج��ع عنها. 
وق��ال النائب اأن��دري��ا روم��ان��و: “ل 
لي�س  ذل��ك،  نفى  رينزي  اأن  اأعتقد 
لأنه  وان���ا  �شعبة،  فر�شية  لأن��ه��ا 
يف هذه اللحظة من املهم اأن نبقى 

متحدين«.
   يف الوقت احلايل، ت�شع اإيطاليا 

بالتاأكيد ما الذي �شيفعله اإذا كانت 
له ال�شيطرة املطلقة على ال�شيا�شة 
اأندريا رومانو،  يقول  الإيطالية”، 
الدميقراطي،  احل��زب  عن  النائب 
“مواجهة  ع��ن  هنا  نتحدث  نحن 

الو�شع خمتلًفا حًقا، وكان �شالفيني 
خطرًيا، لكن لي�س بخطورة اليوم. 
بعد اأربعة ع�شر �شهراً، اأظهر ب�شكل 
باملوؤ�ش�شات  فعله  يريد  ما  ملمو�س 
اجلمهورية واحلكومة. نحن نعرف 

44 ع����اًم����ا،  ال���ع���م���ر  ال���ب���ال���غ م����ن 
املعارك  على  ا  اأي�شً ال�شوء  ت�شلط 
الو�شط.  ي�����ش��ار  حل���زب  ال��داخ��ل��ي��ة 
اإىل  ال����ذه����اب  ي���ن���وي  ل  “رينزي 
مل  واإن  فحتى  الق���رتاع،  �شناديق 

يف  م��ًع��ا  “الوقوف  ولي�س  طارئ” 
ليفورنو  نائب  يحذر  انتخابات”، 

)تو�شكانا(.
ت�شري  الإي��ط��ال��ي��ة،  ال�شحافة     يف 
الالعب،  ع��ودة  اأن  اإىل  التقديرات 

- فر�شية حتالف احلزب الدميقراطي-حركة 5 جنوم لي�شت جديدة
- حتّول يعّقد خطط الكابيتان ماتيو �شالفيني، 

وقد يعيد ماتيو رينزي اىل �شدارة امل�شهد
- ت�شع اإيطاليا اأعينها على اأجندة وتاريخ 20 

اأغ�شط�س، وال تزال جميع ال�شيناريوهات مفتوحة

اأعداء الأم�س اأ�سدقاء اليوم

اأزمة حكومية يف اإيطاليا: حرب ماتيو �شد ماتيو...!
••الفجر – خرية ال�شيباين

احلزب  راأ����س  على  م��ري��رة  انتكا�سة  بعد  اختفى 
هو  وه��ا   2018 مار�س  انتخابات  يف  الدميقراطي 
ال�سابق  الرئي�س  ي�سّجل  م�سطرب،  �سيف  بف�سل 

امل�سهد  مقدمة  اإىل  عودته  رينزي،  ماتيو  للحكومة 
ال�سيا�سي اليطايل.

للتحالف احلكومي بني  التقني  املوت  اأعقاب       يف 
حركة 5 جنوم )احلزب املناه�س للنظام( والرابطة 

)اليمني املتطرف(،

امل��ا���س��ي، تقدم  اأع��ل��ن ع��ن��ه يف الأ���س��ب��وع  ال���ذي   
متوقع:  غري  �سيا�سي  باقرتاح  التو�سكان  ال�سناتور 
رئي�س  نائب  طلبها  التي  املبكرة،  النتخابات  بدل 
الوزراء �سالفيني، دعا رينزي اإىل ت�سكيل “حكومة 

تاأ�سي�سية” مفتوحة.

اإج��راء  جتنب  النائب:  فح�سب  م��زدوج،  الهدف     
اأن  ال�ستطالعات،  �سوء  يف  �ساأنها،  من  انتخابات 
الرابطة،  لرئي�س  مفتوحا  انتخابًيا  طريًقا  تكون 
اإدارة  على  قادرة  تنفيذية  �سلطة  ت�سكيل  وخا�سة 

املواعيد القت�سادية على املدى الق�سري.
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عربي ودويل

330 مهاجرا  قال م�شوؤولون ام�س اإن ال�شلطات الرتكية احتجزت 
كانوا يحاولون العبور اإىل جزيرة لي�شبو�س اليونانية.

اإنه  باإقليم جناق قلعة غرب البالد  وقال خفر ال�شواحل يف منطقة 
منذ  العبور  ح��اول��وا  ال��ذي��ن  املهاجرين  لنت�شال  عمليات  �شبع  نفذ 
م�شاء اأم�س ال�شبت.واأ�شاف اأن املهاجرين الذين احُتجزوا جاوؤوا من 
اأفغان�شتان و�شوريا واإيران والعراق م�شريا اإىل اأن اأعداد من يحاولون 
�شخ�شا   699 واأن  الأخ���رية  الآون���ة  يف  زادت  لي�شبو�س  اإىل  العبور 
احتجزوا منذ العا�شر من اأغ�شط�س اآب.وتظهر بيانات الأمم املتحدة 
اأن اأعداد من ي�شلون لدول الحتاد الأوروبي من البحر املتو�شط، مبا 
اأفريقيا  �شمال  واأط��ول من  اأخطر  ي�شمل مهاجرين يقطعون رحلة 
لإيطاليا، بلغت 172301 يف 2017 انخفا�شا من 362753 يف 
2016 وما يفوق املليون يف 2015.وتناق�س العدد ب�شكل حاد منذ 
الذين  املهاجرين  الرقابة على  ت�شديد  بداأت تركيا  اأن  بعد   2015
اأرا�شيها مقابل م�شاعدات حجمها  الو�شول لأوروب��ا عر  يحاولون 
ثالثة مليارات يورو من الحتاد الأوروبي وتعهدات بتخفيف القيود 

املفرو�شة على منح تاأ�شريات دخول اأوروبا لالأتراك.
لكن ل يزال الكثريون يحاولون القيام بالرحلة الق�شرية املحفوفة 
املهاجرين  ان��ط��الق  ن��ق��اط  اإح����دى  ت��رك��ي��ا  ب��ذل��ك  ب��امل��خ��اط��ر لتبقى 

الرئي�شية نحو اأوروبا.

قالت �شركة تابعة لرو�س-اأتوم النووية الرو�شية اإن الوحدة الرابعة 
اأغلقت ام�س  مبحطة بيلويار�شك للطاقة النووية يف جبال الأورال 

الأحد بعد ا�شتجابة “خاطئة” من جانب نظام ال�شالمة.
واأ�شافت اأن اإغالق الوحدة مت يف ال�شاعة 09.15 بالتوقيت املحلي 

)0415 بتوقيت جرينت�س(.
بناء على  الإغ��الق  “مت  بيان  اأت��وم( يف  اإنرجو  وقالت �شركة )رو���س 
املحطة  يف  الإ���ش��ع��اع  م�شتوى  اأن  واأ���ش��اف��ت  روتينية”  خ��وارزم��ي��ات 
افتتاح  ومت  امل��ع��ت��ادة.  امل��ع��دلت  م��ع  يتما�شى  بها  املحيطة  واملنطقة 

املحطة عام 1964.
من  ال��غ��رب��ي  ال�شمال  اإىل  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  رو���ش��ي��ة  حمطة  وك��ان��ت 
مو�شكو اأغلقت ال�شهر املا�شي ثالثا من وحدات التوليد الأربع بها 

بعد عطل يف حمول كهربائي. وعادت الوحدات للعمل بعد ذلك.

بات ع�شرة اآلف �شخ�س على الأقل بدون ماأوى اثر حريق هائل يف 
اأحد الأحياء الع�شوائية يف عا�شمة بنغالد�س دكا دمرت ب�شببه اآلف 

امل�شاكن، وفق ما اأعلنت ال�شلطات الأحد.
األفي م�شكن،  واندلع احلريق يف حي مريبور م�شاء اجلمعة مدمراً 
بح�شب ما اأكد لوكالة فران�س بر�س اإر�شاد ح�شني وهو متحدث با�شم 

اإدارة الإطفاء.
ال�شاي يف احلي  لبيع  ال��ذي ميلك ك�شكاً �شغرياً  وق��ال عبد احلميد 
اأدري ماذا �شيحل  اأي �شيء، ل  اإنقاذ  اأمتكن من  “مل  لفران�س بر�س 
احلريق  على  ال�شيطرة  م��ن  اأخ���رياً  الإط��ف��اء  عنا�شر  بي«.ومتكنت 
الذي مل ينتج عنه �شحايا وفق ال�شلطات، با�شتثناء عدد قليل ممن 
العاملني  م��ن  العديد  احل��ي  ه��ذا  طفيفة.وي�شكن  ب��ج��روح  اأ�شيبوا 
مع  لالحتفال  خارجه  �شكانه  من  العديد  وك��ان  الن�شيج.  قطاع  يف 

عائالتهم بعيد الأ�شحى.
واأكد غالم رباين امل�شوؤول يف ال�شرطة املحلية اأنه لول تواجد ال�شكان 

خارج احلي “لكانت ح�شيلة ال�شحايا �شتكون اأعلى«.
ماأوى  بال  باتوا  الذين  ال�شكان  اأن  ح�شني  اإر���ش��اد  اأعلن  جهته،  من 

جلوؤوا خ�شو�شاً اإىل املدار�س املغلقة ب�شبب العطلة ال�شيفية.
ب�شبب  بنغالد�س  يف  الع�شوائية  الأح��ي��اء  يف  م��راراً  احلرائق  وتندلع 

غياب التنظيم يف املباين.

عوا�شم

�أنقرة

دكا

مو�سكو

البحرية الليبية تنقذ 
مئات املهاجرين 

•• طرابل�س-اأ ف ب:

مهاجرا   335 اأنقذت  ال�شواحل  خفر  دوري��ات  اأن  الليبية  البحرية  اأعلنت 
يف خم�س عمليات منف�شلة ب�شمال �شرق و�شمال غرب العا�شمة طرابل�س، 

مو�شحة اأنه مت انت�شال جثة مهاجر واحد.
تلقت  بيان  يف  قا�شم  اأي��وب  العميد  البحرية  ال��ق��وات  با�شم  املتحدث  وق��ال 
حلر�س  ال��ث��الث  القطاعات  “دوريات  اإن  منه  ن�شخة  بر�س  فران�س  وك��ال��ة 
ال�شواحل )الأو�شط، طرابل�س والغربي( متكنت الثالثاء املا�شي من اإنقاذ 
278 مهاجرا كانوا على منت اأربعة قوارب مطاطية �شمال غرب و�شمال 

�شرق طرابل�س وعلى م�شافات متباينة«.
�شمال غرب  ق��ارب خ�شبي  كانوا على منت  57 مهاجرا  اإنقاذ  قا�شم  واأك��د 
يذكر  مل  واح����د  م��ه��اج��ر  ج��ث��ة  ان��ت�����ش��ال  ت�شجيل  اإىل  م�����ش��ريا  ط��راب��ل�����س، 

جن�شيته.
35 ام��راأة و11 طفال، واأن معظمهم  اأن بني املهاجرين  واأو�شح املتحدث 

من ال�شودان واإريرتيا.
املهاجرين  نقل  بعدم  عدة  منا�شبات  يف  الدولية  الهجرة  منظمة  وطالبت 
اإىل ليبيا، معترة اأنها “لي�شت ميناء اآمنا والعتقال التع�شفي للمهاجرين 

يجب اأن ينتهي«.
من   3500 نحو  م�شري  حيال  قلقها  ع��ن  املتحدة  الأمم  ع��رت  ب��دوره��ا 
احتجاز  لوجودهم يف مراكز  “املعر�شني للخطر”  املهاجرين والالجئني 

قرب مناطق املعارك الدائرة جنوب طرابل�س.
وتوا�شل قّوات حفرت منذ الرابع من ني�شان/اأبريل هجوماً لل�شيطرة على 

طرابل�س حيث مقّر حكومة الوفاق املعرتف بها من الأمم املّتحدة.
وت�شّببت املعارك التي دخلت �شهرها اخلام�س ب�شقوط نحو 1093 قتياًل 
من  النازحني  عدد  اق��رتب  فيما  مدنيون،  بينهم  بجروح   5762 واإ�شابة 

120 األف �شخ�س، بح�شب وكالت الأمم املتحدة.

وا�سنطن: ما حدث يف اخلرطوم خطوة مهمة

كيف يرى العامل العهد اجلديد يف ال�شودان؟

•• وا�شنطن-وكاالت:

اللم�شات  ت�شع  التي  املتحدة  الوليات  على 
اأن  طالبان،  حركة  مع  اتفاق  على  الأخ���رية 
اأولهما  متناق�شتني:  حقيقتني  بني  توفق 
كانت  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��اأن  خاطئ  اعتقاد 
ق�����ادرة ع��ل��ى ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى ح��رك��ة مت���رد يف 
اأفغان�شتان، واأنه كان يفرت�س بها التفاو�س 
مبكرة،  مرحلة  منذ  ع�شكري  ان�شحاب  على 
قد  اتفاق  على  الآن  تتفاو�س  اأنها  والثانية 

يزيد وترية العنف عو�س تخفيفه. 

“فورين  م���وق���ع  يف  ع���ن���ه،  ع����ر  راأي  ه����و 
لوريل ميلر، مدير برنامج اآ�شيا  بولي�شي”، 
وم�شوؤول  الدولية،  الأزم��ات  لدى جمموعة 
الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف  �شابق  ب���ارز 

ل�شوؤون اأفغان�شتان وباك�شتان.
الكاتب،  براأي  وبني تلك احلقيقتني، هناك 
املتحدة  ال��ولي��ات  ت�شتطيع  �شيقة  م�شاحة 
اأط���ول حروبها، وجتنب  اإن��ه��اء  م��ن خاللها 

تفاقم حرب اأهلية. 
على  الأه����داف  تلك  حتقيق  يعتمد  و���ش��وف 

تفا�شيل التفاق.

املحادثات  ع��ل��ى  ي��ط��غ��ى  ال���ك���ات���ب،  وح�����ش��ب 
يف  الوا�شحة  وا�شنطن  نية  حالياً  اجل��اري��ة 
الن�شحاب من اأفغان�شتان. وقد ن�شج املنطق 
ال�شيا�شي لن�شحاب اأمريكا قبل وقت طويل 
م��ن اإع���الن دون��ال��د ت��رام��ب ع��ن رغبته فيه 

حينما ر�شح نف�شه للرئا�شة الأمريكية.
وكانت كلفة وحتديات بناء دولة يف اأحد اأفقر 
وج��ود حتديات  وع��دم  العامل،  دول  واأ�شعف 
بعد  املتحدة  ال��ولي��ات  على  مبا�شرة  اأمنية 
الإجهاز على القاعدة، تعني باأن تلك الفكرة 

�شوف تتبلور يف يوم ما لدى وا�شنطن. 

تهاون
ول��ك��ن ك���ون ال���ق���وات الأم��ري��ك��ي��ة ل���ن تبقى 
ل  اأفغان�شتان،  يف  تبقى  اأن  لها  ينبغي  ول 
كيفية  يف  ت��رام��ب  اإدارة  ت��ت��ه��اون  اأن  ي��ع��ن��ي 
ان�شحابها. وكان يفرت�س بالوليات املتحدة 
اأن تتفاو�س مع طالبان وهي يف اأوج قوتها، 
100،000 جندي.  هناك  لها  كان  عندما 
ك��م��ا وج���ب عليها ا���ش��ت��ب��اق وق���وع مت���رد من 
حركة  م��ع  �شيا�شي  ت��ك��ام��ل  ت�شجيع  خ���الل 
يف  اأوقاتها،  اأ�شعف  يف  كانت  عندما  طالبان 
11/9. ولكن  اأحداث  ال�شنوات الأوىل بعد 
اأمريكا مل تفعل. ومع تخفي�س عدد القوات 
اليوم،   14،000 ق��راب��ة  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة 
قبل   80،000 اإىل  ع��دده��ا  خف�س  بعدما 
بعد  عاماً  املتحدة  الوليات  �شيعت  عامني، 
اآخر م�شدر نفوذها. ورغم ذلك، لن تتحقق 
م�شالح اأمريكية ول اأفغانية، يف حال تركت 
الن�شحاب  ط��ري��ق  على  لتنهار  اأفغان�شتان 

الأمريكي. 

ماأزق دموي
وح�شب الكاتب، بغ�س النظر عن مدى مهارة 
امل��ف��او���ش��ات احلالية،  امل��ت��ح��دة يف  ال���ولي���ات 
اأو�شع  اأهلية  اأفغان�شتان يف حرب  تقع  لرمبا 
ومم��ت��دة ب��ع��د الن�����ش��ح��اب الأم���ري���ك���ي. وقد 
و�شل ال�شراع فعلياً اإىل مازق دموي، وحيث 
فيما  قوتها  ا�شتمرار  طالبان  حركة  اأثبتت 
لي�س  ل��ت��م��رد  تكتيكية  م��زاي��ا  م��ن  ت�شتفيد 
بحاجة لل�شيطرة على كامل البالد. ويف عام 

الأكر  اأفغان�شتان  يف  ال��ن��زاع  ك��ان   ،2018
دموية يف العامل باأثره. ولكن، براأي الكاتب، 
خ���الل ال��ع��ق��دي��ن الأخ����ريي����ن، وف���ر الدعم 
الأمريكي حلكومة كابول ولقواتها الأمنية، 
معادية  واإث��ن��ي��ة  �شيا�شية  لف�شائل  م����رراً 
ال�شعب  من  لي�س  ول��ذا  للتكاتف.  لطالبان 
وع�شكري  م����ايل  ت���راج���ع  ي���ق���ود  اأن  ت��خ��ي��ل 
ت�شوية  اإىل  التو�شل  يتم  مل  – ما  اأمريكي 
�شيا�شية بني جميع الف�شائل وطالبان – اإىل 
حرب اأهلية متعددة الأطراف مع �شبه فراغ 

يف ال�شلطة – كما جرى يف الت�شعينات.

مهمة �ساقة
التو�شل  ���ش��اق��اً  �شيكون  ال��ك��ات��ب،  وب��اع��ت��ق��اد 
�شتقبل  فهل  اأفغانية.  �شيا�شية  ت�شوية  اإىل 
طالبان، التي تزعم اأنها ل ت�شعى لل�شيطرة 
على ال�شلطة، بدميقراطية انتخابية؟. واإذا 
�شيا�شي؟.  �شمول  �شيتحقق  كيف  رف�����ش��ت، 
يكون  اأن  على  طالبان  ح��رك��ة  �شت�شر  وه��ل 
لها قائد تطلق عليه ا�شم “اأمري املوؤمنني”. 
وم��اذا �شيكون دوره؟ ومل ت�شر احلركة قط 
لت�شور ب�شاأن حتولها اإىل حزب �شيا�شي، واإذا 
اأفغان�شتان  مل تكن كذلك، ما هو دوره��ا يف 

تنعم ب�شالم؟ 
عملية  ت���وا����ش���ل���ت  اإذا  ال����ك����ات����ب،  وح�������ش���ب 
اأمريكية  حتركات  تخفف  اأن  اإما  التفاو�س، 
ق��ادم��ة م��ن خطر ح��رب اأو���ش��ع م��ع �شعوبة 
تزيد  اأن  اأو  �شلمية،  ت�شوية  اإىل  ال��ت��و���ش��ل 

الو�شع �شوءاً على �شواء.

و�سل ال�سراع فعليًا اإىل مازق دموي

االن�شحاب املت�شرع من اأفغان�شتان ينذر بعودة احلرب االأهلية

•• مدريد-اأ ف ب:

اأخلت ال�شلطات يف كناريا الكرى، اجلزيرة ال�شياحية 
باملحيط  الإ����ش���ب���اين  ال��ك��ن��اري  اأرخ��ب��ي��ل  ال��واق��ع��ة يف 
الأطل�شي، ال�شبت قرية وفندقاً فخماً وموقعاً �شياحياً 
اأيام على حريق اآخر  عقب اندلع حريق جديد بعيد 

اجتاح املنطقة نف�شها.
اإنه  تويرت  على  ح�شابه  على  اجل��زي��رة  جمل�س  وق��ال 
ب�شدد اإخالء كروز دي تيخادا، املمر اجلبلي ال�شهري 
مب��ن��اظ��ره اخل��الب��ة يف و���ش��ط اجل���زي���رة، اإ���ش��اف��ة اإىل 

فندق فخم جماور.
وم�شاء ال�شبت اأعلن املجل�س اإخالء و�شط قرية تيخادا 
وعدد من الأحياء املجاورة له، من دون اأن يّت�شح عدد 
باأن عدد �شكان  الأ�شخا�س الذين مت اإجالوؤهم، علماً 

القرية هو اأقل بقليل من األفي ن�شمة.
وقال جمل�س اجلزيرة اإنه يقوم بقطع الطرق القريبة 

من احلريق.
واأ�شاف حمّذراً ال�شّكان يف تغريدة بالأحرف العري�شة 

“غادروا املنطقة«.
اأي���ام فقط  وي��اأت��ي ه��ذا احل��ري��ق اجل��دي��د بعد خم�شة 
اآخ����ر  ح����ريق  على  الإطف������اء  ف��رق  �شيط�����رة  عل������ى 
مئات  اإج����الء  اإىل  واأّدى  نف�شها  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ان��دل��ع 

الأ�شخا�س.
واآنذاك، حذرت اأجهزة الطوارئ من رياح قوية وموجة 

حر و�شيكة ميكن اأن ت�شعل حريقا جديداً.
وق���ال رج���ال الإط��ف��اء يف غ���ران ك��ن��اري اإن مروحيات 

اأر�شلت للم�شاركة يف عمليات اإخماد احلريق.
ال�شيطرة  اإمكانية  اإّن  ب��ي��ان  يف  الإط��ف��اء  ج��ه��از  وق���ال 
على احلريق اجلديد “ل تبدو جّيدة يف ظل احلرارة 

والرياح والرطوبة املتدنية«.
على  متوفرة  لي�شت  الإط��ف��اء  مروحيات  اأّن  وا���ش��اف 
الفور اإذ اإّنها عادت اإىل الّر الإ�شباين الواقع على بعد 

اأكر من األف كلم.
ويف تغريدة على تويرت قالت اإدارة املراقبني اجلويني 
يف اإ�شبانيا اإّن اإحدى املروحيات كانت م�شاء ال�شبت يف 

طريقها من ملقة اإىل غران كناريا.

حريق جديد يف جزيرة كناريا الكربى االإ�شبانية  
•• القام�شلي-اأ ف ب:

قتل �شرطي واأ�شيب �شخ�شان بجروح اأم�س يف هجوم 
الغالبية  ذات  القام�شلي  مدينة  يف  مفخخة  ب�شيارة 
اأف��اد م�شوؤول  الكردية يف �شمال �شرق �شوريا، وفق ما 

اأمني وكالة فران�س بر�س.
اإره��اب��ي��ة على  وت��ب��ن��ى تنظيم داع�����س ع��ل��ى ح�����ش��اب��ات 

تطبيق تلغرام الهجوم.
الكردية  الداخلي  الم��ن  ق��وات  با�شم  املتحدث  وق��ال 
“انفجرت  بر�س،  لفران�س  احل�شن  علي  )ال�شاي�س( 
�شيارة مفخخة )الأحد( يف حي الربوية قرب مدر�شة 
تلك  م��ن  عن�شر  م��ق��ت��ل  ع��ن  اأ���ش��ف��ر  م��ا  ال�شناعة”، 
“اأحدهما  اآخرين بجروح،  القوات، واإ�شابة �شخ�شني 

اإ�شابته خطرية«.
واأ�شار احل�شن اإىل اأنه مت تفجري ال�شيارة “عن بعد«.

الإن�شان مقتل عن�شر  ال�شوري حلقوق  املر�شد  واأك��د 
من الأ�شاي�س.

و���ش��اه��د م��را���ش��ل ل��ف��ران�����س ب��ر���س يف امل��ك��ان النريان 
يف  اإط��ف��اء  عمال  انهمك  التي  ال�شيارة  م��ن  تت�شاعد 
اأثناء  وق��ع  التفجري  اأن  اإىل  م�شرياً  حريقها،  اخ��م��اد 
ال��ك��ردي، يف منطقة قريبة من  م��رور دوري��ة لالأمن 

“مفرزة” تابعة للجي�س ال�شوري.
الإدارة  اأب��رز مدن  واح��دة من  القا�شلي،  وُتعد مدينة 
�شرق  و�شمال  �شمال  يف  الأك��راد  اأن�شاأها  التي  الذاتية 
مبقار  فيها  ال�شوري  النظام  ق��وات  وحتتفظ  البالد، 

حكومية واإدارية وبع�س القوات.
�شمال  يف  الكردّية  القوات  �شيطرة  مناطق  وتتعّر�س 
���ش��رق ���ش��وري��ا ب��ني ح��ني واآخ���ر لع���ت���داءات انتحارّية 
مفّخخة  ن���ارّي���ة  دّراج������ات  اأو  ب�����ش��ّي��ارات  وت��ف��ج��ريات 
تنفيذ  امل��ت��ط��ّرف  التنظيم  يتبّنى  خ��ط��ف،  وع��م��ل��ّي��ات 

معظمها.
و�شهدت مدينة القام�شلي اعتداءات دموّية عدة. ويف 
متوز/يوليو املا�شي، اأ�شيب اأ�شخا�س عدة يف تفجري 

�شيارة مفخخة قرب كني�شة.

مقتل �شرطي بانفجار مفخخة يف القام�شلي  

•• عوا�شم-وكاالت:

انتظارها،  ط��ال  تاريخية  حل��ظ��ات  ال�شودانيون  وث��ق 
بتوقيعهم على التفاق ال�شيا�شي والإعالن الد�شتوري. 
و�شهد العامل حلظة حتول ال�شودان اإىل احلكم املدين، 

عر مرحلة انتقالية لثالث �شنوات.
وي��ن��ه��ي ه���ذا الت���ف���اق ف�����ش��اًل م���ن ال��ت��اري��خ احلديث 
لل�شودان، بعد نحو 30 عاماً من حكم الرئي�س املعزول 
ال�شعبية  الحتجاجات  م��ن  اأ�شهر  و7  الب�شري،  عمر 
احلرية  قوى  بني  املفاو�شات  من  اأ�شهر  و4  العارمة، 

والتغيري واملجل�س الع�شكري النتقايل.
والأفريقية  العربية  الأ����ش���وات  تعالت  م��ا  و���ش��رع��ان 
والعاملية املرحبة واملباركة للعهد اجلديد يف ال�شودان.

التفاق  بتوقيع  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  ورحبت 
احلرية  وق���وى  الع�شكري  املجل�س  ب��ني  ال�����ش��ودان  يف 

والتغيري، وا�شفة اإياه باخلطوة املهمة اإىل الأمام.
الأمريكية  اخلارجية  با�شم  املتحدثة  قالت  بيان،  ويف 
اإن الوليات املتحدة تتطلع اإىل اأداء اليمني الد�شتورية 
رئي�س  وتعيني  اأغ�شط�س   19 يف  ال�شيادي  للمجل�س 

وزراء يف 20 اأغ�شط�س.  
وقال وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية ال�شعودي، عادل 
دولة  لبناء  الأوىل  اللبنة  ه��و  “التفاق  اإن  اجل��ب��ري، 
اأف�شل  م�شتقبل  عتبة  على  يقف  ال�����ش��ودان  متمكنة. 
لأبنائه بعيدا عن اأي موؤثرات ت�شتهدف وحدة �شعبه«.

ال��ذي بذل  اأحمد علي،  اآب��ي  اإثيوبيا،  اأم��ا رئي�س وزراء 
الأفريقي  الحت���اد  دع��م  مظلة  حت��ت  م�شنية  ج��ه��ودا 
ل��ل��م��ف��او���ش��ات ب��ني الأط�����راف ال�����ش��ودان��ي��ة، ف��ق��د قال: 
“الطريق اإىل الدميقراطية يف ال�شودان بداأ. و�شيتي 

ل�شعب ال�شودان اأن يكونوا حفظة لل�شالم«.
اأما اجلارة ال�شمالية م�شر، فقد قال رئي�س وزراءها، 
مرحلة  اليوم  ي�شهد  “ال�شودان  م��دب��ويل:  م�شطفى 
امل�شتقبل.  نحو  بثقة  بها  يخطو  حا�شره  يف  ج��دي��دة 
يف  املقبلة  املرحلة  ت�شهد  اأن  على  والعزم  العهد  نوؤكد 

عالقات م�شر وال�شودان طفرة غري م�شبوقة«.
من  فكي،  مو�شى  الإفريقي  الحت��اد  مفو�شية  رئي�س 
ال�شعب  اإرادة  عن  تعبريا  ج��اء  “التفاق  ق��ال:  جانبه 
ال�شودان  م�شتقبل  التحديات.  لكل  للت�شدي  ونخبته 

اجلديد مرهون باإ�شراك واحرتام اجلميع«.
وعلق الو�شيط الأفريقي يف ال�شودان، حممد احل�شن 
على  ق��ادرة  اأفريقيا  اأن  يوؤكد  “التفاق  بقوله:  لبات، 

حل م�شكالتها«.
بتوقيع  الأم���ريك���ي���ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ورح���ب���ت  ه���ذا 
وقوى  الع�شكري  املجل�س  ب��ني  ال�����ش��ودان  يف  الت��ف��اق 
اإىل  املهمة  باخلطوة  اإي���اه  وا�شفة  والتغيري  احل��ري��ة 

الأمام.
الأمريكية  اخلارجية  با�شم  املتحدثة  قالت  بيان،  ويف 

بتوقيعه  ال�����ش��ودان  �شعب  تهنئ  املتحدة  ال��ولي��ات  اإن 
على الإعالن الد�شتوري والتفاق ال�شيا�شي بني قوى 
احلرية والتغيري واملجل�س الع�شكري النتقايل يف 17 

اأغ�شط�س.
حكومة  لت�شكيل  ب��داي��ة  اخل��ط��وة  ه���ذه  اإن  واأ���ش��اف��ت 
الو�شطاء من  بقيادة مدنية، م�شيدة بجهود  انتقالية 
هذه  يف  للتو�شط  اإثيوبيا  وحكومة  الأفريقي  الحت��اد 

التفاقية التاريخية.
واأكدت اخلارجية اأن املبعوث اخلا�س لل�شودان دونالد 
دعم  �شيوا�شل  التوقيع،  مرا�شم  ح�شر  ال���ذي  ب���وث، 

عملية تنفيذ التفاقيات.
والتغيري  احل���ري���ة  ق����وى  اأن  اإىل  ال�������وزارة  واأ�����ش����ارت 
واملجل�س الع�شكري النتقايل قاما بخطوة مهمة اإىل 
اإىل  تتطلع  املتحدة  الوليات  اأن  اإىل  م�شيفة  الأم��ام، 
 19 يف  ال�شيادي  للمجل�س  الد�شتورية  اليمني  اأداء 

اأغ�شط�س وتعيني رئي�س وزراء يف 20 اأغ�شط�س.
لل�شعب  الدعم  بتقدمي  املتحدة  ال��ولي��ات  »�شت�شتمر 
ح��ق��وق جميع  �شعيه حل��ك��وم��ة حت��م��ي  ال�����ش��وداين يف 
امل��واط��ن��ني ال�����ش��ودان��ي��ني وت����وؤدي اإىل ان��ت��خ��اب��ات حرة 

ونزيهة.«
البيت  يف  القومي  الأم���ن  م�شت�شار  رح��ب  جهته،  م��ن 
اإياه باخلطوة  بالتفاق وا�شفا  الأبي�س جون بولتون 

املهمة.
ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ح�شابه ع��ل��ى موقع  ب��ول��ت��ون يف  وق����ال  
ال���ش��ت��م��رار يف  اإىل  الأط����راف  “ندعو جميع  ت��وي��رت: 
اإقامة حكومة تكنوقراطية والنتقال اإىل النتخابات 
الدميقراطية واإ�شراك املراأة يف عملية ال�شالم ، وفًقا 

لإرادة ال�شعب ال�شوداين.«

•• �رسيناغار-اأ ف ب:

اأ�شيب ثمانية اأ�شخا�س بجروح خالل تظاهرة 
فيما  ك�شمري،  من  الهندي  ال�شطر  عا�شمة  يف 
لقمع  ق��ي��ود مكثفة  ف��ر���س  ال�����ش��ل��ط��ات  اأع�����ادت 
امل�شطرب،  الإقليم  اأج��زاء من  الحتجاجات يف 

على ما اأفاد م�شوؤولون.
ول يزال التوتر قائما يف الإقليم املتنازع عليه يف 
منطقة الهيماليا، بعد اأن األغت نيودلهي الو�شع 
الد�شتوري اخلا�س بال�شطر الذي ت�شيطر عليه 
اآب اغ�شط�س اجل��اري.  5 اقليم ك�شمري يف  من 

تنظيم  م��ن  املركزية  احلكومة  خ�شية  وب�شبب 
التي  ك�شمري  تخ�شع  وا�شطرابات،  احتجاجات 
باتت تابعة لالإدارة الهندية املركزية لإجراءات 
قبل  اأي  اأغ�شط�س،  اآب  من  الرابع  منذ  م�شددة 
احلكم  من  املنطقة  نيودلهي  حرمان  من  ي��وم 
تخفيف  ب�����ش��دد  ال�����ش��ل��ط��ات  ال����ذات����ي.وك����ان����ت 
احلركة  على  الكبري  الإغ����الق  ل��ه��ذا  ت��دري��ج��ّي 

والت�شالت.
يف  الم��اك��ن  ع�شرات  يف  ا�شتباكات  ان���دلع  لكّن 
جمّددا  القيود  فر�س  اأع���اد  ال�شبت  �شريناغار 
“بر�س  وكالة  ذك��رت  املناطق، على ما  بع�س  يف 

م�����ش��وؤول��ني مل  ع���ن  ن��ق��ال  انديا”  او  ت��را���ش��ت 
ت�����ش��م��ه��م.واأب��ل��غ امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ح��ك��وم��ة جامو 
وقت  يف  ال�شحافيني  كان�شال  روهيت  وك�شمري 
ا�شخا�س  ثمانية  اأّن  ال�شبت  م�شاء  من  متاأخر 
من  مزيدا  يقدم  اأن  دون  ا�شتباكات  يف  ا�شيبوا 
وكالة  كبري  حكومي  م�شوؤول  التفا�شيل.واأفاد 
اأّن املزيد من اخلطوط الهاتفية  فران�س بر�س 
�شتعود للعمل يف �شكل طبيعي “بحلول امل�شاء«.

املدار�س  يف  �شيعود  العمل  اإّن  م�شوؤولون  وق��ال 
وكالة  الث�����ن�����ني.وذك�����رت  امل���ن���اط���ق  ب��ع�����س  يف 
ال�شلطات قطعت  اأّن  انديا”  او  ترا�شت  “بر�س 

الغالبية  خدمة النرتنت يف مدينة جامو ذات 
توزيع  م����ن  ال�������ش���ك���ان  ال��ه��ن��دو���ش��ي��ة وح��������ّذرت 
التوا�شل  م��واق��ع  ع��ل��ى  ف��ي��دي��وه��ات  او  ر���ش��ائ��ل 
اجلي�س  م��ف��رك��ة.واأّك��د  اإنها  قالت  الجتماعي 
تبادل  ال�شبت يف  اأّن جنديا هنديا قتل  الهندي 
خط  على  باك�شتان  م��ع  “كثيف”  ن��ار  اإط���الق 
الهند  املراقبة احلدودّي.وك�شمري مق�شمة بني 
الريطاين  ال�شتعمار  نهاية  منذ  وباك�شتان 
عام 1947.وكانت �شبباً حلربني و�شدامات ل 
يف  اآخرها  اللدودين  اخل�شمني  بني  لها  ح�شر 

�شباط/فراير املا�شي.

جرحى واإعادة فر�س قيود يف ك�شمري  
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اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ور�شة �شيناء لت�شليح  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات  رخ�شة رقم:1020761 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد مر�شد �شعيد ر�شوده الغنيمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبدالرحمن جمعه �شلطان
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  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اإع����������الن
الكرنك  ال�ش�����ادة/واحه  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت والنقليات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2419986 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل عبدالرحيم حممد احمد احلمادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن عبدالكرمي حممد عبدالكرمي ال�شحي

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  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اإع����������الن
�شتايل  روكي  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب للرجال  رخ�شة رقم:2057624 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جوبيكا ابهيال�س �شانتو�س كومار %100
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة انور علي عمر عي�شى احمد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف انور علي عمر عي�شى احمد

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  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شدو 

 CN 2327110:لتنجيد املفرو�شات  رخ�شة رقم
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 غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الإجناز 

 CN 2611091:لو�شاطة اخلدمات  رخ�شة رقم
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 غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/منجرة 

 CN 1067360:شمارت لند  رخ�شة رقم�
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 غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الدراج 

الف�شيه لعمال البال�شرت والطابوق
رخ�شة رقم:CN 1194613  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 غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

�شركة ج اند دبليو لتجارة املعدات-�شركة 
ال�شخ�س الواحد- ذ م م 

بتاريخ    املنعقدة  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
يعلن   .. اأبوظبي  يف  العدل  كاتب  لدى  املوثق    2019/08/15

مكتب �شوان للمحا�شبة واملراجعة  عن ت�شفية:
�سركة ج اند دبليو لتجارة املعدات-�سركة ال�سخ�س الواحد- ذ م م 

فعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى 
 mohamedsawan@hotmail.com :املعني هاتف امييل
هاتف رقم 026770620 �س ب 26497 ابوظبي �شارع الكورني�س-
برج بينونة 2  الطابق الثالث مكتب رقم 18 واح�شار امل�شتندات 
الثبوتية وذلك خالل مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا 

الإعالن

اإعالن ت�شفية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دا�س للحلول المنيه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1010565 
تعديل ا�شم جتاري من/دا�س للحلول المنيه 

DAS SECURITY SOLUTIONS

اىل/دا�س لال�شتثمار
DAS INVESTMENT

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات ادارة ال�شركات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة )7010009(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شتثمار يف الموال اخلا�شة )6499013(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شترياد )4610008(
تعديل ن�شاط/حذف بيع اجهزة ومعدات النذار واملراقبة - بالتجزئة )4773912(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح الجهزة اللكرتونية املنزلية )9521001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركو للطاقة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2151280 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شعيد �شالح بخيت العامري من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شعيد �شالح بخيت العامري من 75% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �شعيد �شالح بخيت العامري

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/�شركو للطاقة ذ.م.م 

SERCO ENERGY LLC

اىل/�شركو للطاقة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 SERCO ENERGY - 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 غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بينك دوت�س لتجارة ال�شباغ

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2419408 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد �شهيل علي �شهيل الرا�شدي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد �شهيل علي �شهيل الرا�شدي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ر�شاد عبدال�شالم كونهالكاث كونهالكاث %49

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

تعديل ا�شم جتاري من/بينك دوت�س لتجارة ال�شباغ 
PINK DOST PAINTS TRADING

اىل/بينك دوت�س لتجارة ال�شباغ ذ.م.م
 PINK DOST PAINTS TRADING 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 غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موننت فيو للو�شاطة العقارية 21 ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2707535 
تعديل ن�شب ال�شركاء/ م�شطفى حممد الذكرى ال�شيد مندور من 49% اىل %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد ن�شات احمد عرفه %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شتيب اب ملتابعة املعامالت - �شركة ال�شخ�س الواحد 
STEP UP TRANSACTIONS FOLLOW UP - SOLE PROPRIETORSHIP LLC ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عائ�شه علي غنام حممد الهاملي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 0*0 اىل 1*1

تعديل عنوان/من Abu Dhabi Abu Dhabi Abu Dhabi اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي 
�شرق 11 252967 252967 ال�شيد عبداهلل مهري عبداهلل حميان

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

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

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اإع����������الن
لالدوات  امل�شتقبل  ال�ش�����ادة/ركن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الكهربائية  رخ�شة رقم:1095154 

تعديل ا�شم جتاري من/ركن امل�شتقبل لالدوات الكهربائية 

FUTURE CORNER ELECTRICAL APPLIANCES

اىل/ركن امل�شتقبل لالدوات الكهربائية ومواد البناء

FUTURE CORNER ELECTRICAL AND BUILDING MATERIALS

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخلراء ل�شت�شارات املوارد 

CN قد تقدموا الينا بطلب الب�شرية  رخ�شة رقم:1007478 
تعديل ا�شم جتاري من/اخلراء ل�شت�شارات املوارد الب�شرية 

EXPERTS HUMAN RESOURCES CONSULTANCY

اىل/اخلراء لال�شت�شارات
EXPERTS CONSULTANCY

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شت�شارات ودرا�شات ادارية )7020003(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اإع����������الن
�شيتاجوجن  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة اللكرتونيات والهواتف املتحركة ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1182335 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد عبيد را�شد الكعبي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد احمد حممد احمد ال�شام�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  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اإع����������الن
العني  ال�ش�����ادة/بوابة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لاللكرتونيات ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1676229 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد عبيد را�شد الكعبي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد احمد حممد احمد ال�شام�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  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اإع����������الن
�شان�س  ال�ش�����ادة/ور�شة جولدن  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 
CN  قد تقدموا الينا بطلب لكهرباء ال�شيارات رخ�شة رقم:2694805 

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة خليفه عبداهلل خليفه غبا�س املري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شيمول كانتى جو�س راجنيت جو�س %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خليفه عبداهلل خليفه غبا�س املري
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  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/88  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتنظيم احلفالت واملنا�شبات
رخ�شة رقم:CN 2623264  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 غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شعيدي لتجارة قطع غيار ال�شيارات امل�شتعمله
رخ�شة رقم:CN 1122415  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 غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اإع����������الن
املريغه  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لرتكيب احلجر
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2352598 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شليم ح�شن احمد املزروعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد �شعيد عبداهلل �شيخان املعويل

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  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

يف النقطة العمياء
اليمني  اأق�����ش��ى  ك��ان عنف     لطاملا 
ج���������زًءا م�����ن امل�������ش���ه���د الأم����ري����ك����ي 
ارتكب   ،1995 ع�����ام  امل���ع���ا����ش���ر. 
النا�شط املناه�س للحكومة تيموثي 
اإرهابي  هجوم  اأ���ش��واأ  ث��اين  ماكفي، 
الوليات  ت��اري��خ  الإط����الق يف  ع��ل��ى 
املتحدة من خالل اإطالق النار على 
مبنى الفريد ب. مورا الفيدرايل يف 
اأوكالهوما �شيتي، حيث قتل 168 

ا. �شخ�شً
   ي��ب��ق��ى اأن����ه ب��ع��د اأح�����داث احل���ادي 
رّكزت احلكومة  �شبتمر،  ع�شر من 
الإرهاب  مكافحة  على  الأمريكية 
الإ���ش��الم��ي، ���ش��واء داخ���ل ال��ب��الد اأو 
خارجها. ولئن اأعطت هذه اجلهود 
ا اإىل توقف  اأي�شً اأدت  ثمارها، فاإنها 

التطرف اليميني يف نقطة عمياء.
   مت ارت��ك��اب اأك���ر م��ن 70 باملائة 
 2008 الفتاكة بني  الهجمات  من 
و2017 من قبل جماعات اليمني 
قتل   ،2018 ع�������ام  امل�����ت�����ط�����رف. 
��ا واح������ًدا على  اجل���ه���ادي���ون ���ش��خ�����شً
ال������رتاب الأم���ري���ك���ي، م��ق��اب��ل �شتة 
العنف  اإىل  ُتعزى  وف��اة  حالة  ع�شر 

اليميني املتطرف.
   العديد من هذه الهجمات ت�شدرت 
ذاك هو  ك����ان  ال�����ش��ح��ف.  ع��ن��اوي��ن 
احلال يف اأكتوبر 2018، عندما قام 
روبرت باورز بقتل اأحد ع�شر منتميا 
لكني�س �شجرة احلياة يف بيت�شبريغ، 
اأن مررها هو  وهي جرمية يعتقد 
دعم اجلالية اليهودية للمهاجرين 

الذين يدخلون الوليات املتحدة.
اأن   ،2015 ع���ام  ���ش��ب��ق يف  ك��م��ا      
م�شلني  ت�شعة  رووف  دي����الن  ذب���ح 
يف  الإفريقية  امليثودية  اأبر�شية  يف 

ت�شارل�شتون، �شاوث كارولينا.
م�شرح  اأي�������ش���ا  ه���ي  اأم���ري���ك���ا  اإن     
وتخريب  ال�������ش���ود،  ع��ل��ى  ل��ه��ج��م��ات 
امل�شلحة  وامل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  امل�������ش���اج���د، 
ب��دوري��ات على احلدود  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
التجاوزات  من  وغريها  املك�شيكية، 
ت��ن��ت�����ش��ر على  ال���ت���ي مل  واجل����رائ����م 
نطاق وا�شع، ولكنها مع ذلك تدمر 

حياة اجلماعات املعنية.
   اإن��ه خطر معرتف به حتى داخل 
حذرت   ،2018 ع��ام  ترامب.  اإدارة 
ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ال���ب���ي���ت الأب���ي�������س 
ال��ر���ش��م��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة الإره�������اب من 
اليمينية  الأخ���ط���ار  م��ن  جم��م��وع��ة 
املخاوف  اإىل  بالإ�شافة  املتطرفة، 
التقليدية من جماعات مثل داع�س. 
وزير  نيل�شن،  كري�شتني  اأطلق  كما 
�شّفارة  ال�����ش��اب��ق،  ال��داخ��ل��ي  الأم����ن 

الإنذار.
    غري اأن رد فعل ترامب على العنف 
اأكر  اليميني املتطرف، رمبا يكون 
بعد مذبحة  ه��ذا.  للقلق من  اإث���ارة 
الكني�س يف بيت�شرغ، حتدث ترامب 
فيما  وراأى  ب�شعة”،  “جرمية  ع��ن 
“اأ�شواأ  ب�����اورز  روب�����رت  ع��ل��ي��ه  اأق�����دم 
ينقل  اأن  ق��ب��ل  الإن�شانية”،  يف  م��ا 
ال�شيا�شة  اإىل  ب�����ش��رع��ة  ت���رك���ي���زه 
ال��وط��ن��ي��ة امل���ع���ادي���ة ل��ل��رق��اب��ة على 
“رمبا  لل�شحفيني،  بقوله  ال�شالح 
لو متت حمايتهم يف املعبد، لختلف 
يكونوا  مل  ل��ك��ن��ه��م  ج�����دا،  ال���و����ش���ع 
“باورز”،  باإمكان  ك��ان  وم��ا  كذلك، 
ل�شوء احلظ، القيام باأ�شياء ما كان 

عليه اأن يفعلها.
   ع��ام 2017، يف اأع��ق��اب مظاهرة 
والنازيني  البي�س  ت��ف��وق  لأن�����ش��ار 
يف  اليمني”،  “توحيد  اجل�������دد، 

اأعدائه اللدودين  مرت اإىل مع�شكر 
- مع العلم اأن الطيف الدميقراطي 

احلايل يبدو اأكر نقدا.
ت�������رى و�����ش����ائ����ل الإع��������الم  ق�����د      
يف  لكن  �شيئ،  خا�شر  اأن��ه  الرئي�شية 
الإدارة  اعتبار  ميكن  موؤيديه،  نظر 

اجلديدة غري �شرعية من البداية.
    امزجوا هذه الريبة مع نظريات 
م�شروقة،  انتخابات  ح��ول  امل��وؤام��رة 
من  ق��وي  مزيج  على  و�شتح�شلون 
الغ�شب وعنف مفرت�س من جانب 

الرتامبيني الأكر تطرًفا.

نبذ املتطرفني
    رغ���م ه���ذه امل��خ��اط��ر، ف���اإن الأفق 
�شينق�شع على املدى الطويل. وغني 
عن القول، انه اإذا خ�شر ترامب عام 
2020، فلن يكون لأمريكا رئي�س 
ومينح  ال��وح��و���س،  يعّبئ  متع�شب، 

الحرتام لليمني املتطرف.
   �شتكون اإدارة جديدة اأكر ا�شتعدادا 
اإج���راءات �شارمة �شد هذه  لتخاذ 
ال��ت��ي��ارات، رغ��م وج��ود تاأخري يجب 
قل�شت  ت��رام��ب  اإدارة  لأن  ت��دارك��ه، 

موارد مكافحة الإرهاب اليميني.
اأن يحث     ومي��ك��ن لرئي�س ج��دي��د 
اإ����ش���دار قوانني  ع��ل��ى  ال��ك��ون��غ��ر���س 
مل����ك����اف����ح����ة جت����ن����ي����د امل����ت����ط����رف����ني 
ع��ل��ى و�شائل  ال��ي��م��ي��ن��ي��ني، وخ��ا���ش��ة 
كما  الج�����ت�����م�����اع�����ي،  ال�����ت�����وا������ش�����ل 
الإرهابيني  م���ع  ال��ت�����ش��ري��ع  ي��ف��ع��ل 

اجلهاديني.
   وعلى عك�س اجلماعات الإ�شالمية 
والعمل  امل���الح���ق���ة  ع���ل���ى  امل���ع���ت���ادة 
اليميني  امل��ج��ت��م��ع  ف�����اإن  ال�������ش���ّري، 
مثل  اأم���ام  ه�شا�شة  اأك���ر  امل��ت��ط��رف 
احلكومة.  �شيا�شة  يف  التحول  ه��ذا 
وعالقتها  م��ن��ق�����ش��م��ة،  ف���احل���رك���ة 
بق�شايا �شيا�شية ت�شتقطب الغلبية 
نقاط  م�����ن  واح����������دة  اأي���������ش����ا  ه�����ي 

�شعفها.
   ان اجلماعات التقليدية املحافظة، 
قدماء  هم  من  عموًما  تعرف  التي 
التحقوا  ال����ذي����ن  ال���رادي���ك���ال���ي���ني 
اأخرى  خ��ي��ارات  ت��ق��رتح  ب�شفوفها، 
والنجاح  املتطرفني.  عنف  ملكافحة 
امل�شتدام يتوقف على هوؤلء املنتمني 

غري العنيفني.
التن�شل  منهم  نطلب  اأن  ي��ج��ب     
من هوؤلء املتطرفني، كما نفعل مع 
املنظمات الإ�شالمية التي لها تاأثري 
الرهابية  الهجمات  بعد  ال�شارع  يف 
عنفهم،  ي���دي���ن���وا  ان  اجل����ه����ادي����ة: 
ويعملون جنًبا اإىل جنب مع اأجهزة 
العنا�شر  ع��زل  وي��ح��اول��ون  الم���ن، 

الأكر خطورة يف جمتمعهم.
امل�������ش���وؤول���ي���ة الأك������ر دون     وت���ق���ع 
�شخ�شيات  ع�����ات�����ق  ع����ل����ى  �����ش����ك 
وال�شخ�شيات  اجل��م��ه��وري  احل���زب 
العنف،  خطر  فلتقليل  الإعالمية. 
الرئي�س  معار�شة  عليهم  �شيتعني 
تزوير  يدعي  اأن  �شيحاول  ك��ان  اإذا 
نظريات  ي��ن��ق��ل  اأو  الن���ت���خ���اب���ات، 
ال�����ش��رع��ي��ة عن  ي��ن��زع  اأو  امل����وؤام����رة، 
الأ�شواأ  اأو  ���ش��م��ت��وا،  واإذا  خليفته. 
ملرارة  امل�شاعدة  يد  م��دوا  ذل��ك،  من 
ت���رام���ب، ف����اإن ال��ت��ه��دي��د الإره���اب���ي 

�شيزداد.
--------------------------

ال�سالم  درا�سات  مركز  *مدير 
تاون  جورج  جامعة  يف  والأم��ن 
مركز  يف  وب��اح��ث  الأم��ري��ك��ي��ة 
�سابان ل�سيا�سة ال�سرق الأو�سط 

مبعهد بروكينغز يف وا�سنطن.

اعتمادات �شعيفة ملقاومة الرهاب البي�س اليمني املتطرف يثري الرعب يف امريكا

تيموثي ماكفي ثاين اأ�شواأ هجوم اإرهابي يف تاريخ الوليات املتحدةمواجهات عن�شرية م�شتمرة تاثري متزايد لن�شار تفوق البي�س

ماذا �شيحدث يف �شورة رحيله؟
ومقتل  ف��رج��ي��ن��ي��ا،  ���ش��ارل��وت�����ش��ف��ي��ل، 
م��ت��ظ��اه��ر م��ن��اه�����س ل��ل��ح��رك��ة، قال 
“اأ�شخا�س  هناك  ك��ان  اإن��ه  الرئي�س 

طيبون جدا من اجلانبني..«
املتطرفون  احت�شد  اليمني،  على     
جي  الباحث  وح�شب  ترامب.  خلف 
اإم بريغر، املتخ�ش�س تزدهر يف هذه 
اأمريكا  “لنجعل  احلركات، �شعارات 
والت�شورات  اأخرى”،  مرة  عظيمة 

الرتمبية.
ت��رام��ب ق��د جتاوز  “دعم     وك��ت��ب 
لقد قام  كل املو�شوعات الأخرى”. 
واأر�شل  �شنع  ال��ذي  �شايوك،  �شيزار 
ال�شنع  حملية  قنبلة  ع�شرة  ث��الث 
مناه�شة  ���ش��ه��رية  �شخ�شيات  اإىل 
ب�شور  �شاحنته  بتغطية  ل��رتام��ب، 
العدوانية  وامل��ل�����ش��ق��ات  ال��رئ��ي�����س 
التي  الت�شريحات  م��ن  امل�شتوحاة 
النتخابية،  حملته  خالل  بها  اأدىل 

مثل “�شي ان ان مقرفة«.
    وعلى عك�س اجلماعات اجلهادية، 

عن  ال���ن���اج���م  ال���ت���وح���د  م���ر����س  اأو 
اللقاحات.

الت�شكيك يف حتقيق  اأج���ل      وم��ن 
اللجوء  مولر، مل يرتدد ترامب يف 
اإىل وزارة العدل ومكتب التحقيقات 
نظرية  ي�������ش���ّرع  مم����ا  ال����ف����ي����درايل، 
الدولة”  داخ�����ل  “دولة  امل����وؤام����رة 

املعادية للمحافظني.
    ويف حال هزمية انتخابية، ميكن 
قد  الت�شويت  اآلت  اأن  نتخيل  اأن 
الدميقراطيني  اأن  اأو  تزويرها،  مت 
جتاهلوا اأوراق القرتاع اجلمهوري، 
من بني ت�شريحات جنونية اأخرى، 
ل��ت��ري��ر ه��زمي��ت��ه، ح��ت��ى ل���و يرتك 

ال�شلطة بهدوء.
يقوم  اأن  اأي�������ش���ا  امل���رج���ح  وم����ن      
ان  ومي��ك��ن  خلفه.  بت�شويه  ت��رام��ب 
عدًوا  دميقراطي  مر�شح  اأي  يعتر 
باإمكان  ال�شياق،  هذا  ويف  �شخ�شًيا. 
باأنها،  ت�شهد  اأن  كلينتون  ه��ي��الري 
امل��ق��رب��ني منه،  م���ن  ك��ان��ت  اأن  ب��ع��د 

يف حني اأنهم كانوا 10 باملائة فقط 
عام 2015.

   بالتاأكيد، الغالبية العظمى تقبل 
هذه  اأن  اإل  ال���ي���ه���ودي���ة،  اجل���ال���ي���ة 
الأرقام تظهر اأن معاداة ال�شامية مل 

تعد ظاهرة هام�شية.
اأك���ر  ع��ن�����ش��ري��ة  اآراء  ل��ل��ب��ع�����س      
ت��ط��رًف��ا. وح�����ش��ب م�����ش��ح، ف����اإن 15 
يعي�شون  باملئة(   4( �شخ�س  مليون 
يتفقون  الأمريكية،  الأرا���ش��ي  على 

مع حركة تفوق البي�س.
   ان العديد من هذه املوا�شيع، هي 
وخطابه.  الرئي�س  خطب  �شلب  يف 
ح��ظ��ر على  ف���ر����س  اإىل  دع����ا  ف��ق��د 
مواطني  وه��اج��م  امل�شلمني،  هجرة 
يف  وي�شتمر  البائ�شة”،  “البلدان 
املرتبطة  اجل���رائ���م  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 

بالهجرة.
��ا، ما�شيه من  اأي�����شً    ون��ع��رف عنه 
و�شراكته  العن�شرية،  الت�شريحات 
مع �شخ�شيات من الف�شاء الفا�شي 

اليمينيني  ل����الإره����اب����ي����ني  مي���ك���ن 
الع��ت��م��اد على دع��م ع��دد كبري من 
على  ي�شاركونهم،  الذين  املواطنني 

الأقل بع�س اآرائهم.
    ل توجد رابطة اأمريكية، �شلمية 
ال�شريعة.  اج��ل  م��ن  تنا�شل  ل،  اأو 
باملو�شوعات  املقابل، فيما يتعلق  يف 
التي نعترها عالمات ميينية، مثل 
الفيدرالية،  احلكومة  يف  الت�شكيك 
وما  الأ�شلحة،  حمل  على  واملوافقة 
اإىل ذلك، فاإن العديد من املنظمات 
ب��ه��ا متاما،  ل���ه���ا، وم���ع���رتف  ت�����روج 

وتعمل دون ازعاج.
ي���ق���رب م����ن ن�شف     وي���ع���ت���ر م����ا 
الهجرة  اجلمهوري  احلزب  اأع�شاء 
ن�شف  ويعتقد  اأم��ري��ك��ا،  على  عبئا 
ينا�شب  ل  الإ���ش��الم  اأن  الأمريكيني 
اأجريت  درا���ش��ة  وك�شفت  امل��ج��ت��م��ع. 
من  ب��امل��ائ��ة   14 اأن   2017 ع����ام 
ال�شكان لديهم اآراء معادية لل�شامية 
بال�شرورة(،  عنيفة  تكون  اأن  )دون 

 – الن�شفي  التجديد  انتخابات  يف 
الرهان  يكن هو  ان من�شبه مل  مع 
�شحفيا  م����وؤمت����را  ت���رام���ب  -ق�����دم 
ب�شدة  “مدعوم  اإنه  فظا، حيث قال 
�شخيف،  ت�����ش��ري��ح  ال�شود”،  م���ن 
واتهامها  ال�شحافة  مهاجمة  قبل 
“بتغطية معادية، بعبارة ملطفة ».

   ويوؤكد ترامب بانتظام اأن ماليني 
غري  ب�شكل  م�شجلون  الأ���ش��خ��ا���س 
النتخابية،  ال���ق���وائ���م  يف  ق���ان���وين 
واأن كل هذا العامل ال�شغري ي�شوت 

�شده.
   ل��ي�����س م���ن ال�����ش��ع��ب ت��خ��ي��ل اأن���ه 
مزيد  م��ع  ب��ذل��ك،  القيام  �شيوا�شل 
اأدت  اإذا  من الأوه��ام اأكر تف�شياًل، 
اإىل هزميته   2020 انتخابات عام 

ورف�شه.
التزوير  م�����ش��األ��ة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة     
الن��ت��خ��اب��ي، ف��ق��د دع���م ال��رئ��ي�����س يف 
امل���ا����ش���ي ن���ظ���ري���ات امل�����وؤام�����رة، مثل 
�شكاليا،  اأن��ت��ون��ني  القا�شي  اغتيال 

الأم����ري����ك����ي. وق����د مت���ت دع�����وة بن 
املوؤيد  الكاريكاتري  ر�شام  غاري�شون، 
لرتامب املعروف مبعاداة ال�شامية، 
اإلغاء  )ق��ب��ل  الأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  اإىل 

دعوته(.
زعيم  �شبن�شر،  ريت�شارد  وح�شب     
حركته  ف������اإن  امل���ت���ط���رف،  ال���ي���م���ني 
وبعد  “وجدت �شيًئا ما يف ترامب”، 
�شارلوت�شفيل، قال النا�شط اليميني 
مهلال، اإن ترامب “جعل من املمكن 

روؤية اليمني البديل«.
ال��ع��دي��د منا ي�شعرون  اأن      ورغ���م 
الرئي�س، ويريدون  بال�شمئزاز من 
اأن يقولوا له “غري ماأ�شوف عليك” 
املحتمل  الفعل  رد  فاإن  تاأخري،  دون 
ترامب  لهزمية  اليمني  اأق�شى  من 
ل��ل��ت��ف��ك��ري يف  ي��دف��ع��ن��ا   2020 ع���ام 

تاأثري هذا الإرهاب.

نظريات املوؤامرة
2018، بعد هزمية حزبه      ع��ام 

- يف اأعني اأن�شار تفوق البي�س، رئا�شة ترامب هي ع�شر ذهبي

- قد تثري هزمية ترامب نظريات موؤامرة جديدة، وتدفع اأتباعه اإىل االعتقاد باأن احلكومة �شقطت يف اأيدي االأعداء

تراجعه لي�س م�سمونا:

بعد ترامب، اإرهاب اليمني املتطرف قد ي�شتفحل...!
•• الفجر -دانيال بيمان -

ترجمة خرية ال�شيباين

واأبر�سيات  وم�ساجد  معابد  على  الفتاكة  الهجمات  بعد 
اهتماًما  جم��دًدا  ترامب  رئا�سة  ت�سهد  ال�سود،  الأمريكان 

العنف  اليميني املتطرف.   يف حد ذاته، هذا  بالإرهاب 
يكفي لإحداث �سدمة، لكن ردة فعل دونالد ترامب -مزيج 
من الإنكار واللتبا�س -كانت بائ�سة بالن�سبة جلزء كبري 
من ال�سعب الأمريكي.    يف اأعني اأن�سار تفوق البي�س، ُتعترب 
التهمي�س  معادلة  قلبت  فقد  الذهبي،  الع�سر  ترامب  رئا�سة 

احلقوق  حركة  انت�سار  منذ  ق�سيتهم  عرفته  الذي  امل�ستمر 
املتطرف  اليميني  الإره��اب  تراجع  يف  الأمل  اأن  اإل  املدنية. 
2020 لي�س م�سموًنا.   يف  بعد مغادرته البيت الأبي�س عام 
الواقع، اأ�سبحت احلركة امل�سوؤولة عن هذا العنف الآن، اأقوى 
بكثري مما كانت عليه عام 2016. وبالتايل من املمكن اأن تثري 

هزمية ترامب نظريات موؤامرة جديدة، وتدفع اأتباعه اإىل 
العتقاد باأن احلكومة �سقطت يف اأيدي الأعداء، بل وميكن 
ال�سار  واخلرب  امل�ساعر.    هذه  مثل  يحّفز  اأن  نف�سه  لرتامب 
الوحيد، هو اأن اجلماعات اليمينية املتطرفة منق�سمة وه�سة 

اأمام القمع، اإذا راأت احلكومة اأن ممار�سة ذلك �سروري.

- اجلماعات اليمينية املتطرفة منق�شمة وه�شة 
اأمام القمع، اإذا راأت احلكومة اأن ذلك �شروري

- 15 مليون �شخ�س )4 باملئة( يعي�شون يف 
اأمريكا، يتفقون مع حركة تفوق البي�س

ف��ع��ل  رد 
اأق�شى اليمني 
م���ن ه��زمي��ة 
عام  ت��رام��ب 
2020 يدفع 
يف  للتفكري 
ت��اأث��ري ه��ذا 

االإرهاب

ال����ي����م����ني 
املتطرف وجد 
���ش��ي��ًئ��ا م��ا يف 
ترامب، وهذا 
جعل  االأخ��ري 
اليمني  روؤي��ة 
ال����ب����دي����ل 

ممكنة
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تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
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تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد احمد حممد احمد ال�شام�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  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
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عربي ودويل

•• وا�شنطن-وكاالت:

اجل�����اري،  )اآب(  اأغ�����ش��ط�����س  م��ط��ل��ع 
الأمريكية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
ع�شكريني  وف����دي����ن  ت���و����ش���ل  ع����ن 
ب�شاأن  ات��ف��اق  اإىل  وت��رك��ي  اأم��ري��ك��ي 
اإن�شاء منطقة اآمنة يف �شمال �شوريا 
ت��خ�����ش�����س ل��الج��ئ��ني ه���ارب���ني من 

احلرب الدائرة منذ عام 2011.
ب�شاأن  ك���رى  م�شكلة  ه��ن��اك  ول��ك��ن 
ه�����ذا الت�����ف�����اق، وف�����ق م����ا ك���ت���ب���ه، يف 
داكوتا  اإنرت�شت”،  “نا�شونال  موقع 
ب��رام��ج دفاعية  ب���ارز يف  ب��اح��ث  وود، 
وزميله  “هريتيج”،  م��ع��ه��د  ل���دى 
يف  وزم��ي��ل  باحث  فيليب�س،  جيم�س 
ال�شرق  �شوؤون  املعهد، متخ�ش�س يف 

الأو�شط.
كاتبي  ح�شب  امل�شكلة،  تلك  وتكمن 
املقرتحة  امل��ن��ط��ق��ة  ك���ون  امل���ق���ال، يف 
خا�شعة  منطقة  من  تقتطع  �شوف 
كردية  ميل�شيات  ل�شيطرة  ح��ال��ي��اً 
���ش��وري��ة، ت��ع��م��ل حت���ت م��ظ��ل��ة قوات 
وتنظر  ال���دمي���ق���راط���ي���ة.  ����ش���وري���ا 
كردية  م��ي��ل�����ش��ي��ات  اإىل  وا���ش��ن��ط��ن 
كحلفاء رئي�شيني �شد داع�س، ولكن 
انف�شاليني  متكن  اأنها  ت��رى  اأن��ق��رة 
ت���رك���ي���ا منذ  ي����ح����ارب����ون  اأك��������������راداً 

الثمانينات.

اإغفال تفا�سيل
ال��ك��ات��ب��ان لإغ���ف���ال التفاق  وي�����ش��ري 
تفا�شيل اأ�شا�شية، كاملعامل الرئي�شية 
يحافظ  ���ش��وف  م���ن  اأو  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، 
ف���ع���ل���ي���اً ع���ل���ى الأم���������ن داخ�������ل تلك 
املنطقة. ورمبا ل يفرت�س اأن يكون 
�شيء،  ك��ل  بعد  لأن���ه،  مده�شاً،  ذل��ك 
امل�����ش��ك��ل��ة ال��ت��ي ي��ع��م��ل الت���ف���اق على 
تتوافر  ول  التعقيد،  �شديدة  حلها 

اإجابات �شهلة اأو حلول �شريعة لها. 
وي��ل��ف��ت ال��ك��ات��ب��ان ل��ل��ج��وء م��ا يزيد 
عن اأربعة ماليني لجئ �شوري اإىل 
منطقة  باإقامة  ترغب  التي  تركيا 
اآم���ن���ة ت�����ش��ت��ط��ي��ع م���ن خ��الل��ه��ا نقل 
���ش��غ��ط فر�شته  ل��ت��خ��ف��ف  لج���ئ���ني، 
عن  ناهيك  املحلية،  م��وارده��ا  على 
ت��ك��ن ترغب  داخ���ل���ي���ة، مل  م�����ش��اك��ل 

بوقوعها. 

مك�سب م�ساعف
تبعاً  امل��ق��ال،  كاتبي  وح�شب  ول��ك��ن، 
املنطقة  ت���وف���ر  ت���رك���ي���ا،  حل�����ش��اب��ات 
الآمنة فر�شة م�شاعفة لإبعاد اأكراد 
���ش��وري��ني ع��ن احل���دود ال��رتك��ي��ة، ما 
اإقامة  عليهم  ال�����ش��ع��ب  م��ن  يجعل 
كيان كردي متجان�س يفر�س نف�شه 
يف املطالبة مبناطق يف �شرق تركيا. 
احتمال حتقيق  التفاق  ول��ذا ميثل 
مك�شب م�شاعف لرتكيا، ولكن على 
اأن  الكاتبان  وي��رى  الأك���راد.  ح�شاب 

الأكراد يعانون من جميع الأطراف. 
فالأتراك ينظرون اإليهم باعتبارهم 
اإرهابيني ي�شعون لإقامة وطن لهم 
���ش��ي��ق��ام ع��ل��ى ج���زء م��ن ت��رك��ي��ا، كما 
من  ال�شورية  احلكومة  لهم  تنظر 
طريق  على  عقبة  اأي  املنظار،  نف�س 
ال�����ش��وري ب�شار  ال��رئ��ي�����س  ا���ش��ت��ع��ادة 
�شر”  “كل  على  ال�شيطرة  الأ���ش��د 

من الأر�س ال�شورية، كما وعد. 

متناف�سون
ويتناف�س لل�شيطرة على تلك املنطقة 
ما تبقى من فلول داع�س، وعنا�شر 
فتاكة م��ن ال��ق��اع��دة، واأع���داد كبرية 
من  ال�شورية  املعار�شة  مقاتلي  من 
تنظيمات اإ�شالمية مت�شددة اأخرى، 
وميلي�شيات  اإي��ران��ي��ون،  وم��ق��ات��ل��ون 
عنا�شر  فيهم  لإي��ران)مب��ا  موالية 
جميع  وي��ت��ح��ارب  اهلل(.  ح���زب  م���ن 
تبقى من  ما  لل�شيطرة على  ه��وؤلء 
و�شط  الأك�����راد  ووق���ع  بنية حت��ت��ي��ة، 

جميع هوؤلء. 
لتخفيف  املتحدة  ال��ولي��ات  وت�شعى 
معاناة الأكراد ومنع اإبادتهم. ولكن 
متاماً  وتدرك  اأي�شاً،  عملية  اأمريكا 
اأك���ف���اء، وهم  الأك������راد م��ق��ات��ل��ون  اأن 
الأكر فعالية يف مهاجمة جماعات 
اإرهابية ت�شكل تهديداً على امل�شالح 

الأمريكية. 

عالقة معقدة
وب��اع��ت��ق��اد ك��ات��ب��ي امل���ق���ال، ف����اإن خلو 
التفاق من اأية اإ�شارة ملن �شين�شئ تلك 
املنطقة الآمنة، يك�شف مدى تعقيد 
– الرتكية.  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ع��الق��ة 
ومن املعروف اأن كال البلدين ع�شو 
الوليات  وتعتمد  ال��ن��ات��و،  حلف  يف 
من�شاآت  ا����ش���ت���خ���دام  ع��ل��ى  امل���ت���ح���دة 
ولكن  تركيا.  ت�شت�شيفها  ع�شكرية 
وا�شرتت  طريقها،  يف  م�شت  تركيا 
من رو�شيا نظام الدفاع ال�شاروخي 
هواج�س  رغ���م   ،S-400 امل��ت��ط��ور 

ي�شكله  خ���ط���ر  ب���������ش����اأن  اأم���ري���ك���ي���ة 
ه���ذا ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى ب��رن��ام��ج اأح���دث 

 .F-35 ،مقاتالتها النفاثة
اأن  ال����ك����ات����ب����ان  ي�������رى  ذل�������ك  اإىل 
ال��الج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني ب��ح��اج��ة اإىل 
م���الذ اآم���ن ط��امل��ا ت��وا���ش��ل��ت احلرب 
الأكراد  اأن  كما  �شوريا.  يف  الأهلية 
ق��ي��م��ون فيما  ����ش���رك���اء  ال�������ش���وري���ني 
ملحاربة  اأم���ري���ك���ا  مب�����ش��اع��ي  ي��ت��ع��ل��ق 
الإيراين.  النفوذ  ولحتواء  داع�س، 
باأن  ت�شمح  اأن  لوا�شنطن  ينبغي  ول 
النظام  خل�شومهم،  فري�شة  يقعوا 

ال�شوري، اأو داعميه الإيرانيني. 

خماطر اأمنية
ووفقاً لراأي كاتبي املقال، ل ت�شتطيع 
الوليات املتحدة اأن ترحل متاماً عن 
اأكر  اأمنية  خماطر  ب�شبب  املنطقة 
وكذلك  اإره��اب��ي��ة،  تنظيمات  متثلها 
اإي�����ران لرت�شيخ  ج����راء خم��ط��ط��ات 
وج���وده���ا يف ���ش��وري��ا، ول��ف��ت��ح جبهة 
اإ�شرائيل.  مع  احل��دود  عند  جديدة 
اأن ت�شعى  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  وع��ل��ى 
�شوريا،  واأك��راد  تركيا  بني  للتو�شط 
اإقامة  يف  دوراً  ���ش��اب��ق��اً  ل��ع��ب��ت  ك��م��ا 
ع��الق��ات اأف�����ش��ل ب��ني تركيا واأك���راد 
يرى  مقالهما،  خ��ت��ام  ويف  ال���ع���راق. 
الن�شحاب  ك��ون  بقدر  اأن��ه  الكاتبان 
وغ���ري مر�ٍس،  الأم��ري��ك��ي حم��ب��ط��اً 
م��ن الأف�����ش��ل ب��ك��ث��ري ال��ت��و���ش��ل اإىل 
عو�شاً  الأقل”،  على  “�شيئة  نتيجة 
ملزيد من  املنطقة عر�شة  ت��رك  عن 
عرقي  وتطهري  وم��ذاب��ح  الفو�شى 
طبيعة  هي  وتلك  حتالفات.  واإنهاء 
غالباً  وه����ي  م�����ش��ت��ع�����ش��ي��ة،  م�����ش��اك��ل 
وتلفت  اإق��ل��ي��م��ي��ة،  ع��الق��ات  طبيعة 
لأهمية ممار�شة ديبلوما�شية متاأنية 

بارعة ومركزة. 

التفاق يك�سف مدى تعقيد العالقة الأمريكية – الرتكية 

من �شيحكم املنطقة االآمنة يف �شمال �شوريا؟

اأفغان ي�شككون يف جدوى احلوار مع طالبان 
•• كابول-رويرتز:

دفع الغ�شب الذي فجره مقتل 63 �شخ�شا يف 
تفجري انتحاري خالل حفل زواج يف العا�شمة 
الأفغانية كابول كثريين من الأفغان للت�شكيك 
التفاو�س مع طالبان  الأح��د يف جدوى  اأم�س 
البالد  م��ن  الأمريكية  ال��ق��وات  اإخ���راج  بهدف 
واإنهاء احلرب.وقالت رادا اأكبا يف تغريدة على 
“�شالم  الجتماعي  للتوا�شل  تويرت  من�شة 
مع من؟ مع من يفجرون اأفراحنا ومدار�شنا 

وجامعاتنا ومكاتبنا ومنازلنا؟«
لهوؤلء  و�شعبه  ال��وط��ن  ه��ذا  “بيع  واأ���ش��اف��ت 

التاريخ  ين�شى  ولن  اإن�شاين.  ول  القتلة مقزز 
ذلك«.

وق���د ن��ف��ت ح��رك��ة ط��ال��ب��ان م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا عن 
اأف��راح يف غرب  التفجري الذي ا�شتهدف قاعة 
ونددت  ال�شيعية  الأقلية  اأحياء  اأحد  كابول يف 
به.وين�شط مقاتلو تنظيم داع�س يف اأفغان�شتان 
و�شبق اأن �شنوا هجمات دامية يف مدن ا�شتهدف 

بع�شها ال�شيعة.
وقالت ال�شحفية �شناء �شايف اإن لديها �شكوكا 
“من غريهم يقدر  يف نفي طالبان.وت�شاءلت 

على ارتكاب مثل هذا العمل الوح�شي؟«
مع  ال�شالم’  ’اتفاق  ينهي  ل��ن  “اإذاً،  وتابعت 

طالبان �شفك دماء الأفغان العاديني؟«
النقل  ب���وزارة  امل�شت�شار  ت��واب غ���ورزاجن  وق��ال 
م��ن��ح��ت احلركة  م��ع ط��ال��ب��ان  امل��ف��او���ش��ات  اإن 
“اإذا  ي��ق��ول  في�شبوك  ع��ل��ى  ال�����ش��رع��ي��ة.وك��ت��ب 
على  امل���رات  اآلف  ال�شرعية  طالبان  اكت�شبت 
جرائم  ف�شت�شتمر  ال�شالم  حم��ادث��ات  من�شة 
احل������رب واجل�����رائ�����م ����ش���د الإن�������ش���ان���ي���ة التي 
والوليات  طالبان  حركة  ترتكبها«.وحتاول 
القوات  ل�شحب  اتفاق  على  التفاو�س  املتحدة 
باإجراء  طالبان  من  التزام  مقابل  الأمريكية 
حم����ادث����ات ل��ت��ح��ق��ي��ق الأم�������ن وال�������ش���الم مع 
الوليات  م��ن  امل��دع��وم��ة  الأف��غ��ان��ي��ة  احلكومة 

ت��ق��دم بعد  امل��ت��ح��دة.واأف��اد اجل��ان��ب��ان بتحقيق 
اأواخ��ر العام  ثماين دورات من املحادثات منذ 
املتوقع  الت��ف��اق  اإن  اجل��ان��ب��ان  امل��ا���ش��ي.وق��ال 
يق�شي بان�شحاب تدريجي للقوات الأمريكية 
ت�شبح  األ  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  ت�����ش��م��ن  اأن  ع��ل��ى 
نطاق  لتو�شيع  للمت�شددين  مالذا  اأفغان�شتان 
جديدة.ول  لهجمات  والتخطيط  عملياتهم 
اإذ  املفاو�شات  يف  الأفغانية  احلكومة  ت�شارك 
تعترها  لأنها  معها  احل��وار  احلركة  ترف�س 
األعوبة يف يد الوليات املتحدة لكن من املتوقع 
لقت�شام  حم��ادث��ات  ب��ب��دء  احل��رك��ة  تتعهد  اأن 

ال�شلطة والتفاق على وقف اإطالق النار.

حمتجو هونغ كونغ يتظاهرون لتاأكيد ال�شلمية 
•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

هونغ  ب��ال��دمي��وق��راط��ي��ة يف  امل��ط��ال��ب��ون  امل��ح��ت��ج��ون  احت�شد 
كونغ اأم�س ا�شتعدادا لتجمع كبري يهدف لالإثبات مل�شوؤويل 
املدينة اأّن احلركة الحتجاجية ل تزال تتمتع بدعم �شعبي 
وا�شع على الرغم من ت�شاعد العنف والتحذيرات املتزايدة 
من بكني.وت�شببت ع�شرة اأ�شابيع من الحتجاجات يف اإغراق 
اأزم��ة مع م�شاهد  التي تعد مركزا جتاريا دوليا يف  املدينة 
قوات  مع  معارك  يف  يدخلون  مقنعني  ملتظاهرين  متكررة 

مكافحة ال�شغب و�شط �شحب الغاز امل�شّيل للدموع.
ويف القوت نف�شه اتخذت ال�شني القارية ال�شيوعية مواقف 
التظاهرات  معترة  املحتجني،  جت��اه  م��ت��زاي��دة  مت�شددة 

الأكر عنفا اأفعال “�شبه اإرهابية«.
ورغم ال�شتباكات التي تدور عادة ليال، مل حتظ احلركة 
الح��ت��ج��اج��ي��ة ���ش��وى ب��ت��ن��ازلت قليلة م��ن ق��ب��ل ال�����ش��ني او 

م�شوؤويل املدينة غري املنتخبني.
اإجراءات  امت��ام  من  م�شافرين  الثالثاء  متظاهرون  ومنع 
ال�شفر يف مطار املدينة، ولحقا اعتدوا على رجلني اتهما 

باأنهما جا�شو�شان لل�شني.
واأ����ش���اء ان��ت�����ش��ار ال�����ش��ور وامل�����ش��اه��د اإىل احل���رك���ة ال��ت��ي مل 
موؤ�ش�شات  اأو  ال�شرطة  �شوى  ال��وق��ت  ذل��ك  حتى  ت�شتهدف 

حكومية، ودفعت باملتظاهرين للتفكري مليا باأهدافهم.
وتظاهرة الأحد “عقالنية وغري عنيفة” بح�شب “اجلبهة 
وهي  التجمع  اإىل  دع��ت  ال��ت��ي  الإن�شان”  حل��ق��وق  امل��دن��ي��ة 
جم��م��وع��ة اح��ت��ج��اج��ي��ة لع��ن��ف��ي��ة ك��ان��ت يف ال�����ش��اب��ق القوة 
املحركة للتظاهرات احلا�شدة التي �شجلت م�شاركة قيا�شية 

اآلف  مئات  ن��زل  عندما  ومتوز/يوليو  حزيران/يونيو  يف 
الأ�شخا�س اإىل ال�شارع.و�شمحت ال�شرطة بتنظيم تظاهرة 
�شوارع  ال�����ش��ري يف  م��ن  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  م��ن��ع��ت  لكنها  الأح����د 

املدينة.
و���ش��ب��ق اأن جت��اه��ل امل��ت��ظ��اه��رون ق�����رارات ح��ظ��ر ���ش��اب��ق��ة يف 
الأ�شابيع املا�شية ما اأدى اإىل مواجهات مع �شرطة مكافحة 
ال�شغب.وقالت بوين لوينغ املتحدثة با�شم “اجلبهة املدنية 
من  ك��ب��ريا  ع���ددا  “تتوقع  احل��رك��ة  اإّن  الإن�شان”  حل��ق��وق 
اأّن �شعب هونغ كونغ  اأن نظهر للعامل  نّود  امل�شاركني )...( 

بو�شعه اأن يكون �شلميا متاما«.
هو  كونغ  هونغ  و)حكومة(  بكني  تكتيك  كان  “اإذا  وتابعت 
فنحن   )...( خمطئون  فهم  حركتنا  متوت  حتى  النتظار 

�شنتابع باإ�شرار«.
وفا�شت  العنف،  اأع��م��ال  ال�شينية  ال��دع��اي��ة  اآل��ة  وا�شتغلت 
والفيديوهات  وال�شور  باملقالت  الر�شمية  الإع��الم  و�شائل 

املنددة.
�شورا  اأي�شا  ال�شينية  الر�شمية  الإع���الم  و�شائل  ون�شرت 
حدود  قرب  �شينزين  يف  مدرعة  جند  وناقالت  لع�شكريني 
هونغ كونغ، فيما حذرت الوليات املتحدة بكني من عواقب 
اإر�شال جنود، وهي اخلطوة التي يقول العديد من املحللني 
اقت�شادية  كارثة  و�شتكون  ال�شني  �شمعة  اإىل  �شت�شيء  اإنها 
التي  ال�شبت الحتجاجية ال�شغرية  عليها.خالل م�شريات 
انتهت من دون ا�شتباكات وا�شعة النطاق، هتف العديد من 
املتظاهرين “نراكم يف فيكتوريا بارك” فيما كانوا يغادرون 
ال�شوارع.ويعد هذا املنتزه نقطة جتمع رئي�شية للتظاهرات 
ال�شنوات  يف  امل��دي��ن��ة  يف  للدميوقراطية  امل��وؤي��دة  ال�شابقة 

باحتجاجات على  التظاهرات يف هونغ كونغ  املا�شية.بداأت 
م�شروع قانون يتيح ت�شليم املطلوبني اإىل ال�شني القارية، 
املدينة  يف  دميوقراطية  بحقوق  للمطالبة  تو�شعت  لكنها 

التي تتمتع بحكم �شبه ذاتي.
وتتمتع هونغ كونغ بحريات غري معروفة يف الر ال�شيني 
بريطانيا  اأع����ادت  عندما  تطبيقها  ب���داأ  اتفاقية  مب��وج��ب 

م�شتعمرتها ال�شابقة اإىل ال�شني يف 1997.
ويقول العديد من اأهايل هونغ كونغ اإن احلريات تت�شاءل، 
جينبينغ  ���ش��ي  ال�شيني  ال��رئ��ي�����س  و���ش��ول  م��ن��ذ  خ�شو�شا 

للحكم. وقد نزلوا اإىل ال�شارع باأعداد �شخمة يف ال�شنوات 
بانتخاب  مطالبهم  اأن  غري  ذل��ك،  على  احتجاجا  املا�شية 
قادتهم ووقف تراجع احلريات، مل تلق اآذانا �شاغية.وهكذا 
بني  ا�شتباكات  ان��دل��ع��ت  فيما  ال�����ش��وارع  اإىل  امل��الي��ني  ن��زل 
املت�شددين. املتظاهرين  ال�شرطة وجمموعات �شغرية من 
تطلق  التي  ال�شرطة  عنا�شر  ب��ني  امل��ع��ارك  م�شاهد  وب��ات��ت 
ال��غ��از امل�����ش��ّي��ل ل��ل��دم��وع وال��ر���ش��ا���س امل��ط��اط��ي واملحتجني 
روتينية  واملولتوف  ي�شتخدمون احلجارة  الذي  املت�شددين 

يف مركز اقت�شادي عاملي ا�شتهر بال�شتقرار لعقود.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

على برميل بارود، مرة اأخرى...!

•• جاك اتايل: 
ة منا�سب، منها من�سب م�ست�سار الرئي�س  ، ورجل �سيا�سة، توىَلّ عَدّ مفكر واقت�سادي فرن�سي 
الفرن�سي فران�سوا ميرتان طيلة ع�سر �سنوات، ومدير البنك الأوروبي لالإعمار والتنمية، له 

 العديد من املوؤلفات 67 كتاًبا بيعت اإىل 7 ماليني ن�سخة وترجمت اإىل 22 لغة. 
ترجمة خرية ال�سيباين

اأت�شين�شك  مل�������ش���ت���ودع  امل��������روع  احل��������ادث  مي���ث���ل 
عن  بعيًدا  ولي�س  والذخرية،  لالأ�شلحة  الرو�شي 
قامتة  ا�شتعارة  ميثل  رو�شيا،  يف  كرا�شنويار�شك، 
ملا يحدث يف العامل، ول يزال من املمكن تفاديه 
مت���اًم���ا: ت���راك���م ال���ذخ���رية، والأ����ش���ل���ح���ة، يف ظل 
يزيد  بالقرب من مدينة  اأمنية خطرة،  ظ��روف 
باإنتاج  انتهى  ن�شمة،  األ��ف  مائة  �شكانها عن  عدد 

انفجار يعادل انفجار 40 األف قذيفة.
ال�شيء قيد  ف��اإن نف�س  العامل،  اإىل  اإذا نظرنا      
ن��ط��اق خمتلف مت��اًم��ا: يف خردة  الع�����داد، ع��ل��ى 
اأي عناية العديد من املواد  مهولة، ترتاكم دون 
القابلة لال�شتعال، والتي ميكن اأن توؤدي جميعها 

اإىل حريق عاملي:
 قد تطلق بكني النار على متظاهري هونغ كونغ، 
مما يوؤدي اإىل ردود فعل عنيفة من الأمريكيني 
ال�شمالية  ك���وري���ا  واإن����ت����اج  ال�������ش���ني؛  وج������ريان 
النهاية  �شيوؤدي يف  وقاذفاتها  النووية  لالأ�شلحة 

اإىل رد فعل من كوريا اجلنوبية واليابان،
 والتي ترغب بدورها يف احل�شول عليها؛ الأمر 
الذي �شيدفع اإي��ران اإىل اأبعد من ذلك بكثري يف 

تخ�شيب اليورانيوم.
الرازيل  امل��اأ���ش��اوي يف  التدمري  ف��اإن  وباملثل،      
لإحدى الغابات الرئي�شة يف العامل، وهي حيوية 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��الإن�����ش��ان��ي��ة، م��ث��ل ال���رتاك���م الحمق 
اأخ��رى على  اأمثلة  ت�شكل  املحيطات،  للنفايات يف 

انانية انتحارية
    ي�شاف اإىل كل هذا تهديدات احلرب اجلمركية 
فرن�شا؛  اأو  اأمل��ان��ي��ا  اأو  ال�����ش��ني  ���ش��د  الأم��ري��ك��ي��ة 
اتفاق  دون  العظمى  بريطانيا  خ���روج  واق���رتاب 
م��ن الحت���اد الأوروب�����ي؛ وخ��ا���ش��ة ال��و���ش��ع املايل 
يف ال��ع��امل ال���ذي ي���زداد ك��ل ي��وم ج��ن��وًن��ا، ول تتم 
البطيء  ال��ن��ه��ب  خ���الل  م��ن  اإل  عليه  امل��ح��اف��ظ��ة 
ل��ل��م��دخ��ري��ن، ن��ه��ب ل��ن ي��ك��ون ط��وي��اًل مب��ا يكفي 

لتمويل متطلبات الأغنياء.
اإىل ت��راك��م ال��ت��ن��اق�����ش��ات التي       وه����ذا ي����وؤدي 
فكلما  ال��ع��اج��ل:  القريب  يف  حتتمل  ل  �شت�شبح 
تطورت  كلما  الو�شطى،  الطبقات  الأغنياء  �شلب 
بوؤ�شهم  من  الفقراء  تخل�س  وكلما  ال�شعبوية؛ 

دون تغيري طريقة حياتهم، كلما تعر�شت البيئة 
للنهب والتدمري.

     كل هذا ل ميكن الدفاع عنه اإطالقا، وهو مظهر 
مب�شاحله  يهتم  م��ن  ك��ل  لم��ب��الة  مظاهر  م��ن 
اخلا�شة فقط، دون اأن ياأخذ يف العتبار العواقب 
ونخب  ق��ادة  مكان،  كل  يف  م��ع،  لأفعاله.  العاملية 
على قناعة باأن ما حقق �شعادة الغرب منذ نهاية 
ينجز غداً  اأن  ال��ث��ان��ي��ة، مي��ك��ن  ال��ع��امل��ي��ة  احل���رب 

�شعادة الكوكب باأ�شره.. اأوهام قاتلة.
    يف ظ��ل ه��ذه ال��ظ��روف، �شيكون م��ن م�شلحة 
���ش��خ�����س م���ا، ق��ري��ًب��ا، اإ���ش��ع��ال ال��ف��ت��ي��ل، لتحويل 

النتباه عن اعماله ال�شائنة،
ليتفوق على  اأزم����ة  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  مل��ح��اول��ة  اأو   

مناف�شيه.
 �شينفجر ك��ل ���ش��يء، يف اأزم���ة اأك��ر خ��ط��ورة من 
الوقت  نف�س  يف  �شتكون  لأن��ه��ا  ال�شابقة،  الأزم���ة 

مالية وجتارية وبيئية وع�شكرية.
اأح��د يف حياته اخلا�شة  اأن ل     فلندرك �شريعا 
العامة  )كم�شتهلك ومنتج ومّدخر(، ويف احلياة 
تدمري  يف  م�شلحة  اأي  ل��ه  ل��ي�����س  )ك���م���واط���ن(، 
حياة الآخرين، ول �شيما حياة الأجيال القادمة. 
اأ����ش���واأ من  اأن���ه ل ي��وج��د ���ش��يء  وليفهم اجل��م��ي��ع 
اجلميع،  ب��ني  املتبادل  بالرتابط  ال��وع��ي  ف��ق��دان 

وه�شا�شة ح�شارتنا، وجن�شنا الب�شري.
   وان����ه، ب��ه��دوء، وب��ب��طء، ن��ب��داأ ج��م��ي��ًع��ا، ك��ل من 
ويف  �شنعناها؛  ال��ت��ي  القنابل  فتيل  ن��زع  مكانه، 
النهاية، اأن نتعلم كيف نعي�س دون اأن جنعل من 

القوة غاية وجود الب�شرية.
   ولأنني قاومت دائما �شد الليرالية املتوح�شة، 
اأج���ل ح��وك��م��ة ع��امل��ي��ة، اإن مل ت��ك��ن حكومة  وم���ن 
عاملية، وم��ن اأج��ل ات��خ��اذ ق���رارات ح��ازم��ة وقوية 

للرقابة املالية، 
املقبلة،  الأج���ي���ال  م�شلحة  م���راع���اة  اج���ل  وم���ن 
الإيجابي”،  “القت�شاد  اأ���ش��م��ي��ه  م��ا  وجت�����ش��ي��م 

اأعرف اأن ما ا�شلفت من املمكن حتقيقه.
ق����ارة  اأو  دول�������ة  ت���ع���ط���ي  اأن  ذل������ك  ���ش��ي��ت��ط��ل��ب   
امل�شتقبل  م�شلحة  اأن  وُت��ب��نّي  وامل��ث��ال،  ال��ن��م��وذج 

والدميقراطية ل تتعار�شان.

نواب يطالبون جون�شون بدعوة الربملان لبحث بريك�شت
•• لندن-اأ ف ب:

من  �شغوطا  جون�شون  بوري�س  الريطاين  ال��وزراء  رئي�س  يواجه 
الرملان  ليتمكن  ال�شيفية  عطلتهم  من  امل�شرعني  ا�شتدعاء  اأج��ل 
اأكر من مئة نائب بريطاين ر�شالة  من مناق�شة بريك�شت.ووجه 
ن�شرت الأحد اإىل جون�شون من اأجل مطالبته بدعوة الرملان اإىل 
النعقاد ب�شكل دائم حتى 31 ت�شرين الأول اأكتوبر املوعد املحدد 
ملغادرة اململكة املتحدة الحتاد الأوروبي.وتنتهي العطلة ال�شيفية 

للرملان يف 3 اأيلول �شبتمر.
وكتب النواب يف ر�شالتهم التي وقعها نواب وقادة اأحزاب معار�شة 
ياأملون يف  اأو  ي��ري��دون خ��روج بريطانيا من الحت��اد الأوروب���ي  ل 

جتنب بريك�شت من دون اّتفاق اأن “بلدنا على حافة اأزمة اقت�شادية 
اّتفاق«.واأ�شافوا يف  ن�شري باجتاه خروج بريطانيا من دون  ونحن 
الر�شالة “نحن اأمام حالة طوارئ وطنية ويجب ا�شتدعاء الرملان 
بعد  جم��ددا  الرملان  يتوقف  اأن  الفور«.ويفرت�س  على  لالنعقاد 
ف��رتة وج��ي��زة م��ن ع��ودت��ه م��ع عقد الأح����زاب ال��ك��رى موؤمتراتها 
الريطاين  ال��وزراء  رئي�س  اأيلول/�شبتمر.وكان  خالل  ال�شنوية 
اأّكد مراراً عزمه على اإخراج اململكة املّتحدة من الحتاد الأوروبي 
يف 31 ت�شرين الأول/اأكتوبر، �شواء اأح�شل ذلك باتفاق اأم من دون 
اتفاق.ي�شعى جريميي كوربن زعيم حزب العّمال املعار�س، للدعوة 
اإىل الت�شويت على حجب الثقة عن املحافظ جون�شون فور عودة 
اإذا جنح يف الإطاحة بجون�شون،  الرملان لالنعقاد.وياأمل كوربن، 

تاأجياًل  هذه  ب�شفته  ليطلب  بالوكالة  للوزراء  رئي�شاً  ي�شبح  ب��اأن 
وبالتايل  الأوروب����ي  م��ن الحت���اد  م��غ��ادرة بريطانيا  ملوعد  ج��دي��داً 
انتخابات ت�شريعية  اإىل  اّتفاق، ثم يدعو  جتّنب خروجها من دون 
مبكرة.وقال كوربن ال�شبت اإّن “ما نحتاج اإليه هو حكومة م�شتعّدة 
للتفاو�س مع الحتاد الأوروب��ي حتى ل يكون لدينا خروج كارثي 
واأ�شاف “من الوا�شح اأّن احلكومة  يف 31 ت�شرين الأول اأكتوبر”. 
ا�شتطالعاً  اأّن  ذل��ك«.غ��ري  تفعل  اأن  تريد  ل  جون�شون(  )برئا�شة 
بتاأييد  يتمتع  ك��ورب��ن ل  اأّن  اأظ��ه��ر  ي��وغ��وف  اأج����راه معهد  ل��ل��راأي 
اخلمي�س  اأج��ري  ال��ذي  لال�شتطالع  الريطانيني.ووفقاً  اأكرية 
واجلمعة على عّينة متثيلية من 1968 بريطانياً، قال 48 باملئة 
اململكة  ت��غ��ادر  اأن  لون  يف�شّ اإّن��ه��م  ق��ال��وا  ال�شتطالع  �شملهم  مّم��ن 

كوربن  ي�شبح  اأن  على  اتفاق  دون  من  الأوروب���ي  الحت��اد  املتحدة 
35 باملئة ممن �شملهم ال�شتطالع  رئي�شاً للوزراء.يف املقابل، قال 
اإّنهم يوؤّيدون تويّل كوربن رئا�شة احلكومة وتنظيم ا�شتفتاء جديد 
حول خروج اأو بقاء اململكة املتحدة يف الحتاد الأوروبي.اأما الن�شبة 
الإدلء  فرف�شت  باملئة(   17( ال�شتطالع  �شملهم  مّم��ن  الباقية 
براأيها يف هذا املو�شوع.وردا على �شوؤال عن خروج لريطانيا من 
خمرجا  ذلك  �شيعترون  اإنهم  باملئة   49 قال  اتفاق،  بال  الحت��اد 
ذل��ك.ذك��رت �شحيفة  عك�س  ي��رون  باملئة   38 مقابل  مقبول،  غري 
“�شنداي تاميز” الريطانية نقال عن تقرير للحكومة الأحد اأن 
بريطانيا ميكن اأن تواجه نق�شا يف املواد الغذائية والوقود والأدوية 

وفو�شى يف مرافئها يف حال بريك�شت بال اتفاق.

•• جبل طارق-اأ ف ب:

رف�شت �شلطات منطقة جبل طارق الريطانية اأم�س طلب الوليات املتحدة 
الإقليمية،  مياهها  مل��غ��ادرة  ت�شتعد  التي  الإي��ران��ي��ة  النفط  ناقلة  احتجاز 
مو�شحًة اأن العقوبات الأمريكية غري قابلة للتطبيق يف الحتاد الأوروبي.

الأوروب�����ي، لي�س  ال��ق��ان��ون  “مبوجب  ب��ي��ان  �شلطات جبل ط���ارق يف  وق��ال��ت 
اإذ  املتحدة”،  الوليات  تطلبها  التي  امل�شاعدة  تقدمي  ط��ارق  جبل  مبقدور 

تريد وا�شنطن حجز الناقلة ا�شتناداً اإىل العقوبات الأمريكية على اإيران.
مبوجب   ،”1 “غري�س  الناقلة  يوليو  مت��وز   4 يف  ط��ارق  جبل  واحتجزت 
عقوبات الحتاد الأوروبي على �شوريا، لال�شتباه باأنها كانت تنقل نفطاً اإىل 

هذا البلد.
و�شمح اخلمي�س للناقلة باملغادرة بعد �شمان طهران اأن حمولتها املوؤلفة من 

2،1 مليون برميل نفط لن ت�شلم اإىل �شوريا.
ال��ولي��ات املتحدة ع��دة طلبات  اأن��ه يف غ�شون ذل��ك قدمت  البيان  واأو���ش��ح 
الناقلة  الأمريكية طلباً لحتجاز  العدل  واأ�شدرت وزارة  الناقلة،  لتجميد 

بناء على العقوبات الأمريكية على اإيران.
“نظام عقوبات الحت��اد الأوروب��ي خمتلف ب�شكل جوهري  اأن  واأك��د البيان 
الأوروبية  النظم  اإىل ذلك، متنع  بالإ�شافة  املتحدة”.  الوليات  عن نظام 
التي  القوانني  بينها  من  الأمريكية”،  القوانني  بع�س  تطبيق  “حتديداً 

تن�س على العقوبات �شد اإيران، وفق البيان.
واأعيد ت�شمية الناقلة التي كانت ترفع علم بنما ب�”اأدريان داريا” ملوا�شلة 

رحلتها ورفعت العلم الإيراين.

جبل طارق ترف�س احتجاز 
ناقلة النفط االإيرانية 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  30 يوليو 2019 املودعة حتت رقم: 314790 
تاريخ اإيداع الأولوية  30 يناير 2019

با�ش��م:  �شوين اإنرتاكتيف اإنرتتينمنت يوروب ليمتد 
وعنوانه:10 جريت مارلبورو �شرتيت، لندن دبليو1اإف 7اإل بي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�شيني؛  اأواين اخلزف  اأواين خزفية؛  الزجاجية؛  الأواين  الطهي؛  اأواين  املطبخ؛  واأواين  املنزلية  الأواين 

اأقداح؛ اأقداح قهوة. 
الواق�عة بالفئة:  21

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من احلرفني الالتينيني » G » و« T »  املكتوبني ب�شكل مميز بخط اأ�شود و 
اأ�شفلهما الكلمتني » GRAN TURISMO »  املكتوبتني باأحرف لتينية

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�شط�س  2019 العدد 12709 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 310500   بتاريخ:   30 / 4 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م : بيوت ويب ببلي�شينج منطقة حرة ، ذ.م.م.
وعنوانه:     املباين 304-305، الطابق 3، مبنى اإيب 04، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
عر  املقدمة  الإعالنية  اخل��دم��ات   ، املكتبي  الن�شاط  وتفعيل  الأع��م��ال  وتوجيه  واإدارة  والإع���الن  الدعاية 
الإنرتنت ، اإنتاج الإعالنات التلفزيونية والإذاعية ، حما�شبة ، معاجلة البيانات  التجارية ، توفري املعلومات 

التجارية ، خدمات متاجر البيع بالتجزئة عر الأنرتنت  
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�شف العالمة:    ر�شم منظار مكر بداخله ر�شم كروكي ملنزل باللون الأخ�شر ب�شكل مميز.
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�شط�س  2019 العدد 12709 

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

�شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م :   133013
با�ش������م :   عبد الرافيه عبد الرحمن  حممد عبد اجلميد .

وعنوان����ه :   دبي ، �س.ب 96720 ، الإمارات العربية املتحدة  . 
وامل�شجلة حتت رقم :  )  129865 (    بتاريخ :  25 /  1 / 2011

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلم��اية يف : 20/ 8 / 2019

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�شط�س  2019 العدد 12709 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 312786   بتاريخ:   22 / 6 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :  نا�شكو فوودز ليمتد.
 ، اأ�شبيي   4 ، يو بي 2  ، �شاوثهول  اأراك  اإند�شرتيال  ، جريت وي�شرتن   دي��ن واي   ، ال��وح��دة كي  وع��ن��وان��ه:    

اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

البرية )�شراب ال�شعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة 
من الفواكه وع�شائر الفواكه، �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 32  (
» بحروف لتينية ب�شكل مميز جتمل   GREAT GREY IMPORTED  « العالمة:      و�شف 

�شورة بومة  و �شكل ن�شف بي�شاوي .
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�شط�س  2019 العدد 12709 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 313163  بتاريخ:   1 / 7 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 
با�ش��م : فيفا تيكت اأ�س بي اإيه.

وعنوانه:  فيا اإيه ، كانوفا ،  ، 16 / 20 ، �شي  اإيه بي  40138 – بولوجنا ) بي اأو (.   
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة )الإ�شراف( والإنقاذ والتعليم، 
اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل 
اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات 
ملعاجلة  حا�شوبية  واأج��ه��زة  معدات  حا�شبة،  اآلت  النقد،  ت�شجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة 

البيانات، اأجهزة اإخماد النريان.   
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�شف العالمة:    » OMNITICKET » بحروف لتينية ي�شكل مميز.
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�شط�س  2019 العدد 12709 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  30 يوليو 2019 املودعة حتت رقم: 314788 
تاريخ اإيداع الأولوية  30 يناير 2019

با�ش��م:  �شوين اإنرتاكتيف اإنرتتينمنت يوروب ليمتد 
وعنوانه:10 جريت مارلبورو �شرتيت، لندن دبليو1اإف 7اإل بي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
املطبوعات؛ املجالت؛ الأدلة؛ املن�شورات التوجيهية؛ التقاومي؛ الكتالوجات؛ �شورة معدة للنقل؛ مطبوعات 

متعلقة برجميات احلا�شوب واألعاب الفيديو وحوا�شيب اللعب واألعاب الفيديو؛ اإعالنات كبرية.
الواق�عة بالفئة:  16

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من احلرفني الالتينيني » G » و« T »  املكتوبني ب�شكل مميز بخط اأ�شود و 
اأ�شفلهما الكلمتني » GRAN TURISMO »  املكتوبتني باأحرف لتينية

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�شط�س  2019 العدد 12709 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 307012  بتاريخ:   28 / 2 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م : نامبيا تيكيدي  مودرن رايز ميل.
وعنوانه:         كوفابادي ، بي ، اأو بريمببافور ، كريال ، 683544 ،  الهند.

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

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

ب��ح��روف  لتينية  ب�شكل مم��ي��ز  كتب حتتها ع��ب��ارة )    «   ROBIN FOOD   « ال��ع��الم��ة:     و���ش��ف 
REVIVING HEALTHY ROOTS  » بحروف لتينية ب�شكل مميز و ر�شم فوقها و حتتها 
ر�شوم زخرفية ب�شكل مميز و ر�شم قو�س و �شهم ب�شكل مميز و العالمة بالألوان الذهبي و الأحمر   و الأ�شود 

ال�ش��رتاطات:  
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�شط�س  2019 العدد 12709 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  30 يوليو 2019 املودعة حتت رقم: 314794 
تاريخ اإيداع الأولوية  30 يناير 2019

با�ش��م:  �شوين اإنرتاكتيف اإنرتتينمنت يوروب ليمتد 
وعنوانه:10 جريت مارلبورو �شرتيت، لندن دبليو1اإف 7اإل بي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
طويل؛  كم  ذات  علوية  مالب�س  )تي-�شريت(؛  كم  ن�شف  قم�شان  ال��راأ���س؛  اأغطية  القدم؛  لبا�س  املالب�س؛ 
ذات  كنزات  كنزات؛  قم�شان؛  �شورتات؛  حتتية؛  مالب�س  بنطلونات؛  جينز؛  بنطلونات  ج��وارب؛  جاكيتات؛ 
مالب�س  تنكرية؛  مالب�س  واح��دة؛  قطعة  من  ب��دلت  بيجامات؛  بولو؛  قم�شان  ريا�شية؛  قم�شان  قلن�شوة؛ 

ال�شباحة.
الواق�عة بالفئة:  25

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من احلرفني الالتينيني » G » و« T »  املكتوبني ب�شكل مميز بخط اأ�شود و 
اأ�شفلهما الكلمتني » GRAN TURISMO »  املكتوبتني باأحرف لتينية

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�شط�س  2019 العدد 12709 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 310581   بتاريخ:   1 / 5 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م : الفتح للتجارة العاملية �س.ذ.م.م.
وعنوانه:     �س.ب.   65620  ،دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خلطوط  معدنية  م��واد  معدنية،  متنقلة  مباين  معدنية،  بناء  م��واد  منها،  خليط  وك��ل  نفي�شة  غري  معادن 
حدادة،  م�شنوعات  نفي�شة،  غري  معادن  من  كهربائية  غري  واأ���ش��الك  حبال  )ك��ب��الت(،  احلديدية  ال�شكك 
منتجات  الثمينة،  والأ�شياء  الوثائق  حفظ  خزائن  معدنية،  واأنابيب  موا�شري  �شغرية،  معدنية  خ���ردوات 

م�شنوعة من معادن غري نفي�شة غري واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن..
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 6 (

و�شف العالمة:   »  Franco »  بحروف  لتينية  ب�شكل مميز على خلفية ر�شم بي�شاوي باللون الأخ�شر 
ب�شكل مميز .

ال�ش��رتاطات:  
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�شط�س  2019 العدد 12709 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 313161  بتاريخ:   1 / 7 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 
با�ش��م : فيفا تيكت اأ�س بي اإيه.

وعنوانه:    فيا اإيه ، كانوفا ،  ، 16 / 20 ، �شي  اإيه بي  40138 – بولوجنا ) بي اأو (.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة )الإ�شراف( والإنقاذ والتعليم، 
اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل 
اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات 
ملعاجلة  حا�شوبية  واأج��ه��زة  معدات  حا�شبة،  اآلت  النقد،  ت�شجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة 

البيانات، اأجهزة اإخماد النريان
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�شف العالمة:   » VIVATICKET » بحروف لتينية ب�شكل مميز.
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�شط�س  2019 العدد 12709 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  30 يوليو 2019 املودعة حتت رقم: 314789 
تاريخ اإيداع الأولوية  30 يناير 2019

با�ش��م:  �شوين اإنرتاكتيف اإنرتتينمنت يوروب ليمتد 
وعنوانه:10 جريت مارلبورو �شرتيت، لندن دبليو1اإف 7اإل بي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
 حقائب؛ حقائب �شفرية؛ حقائب �شفر؛ حقائب ظهر؛ جزادين؛ حمافظ نقود؛ املظالت. 

الواق�عة بالفئة:  18
و�شف العالمة:  تتكون العالمة من احلرفني الالتينيني » G » و« T »  املكتوبني ب�شكل مميز بخط اأ�شود و 

اأ�شفلهما الكلمتني » GRAN TURISMO »  املكتوبتني باأحرف لتينية
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�شط�س  2019 العدد 12709 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 309945   بتاريخ:   19 / 4 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م : فندق جريتون  �س. م.م.
وعنوانه:     �س.ب 7 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات تقدمي الطعام و ال�شراب و خدمات ال�شكن املوؤقت ..

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (
و�شف العالمة:   »  GRAYTON HOTEL  »  بحروف  لتينية  ب�شكل مميز  يعلوها ر�شم زخريف 

ب�شكل مميز
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�شط�س  2019 العدد 12709 

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

 �شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م :   131606
با�ش������م :   اإنرت ليذر  )  تايوان ( ، كو ، ال تي دي . .

وعنوان����ه :   اأف 1 ، 7 رقم 44 ، لني 11 كياجن اأف يو ، نورث رود تايبي ، تايوان . 
 وامل�شجلة حتت رقم :  )  131606 (    بتاريخ :  27 /  10 / 2010

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلم��اية يف : 13/ 7 / 2019

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�شط�س  2019 العدد 12709 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 312770  بتاريخ:   20 / 6 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :  تي دي يف دينتال  تي دي ايه. 
وعنوانه:        �شارع 15 نوفمري 9944 ، بومريودي ، اأ�س �شي ، الرازيل ، 89107  - 000 .  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
�شريط واقي ، و�شالت متا�س ، تيجان ، ق�شبان ت�شريح ،  جدران مرنة ، مقاب�س بني الأ�شنان ، اأ�شرطة عاك�شة 
و ممتازة ، تق�شري و ملعة الأملا�س ، اأقرا�س حم�شو�شة و رملية و منقوعة ، اإي�شثينيك بال�س، األياف زجاج ، فوتو 
بال�س ، اإيزوتيب ، �شندل اإنهاء اأن�شي ، مثال حاكل لالآقرا�س ، حامل اأقرا�س فريابال�س ، رقبة ، م�شفوفة 
اأ�شنان ، توفليماير ، قالب �شفاف و معدين ، �شريط قالب معدين ، مايكروكيت ، حم�شنات ، بوليجلو�س ، 

�شوبر فيك�س ، اأ�شرطة كاأ�شرطة ويونيماتريك�س.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 5 (

و�شف العالمة:     » TDV » بحروف لتينية ب�شكل مميز. .
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�شط�س  2019 العدد 12709 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 313162  بتاريخ:   1 / 7 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 
با�ش��م : فيفا تيكت اأ�س بي اإيه.

وعنوانه:       فيا اإيه ، كانوفا ،  ، 16 / 20 ، �شي  اإيه بي  40138 – بولوجنا ) بي اأو (.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث ال�شناعية، 
، برجمة حا�شوب ، حتميل برجميات  الكمبيوتر والرجميات احلا�شوبية  اإج��زاء  خدمات ت�شميم وتطوير 
حا�شوب  اأنظمة  ت�شميم  خدمات   ، حا�شوب  معدات  جمال  يف  اإ�شت�شارات   ، حا�شوب  برامج  �شيانة   ، حا�شوب 
 ، لالآخرين  �شايد  الويب  مواقع  وا�شت�شافة  �شيانة  و  اإن�شا   ، الإنرتنت  �شبكة  على  املواقع  �شيانة  و  اإن�شاء   ،

خدمات الت�شميم. 
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 42 (

و�شف العالمة:   » VIVATICKET » بحروف لتينية ب�شكل مميز.
ال�ش��رتاطات: 

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�شط�س  2019 العدد 12709 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  30 يوليو 2019 املودعة حتت رقم: 314786 
تاريخ اإيداع الأولوية  30 يناير 2019

با�ش��م:  �شوين اإنرتاكتيف اإنرتتينمنت يوروب ليمتد 
وعنوانه:10 جريت مارلبورو �شرتيت، لندن دبليو1اإف 7اإل بي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
���ش��اع��ات ك��ب��رية و����ش���اع���ات؛ امل��ن��ت��ج��ات امل�����ش��ن��وع��ة م���ن امل���ع���ادن ال��ن��ف��ي�����ش��ة وحت���دي���دا امل���ج���وه���رات ودبابي�س 
ال���زي���ن���ة وزم����ام����ات )م����راب����ط( لأك����م����ام ال��ق��م�����ش��ان ودب���اب���ي�������س ح��ل��ي ودب���اب���ي�������س رب���ط���ات ال��ع��ن��ق واأدوات 

 قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة و حلقات املفاتيح؛ جموهرات.  
الواق�عة بالفئة:  14

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من احلرفني الالتينيني » G » و« T »  املكتوبني ب�شكل مميز بخط اأ�شود و 
اأ�شفلهما الكلمتني » GRAN TURISMO »  املكتوبتني باأحرف لتينية

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�شط�س  2019 العدد 12709 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 305724  بتاريخ:   4 / 2 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م : جوهرة للمجوهرات  �س.ذ.م.م.
وعنوانه:�س.ب. 85583 ،دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املعادن النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 

اأخرى، املجوهرات ، الأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة..
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 14(

و�شف العالمة:   »  �شيلني جمموعة           Celene Collection »  بحروف  عربية و  لتينية  ب�شكل 
مميز  باللون  الذهبي .

ال�ش��رتاطات:  
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�شط�س  2019 العدد 12709 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  30 يوليو 2019 املودعة حتت رقم: 314791 
تاريخ اإيداع الأولوية  30 يناير 2019

با�ش��م:  �شوين اإنرتاكتيف اإنرتتينمنت يوروب ليمتد 
وعنوانه:10 جريت مارلبورو �شرتيت، لندن دبليو1اإف 7اإل بي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
منا�شف؛ بيا�شات لالأ�شرة؛ بيا�شات منزلية؛ بيا�شات حمام؛ املن�شوجات واملنتجات الن�شيجية؛ فرا�س نوم؛ 

اأغطية طاولت؛ فوط �شاي؛ فوط؛ مفار�س طاولت. 
الواق�عة بالفئة:  24

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من احلرفني الالتينيني » G » و« T »  املكتوبني ب�شكل مميز بخط اأ�شود و 
اأ�شفلهما الكلمتني » GRAN TURISMO »  املكتوبتني باأحرف لتينية

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�شط�س  2019 العدد 12709 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 310501   بتاريخ:   30 / 4 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م : بيوت ويب ببلي�شينج منطقة حرة ، ذ.م.م.
وعنوانه:     املباين 304-305، الطابق 3، مبنى اإيب 04، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
التاأمني ، اخلدمات التمويلية ، خدمات وكالت العقارات ، خدمات البنايات  و املجمعات ال�شكنية ، الأعمال 
امل�شرفية ، خدمات الو�شاطة و �شم�شرة بور�شة الأوراق املالية وال�شندات الأ�شهم ، اخلدمات املالية املقدمة 
عر الإنرتنت ، اإ�شدار بطاقات �شراء ذات قيمة املتعلقة باملكافاآت و برامج الولء للعمالء ، توفري املعلومات 

املالية  .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 36 (

و�شف العالمة:    ر�شم منظار مكر بداخله ر�شم كروكي ملنزل باللون الأخ�شر ب�شكل مميز.
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�شط�س  2019 العدد 12709 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 313160   بتاريخ:   1 / 7 / 2019                  
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م : فودي�شن األ تي دي.
وعنوانه:     12 بريدويل بل�س ، ثريد فلور ، اإي�شت ، اأي �شي ، 4 يف 6 اإيه بي ، لندن ، اململكة املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
و مطعم بيتزا . 

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (
و�شف العالمة:   » B BRISCOLA PIZZA SOCIETY  »  بحروف لتينية  ب�شكل  مميز. 

ال�ش��رتاطات:  
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
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الفجر الريا�ضي

•• فنلندا -الفجر

توج الرامي الرو�شي “اليك�شي اليبوف” بذهبية 
 “ “ ال��رتاب  الأطباق من احلفرة  بطولة رماية 
ونال  الفنلندية  لهتي  مدينة  يف  حاليا  واملقامة 
بعد   2020 لطوكيو  الأومل��ب��ي��ة  ال��ت��اأه��ل  بطاقة 
ازداد  دراماتيكي مثري  نهائي  �شاخنة يف  مناف�شة 
اإثارة بعد  الحتكام اإىل ا�شتخدام تقنية الفيديو 
“الفار”حل�شم �شحة عدد من  الأطباق وتاله يف 
والبطاقة  الف�شية  امليدالية  ون��ال  الثاين  املركز 
ازيفيدو بعد  الرامي الرتغايل  الثانية  الأوملبية 
“�شوت  الذهبية  الطلقات  اإىل  اأي�شا  احتكما  اأن 
اوف” لفك الرتباط بينهما بعد ت�شاويهما عند 
من  ال��رون��زي��ة  امل��ي��دال��ي��ة  وك��ان��ت  ال�43  الطبق 
ن�شيب الرامي اليطايل ماورو دي فيليب�س بعد 

ابتعد عن  النهائيات فيما  34 طبقا يف  اأن حقق 
“ ليو اندري�س”  من�شة التتويج كل من المل��اين 
23 طبقا  29 طبقا والإيطايل جيوفاين بيللي 

والرتكي” اينام يوفوز” 16 طبقا
حقق  ق��د  اليبوف  الرو�شي  ف��اإن  النتيجة  وب��ه��ذه 
ال�شلوفاكي  �شوى  الآن  حتى  يحققه  مل  اإجن���ازا 
بطاقتني  ع��ل��ى  احل�������ش���ور  وامل��ت��م��ث��ل يف  ف���ارج���ر 
املختلط  ال��زوج��ي  يف  الأومل��ب��ي��اد  اإىل  تاأهيليتني 

والفردي للرتاب .
للنهائيات  ال��ت��اأه��ل  ع��ن  رم���اة  خم�شة  ابتعد  كما 
طبقا   116 حققوا  اأن  بعد  واح���د  طبق  ب��ف��ارق 
ويف مقدمتهم امل�شري عبد العزيز حميلبة الذي 

احتل املركز ال�شابع .
ومن اأبرز ظواهر البطولة احلالية هي تاأهل رقم 
117 اإىل النهائيات وهو ما مل ت�شهده البطولت 

منذ اأكر من ع�شر �شنوات .
اأما رماتنا فقد حقق �شيف ال�شام�شي 106 طبقا 
وحقق خالد الكعبي 99 طبق ومل يكمل حمد بن 
جمرن الكندي اجلولتني الرابعة واخلام�شة من 

البطولة .
هذا و�شوف ت�شتكمل مناف�شات كاأ�س العامل اليوم 
ببطولة الزوجر املختلط والتي ي�شارك فيها 88 

راميا ورامية 44 زوجا .
الأبراج  الأطباق” من  “رامية  ويوا�شل منتخب 
بن  �شعيد  ال�شيخ  بقيادة  “ ال�شكيت” تدريباته 
مكتوم بن را�شد اآل مكتوم وي�شم املنتخب كل من 
�شيف فطي�س وحممد ح�شن وقد ا�شطر الفريق 
اإىل التدريب يف اأحد امليادين القريبة من م�شرح 
البطولة ب�شبب تعذر التدريب لكرة عدد الرماة 

من اجلن�شني .

اأي���������ام ق���ل���ي���ل���ة ب����ات����ت ت��ف�����ش��ل��ن��ا عن 
النطالقة الر�شمية للمو�شم اجلديد 
ل���ك���رة ال����ق����دم، و���ش��ت��ك��ون الإط���الل���ة 
الأوىل له يوم الأربعاء املقبل ببطولة 
ال�  ن�شختها  يف  العربي  اخلليج  كاأ�س 
24 منذ  وال�  12 بع�شر الحرتاف، 
عام  يف  تن�شيطية  كبطولة  انطالقها 

.1986
3 مباريات  وتقام م�شاء يوم الأربعاء 
جتمع الأوىل بني اجلزيرة وخورفكان 
ع��ل��ى ���ش��ت��اد حم��م��د ب��ن زاي���د يف متام 
والثانية  وال���رب���ع،  ال�شابعة  ال�����ش��اع��ة 
التوقيت  نف�س  يف  وحتا  عجمان  بني 
على �شتاد را�شد بن �شعيد، فيما تقام 
والن�شف  التا�شعة  يف  الثالثة  امل��ب��اراة 
وجتمع بني بني يا�س وال�شارقة على 

�شتاد بني يا�س بال�شاخمة.
اأم����ا ب��اق��ي م��ب��اري��ات اجل��ول��ة الأوىل 
“اخلمي�س”  التايل  اليوم  ف�شتقام يف 
كلباء  احت��اد  مع  الن�شر  يلتقي  حيث 
وال����وح����دة  م���ك���ت���وم،  اآل  ����ش���ت���اد  ع���ل���ى 
نهيان،  اآل  ���ش��ت��اد  ع��ل��ى  وال���ف���ج���رية 
�شتاد  على  الأه��ل��ي  �شباب  مع  والعني 
خليفة بن زايد بالعني، ويحمل نادي 
�شباب الأهلي لقب الن�شخة الأخرية، 
ك��م��ا اأن���ه يحمل ال��رق��م ال��ق��ي��ا���ش��ي يف 
ع��ه��د الح�������رتاف ب���واق���ع 4 األ���ق���اب 
و2017،  و2014،   ،2012 اأع��وام 
الوحدة  ن��ادي  يبقى  فيما  و2019، 
ه���و ال��ب��ط��ل الأك������ر ت��ت��وي��ج��ا لهذه 
انطالقتها  م��ن��ذ  ت��اري��خ��ي��ا  ال��ب��ط��ول��ة 

مب�شمى اآخر من قبل يف عام 1986، 
ح��ي��ث اأن����ه ت���وج ب��ال��ل��ق��ب 5 م����رات يف 
و2001،  و1995،   ،1986 اأع��وام 

و2016، و2018.
وتكت�شب البطولة قيمة م�شافة هذا 
النوعية  النقلة  ت��واك��ب  كونها  ال��ع��ام 
الكبرية يف م�شابقات رابطة املحرتفني 

هويتها  واإط���������الق  اإ����ش���ه���اره���ا  ب���ع���د 
املا�شي،  الأ�شبوع  نهاية  يف  اجل��دي��دة 
وب��رغ��م اأن ال��الع��ب��ني ال��دول��ي��ني لن 
بدوري  الأوىل  جولتها  يف  ي�شاركوا 
املجموعات يف الغالب اإل اأنها فر�شة 
اجلديدة  ال�شفقات  لتجريب  مثالية 
يف كل نادي، والوجوه ال�شابة التي مت 

ت�شعيدها بكل فريق، كما اأنها فر�شة 
مت  ال��ذي��ن  اجل���دد  للمدربني  مثالية 
الأجهزة  راأ�����س  ع��ل��ى  معهم  ال��ت��ع��اق��د 

الفنية للمو�شم اجلديد.
العربي  اخلليج  كاأ�س  لبطولة  و�شبق 
خمتلفة،  م�شميات  حت��ت  اأق��ي��م��ت  اأن 
ح��ي��ث اأط���ل���ق ع��ل��ي��ه��ا ك���اأ����س الحت����اد 

اأقيمت  والتي  الح���رتاف  ع�شر  قبل 
كاأ�س  ث��م  متقطعة،  ف��رتات  على  فيه 
الهواية  من  التحول  بعد  املحرتفني 
ل��الح��رتاف، ث��م ك��اأ���س ات�����ش��الت، ثم 
املرحلة  يف  ال���ع���رب���ي  اخل��ل��ي��ج  ك���اأ����س 

الأخرية.
البطولة  ه��ذه  اأب��ط��ال  �شجل  وي�شم 

كل من الوحدة التي ح�شل عليها يف 
الأعوام / 1986 و1995 و2001 
يف  وال��ن�����ش��ر   /  2018 و   2016 و 
الأعوام /1988 و2000 و2002 
 1989  / وال�����ع�����ني   /  2015 و 
 / و2009   2006 و   2005 و 
واخلليج   ،1993 ع�����ام  وال���و����ش���ل 

و   2007 واجل������زي������رة   ،1994
والأهلي   ،2011 وال�شباب   ،2010
و   2017 و   2014 و   2012

.  2013 وعجمان   ،2019
ومت توزيع الأندية امل�شاركة بالبطولة 
ع��ل��ى جمموعتني حيث  امل��و���ش��م  ه���ذا 
ت�شم املجموعة الأوىل كل من العني 

واحتاد  والن�شر  واجلزيرة  والظفرة 
الأهلي،  و���ش��ب��اب  وخ���ورف���ك���ان  ك��ل��ب��اء 
اأندية  الثانية  املجموعة  ت�شم  فيما 
عجمان والوحدة والو�شل وبني يا�س 
ويق�شي  وال�شارقة،  وحتا  والفجرية 
نظام البطولة ب�شعود اأول وثاين كل 
النهائي  ن�شف  يف  ليلتقيا  جمموعة، 
الأوىل  املجموعة  اأول  املق�س  بنظام 
الأوىل مع  وث��اين  الثانية،  ث��اين  م��ع 
اإىل  ال��ف��ائ��زان  ليتاأهل  ال��ث��ان��ي��ة،  اأول 

املباراة النهائية.
اأق��ي��م��ت الن�شخة  اأن���ه  ح��دي��ر ب��ال��ذك��ر 
عهد  يف  امل���������ش����اب����ق����ة  م������ن  الأوىل 
 2009-2008 مو�شم  الح���رتاف 
3 جمموعات يف  تتاألف من  وكانت   ،
الدور الأول وا�شتمر النظام ملو�شمني 
حني   2011-2010 مو�شم  حتى 
جمموعتني  اإىل  ال��ف��رق  تق�شيم  مت 
ل�شمان لعب عدد اأكر من املباريات 
الآ�شيوي  الحت���اد  خطة  م��ع  متا�شياً 
م�شابقاته  يف  ف��ري��ق  ك���ل  ي��ل��ع��ب  ب����اأن 

املحلية عدداً معيناً من املباريات.
امل��ح��رتف��ني قد  وك���ان���ت جل��ن��ة دوري 
اأق����ام����ت م����وؤخ����را اح��ت��ف��ال��ي��ة كرى 
ه��وي��ت��ه��ا اجلديدة  خ��الل��ه��ا  اأط��ل��ق��ت 
املحرتفني  “ راب���ط���ة  م�����ش��م��ى  حت���ت 
اأرم��اين يف دبي،  “ بفندق  الإماراتية 
و���ش��ه��د ب���رج خ��ل��ي��ف��ة، م�����ش��اء اجلمعة 
ل�شعار الرابطة  املا�شي عر�شاً مميزاً 
وم�شابقاتها، وكذلك �شعارات الأندية 

املحرتفة ال� 14.

•• دبي-الفجر:

العربية  للخيول  دب���ي  م��رب��ط  �شطر 
ب�شمة متيز جديدة يف حمطة جديدة 
ب��ط��ولت املو�شم الأورب���ي جلمال  م��ن 
اخل��ي��ل ال���ع���رب���ي، وذل����ك ب����اإح����رازه 5 
النفي�شة  امل��ع��ادن  مبجد  ملونة  األ��ق��اب 
يف ب���ط���ول���ة اخل���ال���دي���ة الأورب�����ي�����ة يف 
اختتمت  ال���ت���ي  ال�����ش��اد���ش��ة  ن�����ش��خ��ت��ه��ا 
فعالياتها م�شاء اأول اأم�س يف العا�شمة 
كان  بطولة  وه��ي  وار���ش��و،  البولندية 
فيها لإنتاج مربط دبي وحتديدا من 
ل��الإن��ت��اح العاملي  ال��ف��ح��ل الأ���ش��ط��وري 
ر�شيم  اإل  اإي����ه  اإف  ال��ف��ح��ل  امل��ع��ا���ش��ر 
من  وا�شعة  كوكبة  بني  الأ�شد  ن�شيب 
اخليول العربية الأ�شيلة ذات اجلودة 

العالية مثلت اأقوى مرابط العامل.
وح����اف����ظ م����رب����ط دب������ي ع���ل���ى اإي����ق����اع 
ا�شتاأ�شدت  عندما  املو�شم  ه��ذا  تفوقه 
مبوا�شفاته  امل��ح��ل��ي  اإن��ت��اج��ه  خ��ي��ول 
وف�شيتني  ذهبيتني  حمققا  العاملية 
وير�شخ  البطولة  ليكت�شح  وبرونزية، 
مكانته كمت�شدر ليقاوم يف املناف�شات 
اجلمالية للخيل العربي التي احتل يف 
مو�شميها املحلي والدويل املركز الأول 

هذا العام.
واحتكر مربط دبي كل الألقاب واملعادن 
مناف�شا  الأم��ه��ار  بطولة  يف  النفي�شة 
كل  ب��ط��ولت  بطل  ن��ال  عندما  نف�شه 
الدولية  ودب��ي  الدولية  اأبوظبي  م��ن 
ومنتون الدولية، املهر دي مزيان ابن 
ماكينة الإنتاج العاملي املعا�شر الفحل 
مزايا  دي  والفر�س  ر�شيم  اإل  اإي��ه  اإف 
اللقب الذهبي، متبوعا ببطل بطولة 
لل�شيخ  امل��م��ل��وك  ال���دول���ي���ة  ال�����ش��ارق��ة 
�شعيد بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم، 
العاملي  ال��ف��ح��ل  اب����ن  ن��اي��ل  دي  امل��ه��ر 
نوال  دي  وال��ف��ر���س  ر�شيم  اإل  اإي���ه  اإف 

وامليدالية  الو�شافة  مركز  ن��ال  ال��ذي 
ال��ف�����ش��ي��ة، ولح��ق��ه و���ش��ي��ف بطولتي 
املهر  الدولية،  الدولية ودبي  اأبوظبي 
دي ���ش��خ��اط اب���ن ال��ف��ح��ل الأمم����ي دي 
منتزعا  �شريين  دي  والفر�س  خطاف 
دبي  ليتميز مربط  الرونزي،  اللقب 
املعادن  وه��ات��ري��ك  الكاملة  بالعالمة 

النفي�شة يف بطولة الأمهار باقتدار.
معادن  يحتكر  اأن  دب���ي  م��رب��ط  وك����اد 
ختام  يف  ب����الأم����ه����ار  اأ�����ش����وة  امل����ه����رات 
اكتفى  ل��ك��ن��ه  الأوروب�����ي�����ة،  اخل���ال���دي���ة 
الأول  مركزه  وعزز  والف�شة  بالذهب 
ال��ب��ط��ول��ة. فقد  األ����ق����اب  يف ح�����ش��ي��ل��ة 

الدولية  ب��راغ  بطولتي  بطلة  متكنت 
�شعلة  دي  املهرة  الدولية  وا�شرتوهن 
ر�شيم  اإل  اإي��ه  اإف  العاملي  الفحل  ابنة 
�شيال،  ت����ي  اإف  ال���ع���امل���ي���ة  وال���ف���ر����س 
واململوكة لل�شيخ �شعيد بن مكتوم بن 
اآل مكتوم، من نيل ما ت�شتحق  جمعة 
باإحراز اللقب الذهبي. وحلت و�شيفة 
ب��ط��ول��ة م��ن��ت��ون ال���دول���ي���ة امل���ه���رة دي 
اإف  الأ���ش��ط��وري  الفحل  ابنة  �شاخمة 

اإيه اإل ر�شيم يف مركز الو�شافة ونالت 
املحلي  الإنتاج  لتعمق هيمنة  الف�شة  
مل��رب��ط دب���ي ع��ل��ى اخل��ال��دي��ة الأوربية 
وتخلد ب�شمة املركز الأول يف ن�شختها 

ال�شاد�شة.
وم���رة اأخ����رى ي��وؤك��د اأ���ش��ط��ورة غزارة 
وجودة الإنتاج العاملي املعا�شر الفحل 
الطفرة  اأنه �شاحب  ر�شيم  اإل  اإيه  اإف 
العاملية يف تطور ومتيز اخليل العربية 

الأً�شيلة، حيث ل يزال اإنتاجه يوا�شل 
����ش���ن���وات تفوقه  ث����الث  وع���ل���ى م����دى 
التاريخي الكا�شح على اأقوى الفحول 
وت�شهد  ال��ع��امل.  يف  لالأبطال  املنتجة 
الثالثة  وال���دول���ي���ة  امل��ح��ل��ي��ة  امل��وا���ش��م 
الذي  التميز  وقوة  املا�شية على عمق 
اإن��ت��اج م��رب��ط دب��ي م��ن الفحل  حققه 
جودته  ان��ع��ك�����ش��ت  وال�����ذي  “ر�شيم” 
امل��رب��ط وع��دد هائل  اأداء  اإي��ج��اب��ا على 

ال��ت��ي اختارت  ال��ع��امل��ي��ة  امل���راب���ط  م���ن 
باإنتاج  ال��ن��وع��ي��ة  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا  ت��ق��وي��ة 
تاريخية  عالمة  اأ�شبح  ال��ذي  الفحل 

يف حتقيق الألقاب.

التوحيدي: �سبق تاريخي
التوحيدي  حم��م��د  امل��ه��ن��د���س  ث��م��ن   
دبي  مربط  ع��ام  مدير  ال��ع��ام  امل�شرف 
التناف�شي  امل�شتوى  العربية  للخيول 
لبطولة  التنظيمي  وال��ن��ج��اح  ال��ع��ايل 
قائال:” الن�شخة  الأورب��ي��ة  اخلالدية 
بعلو  مت��ي��زت  البطولة  م��ن  ال�شاد�شة 
�شقف املناف�شة بني الأبطال، وجنحت 
يف ا���ش��ت��ق��ط��اب اأب������رز امل��ت��ن��اف�����ش��ني يف 
املو�شم،  ل���ه���ذا  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ب���ط���ولت 
جانب  اإىل  تنظيميا  جن��اح��ا  وحققت 
جناحها التناف�شي. وهي اليوم ت�شجل 
لتن�شم  تاريخها  من  جديدة  مرحلة 

اإىل اأقوى البطولت الأوربية«.
مربط  خيول  اأن  التوحيدي  واأ���ش��اف 
خيول  ه��ي  البطولة  يف  ال��ف��ائ��زة  دب��ي 
بطلة اأكدت علو قامتها اجلمالية التي 
بلغتها يف اأٌقوى بطولت املو�شم املحلي 
واخل���ارج���ي. ك��م��ا اأن��ه��ا ع����ززت ت�شدر 
بطولت  يف  الأول  ب���امل���رك���ز  امل���رب���ط 

املو�شم الأوروب��ي وهو اأمر عملنا على 
حتقيقه بكل عناية من حيث النتقاء 
والإعداد والتوقع واحل�شم. وبالتاأكيد 
بطولة  الثالث يف  املراكز  احتكار  فاإن 
مكنت  تاريخية  �شابقة  ي��ع��دُّ  الأم��ه��ار 
مربط دبي من اأن يكون اأول مربط يف 
العامل يتمتع بهذا الإجناز الفريد يف 

البطولت الدولية«.

املرازيق: اإجناز الإنتاج
املرزوقي  اأعرب عبدالعزيز  من جهته 
املدير التنفيذي ملربط دبي عن �شعادته 
ال�����ذي حققته  ال��ت��اري��خ��ي  ب����الإجن����از 
خيول املربط يف الن�شخة ال�شاد�شة من 
وقال:”  الأوروب��ي��ة.  اخلالدية  بطولة 
مربط  فيها  ي�شارك  بطولة  اأول  ه��ي 
بامتياز  موفقة  م�شاركة  وكانت  دب��ي، 
ت�شجيل  م��ن  اإن��ت��اج��ن��ا  اأن مت��ك��ن  ب��ع��د 
الذهب  ب��اإح��راز  متميز  ب��ط��ويل  �شبق 
والف�شة والرونز يف بطولة الأمهار، 
وف�����ش��ي��ة يف بطولة  ذه��ب��ي��ة  واأ����ش���اف 
امل���ه���رات. اإن���ه���ا ن��ت��ي��ج��ة ج��ي��دة ون����ادرة 
اخليل  جل��م��ال  العاملية  ال��ب��ط��ولت  يف 
لالإنتاج  كبري  ع��امل��ي  واإجن����از  ال��ع��رب��ي 

املحلي ملربط دبي«.

كاأ�س اخلليج اختبار ل�شفقات االأندية واملدربني

نهائي دراماتيكي مثري لكاأ�س العامل للرماية 

الفيديو يهدي الكوتا والذهبية للرو�شي 
»األيبوف« يف مونديال رماية االأطباق  

»دبي« يكت�شح اخلالدية االأوربية ال�شاد�شة ب 5 األقاب وي�شجل �شابقة تاريخية يف احتكار املراكز 
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اإقبال  الأخ�������رية  الأي�������ام  ���ش��ه��دت   
للم�شاركة  الت�شجيل  ع��ل��ى  ك��ب��ريا 
الن�شخة  م���ن  ال��ث��ال��ث��ة  اجل���ول���ة  يف 
جراند  اأبوظبي  لبطولة  اخلام�شة 
�شتقام  ال��ت��ي  للجوجيت�شو  ���ش��الم 
با�شيفيك  اأ���ش��وزا  جامعة  �شالة  يف 
يف م��دي��ن��ة ل��و���س اأجن��ل��و���س بولية 
مدار  على  الأمريكية  كاليفورنيا 
يومي 14 و15 �شبتمر املقبلني، 
امل�شجلني  اأع���������داد  ق����ف����زت  ح���ي���ث 
600 لع��ب��ا ولعبة  ال����  ل��ت��ت��ج��اوز 
مبا  ال�����ع�����امل،  دول  خم���ت���ل���ف  م����ن 
املنظمة  اللجنة  باأن  يعطي موؤ�شرا 
قريبا  الت�شجيل  ب��اب  تغلق  ���ش��وف 
عنه  املعلن  ب��امل��وع��د  التقيد  ب���دون 
�شبتمر  من  ال�شاد�س  وه��و  �شابقا 
اإىل  ال��ع��دد  ي�شل  عندما   2019
الرقم  وهو  لعبا   750 اأو   700

امل�شتهدف.
البطولة  ت��ق��ام  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
ل��ل��ع��ام اخل��ام�����س ع��ل��ى ال���ت���وايل يف 
بعد  الأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة  ال��ولي��ات 
حققتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  جناحاتها 
ولكنها  ال�شابقة،  الأرب��ع  الن�شخ  يف 
امل��رة يركز منظموها على  يف ه��ذه 
اختيار نوعية الالعبني امل�شاركني، 
حيث مت اإلغاء فئة احلزام الأبي�س 
الفئات  لت�شبح   4 و   3 والأ���ش��ات��ذة 
امل�شتهدفة للم�شاركة هم النا�شئني 
اأزرق،  17 �شنة ملن هم حزام  حتت 
 30 اإىل   18 �شن  م��ن  وال��ب��ال��غ��ني 
���ش��ن��ة، والأ���ش��ات��ذة 1 مل��ن ه��م حتت 
35 عام، والأ�شاتذة 2 ملن هم حتت 

عاما.  40
واأكد طارق البحري مدير جولت 

الن�شخة  اأن  �شالم  جراند  اأبوظبي 
اأجن���ل���و����س  ل����و�����س  اخل���ام�������ش���ة يف 
جوائزها 225 األف دولر اأمريكي 
واأنها  الأوىل،  امل���راك���ز  لأ���ش��ح��اب 
“ ملك  اإقامة بطولة  �شوف ت�شهد 
والتي  معها،  ب��ال��ت��وازي  الب�شاط” 
ال  تتعدى  مالية  ج��وائ��ز  ر�شد  مت 
40 األف دولر لالأبطال امل�شاركني 
امل��ت��و���ش��ط، م�شريا  ب���ال���وزن  ف��ي��ه��ا 
العيار  م���ن  اأ����ش���اط���ري   8 اأن  اإىل 
�شوف  امل��ت��و���ش��ط  ال����وزن  يف  الثقيل 
مانويل  هم  مناف�شاتها  يخو�شون 
ريبامار، وماك�س ليندبالد، وتومي 
باهين�شيب،  واي������زاك  لجن���اك���ري، 
وماركو�س  ب��ات��ي�����ش��ت��ا،  وج��و���ش��ت��اف��و 
مينديل�شون،  ون��اث��ان  ت��ي��ن��وك��وك��و، 

ودييجو رامالو.

للجدول  بالن�شبة  البحري:  وق��ال 
الزمني للمناف�شات يف جولة لو�س 
اليوم  ف��اإن  �شالم  جراند  اأجنلو�س 
�شوف  �شبتمر   14 امل��واف��ق  الأول 
ع�شرة  ال��ث��ان��ي��ة  يف  ن���زالت���ه  ت���ب���داأ 
لفئة  تخ�شي�شه  و���ش��ي��ت��م  ظ���ه���را، 
وبالغني  ن��ا���ش��ئ��ني  الأزرق  احل����زام 
 “ ث��م تليها م��ن��اف�����ش��ات  واأ����ش���ات���ذة، 
م��ل��ك ال��ب�����ش��اط “ ال��ت��ي ���ش��ت��ب��داأ يف 
ب��ت��وق��ي��ت لو�س  اخل��ام�����ش��ة م�����ش��اء 
�شاعتني  مل���دة  وت�����ش��ت��م��ر  اأجن��ل��و���س 
ون�شف ال�شاعة، لتنتهي يف ال�شابعة 
والن�شف وي�شدل ال�شتاربذلك على 
�شيبداأ  فيما  الأول،  اليوم  فعاليات 
�شباحا  العا�شرة  يف  ال��ث��اين  ال��ي��وم 
م�شاء  ال�����ش��اد���ش��ة  ح��ت��ى  وي�����ش��ت��م��ر 
البنف�شجي  الأحزمة  فئات  ملختلف 

و�شيدات  رج���ال  والأ����ش���ود  وال��ب��ن��ي 
واأ�شاتذة.

وق������ال: ���ش��ي��ت��م ت���ك���رمي اأف�������ش���ل 3 
وفقا  ال���ب���ط���ول���ة  يف  اأك�����ادمي�����ي�����ات 
الأكادميية  �شتمنح  حيث  للنتائج 
 3000 الأول  امل����رك����ز  ���ش��اح��ب��ة 
دولر،   2000 وال����ث����اين  دولر، 
ومن  دولر،   1000 وال����ث����ال����ث 
لو�س  ج���ول���ة  ت�����ش��ه��د  ان  امل���ت���وق���ع 
اجن���ل���و����س م�������ش���ارك���ة وا����ش���ع���ة من 
اأك��ادمي��ي��ات واأن��دي��ة الإم���ارات التي 
الأخرية  اجل��ول��ة  يف  بقوة  ح�شرت 
املا�شي  ي��ول��ي��و  ن��ه��اي��ة  ب��ط��وك��ي��و يف 
لعبي ولعبات  ع��دد  حيث جت��اوز 
100 لعبا ولعبة من  الإم���ارات 

اأكر من 10 اأندية واأكادمييات.
وتابع البحري: تكمن اأهمية جولة 

ل��و���س اجن��ل��و���س ج���ران���د ���ش��الم يف 
املر�شودة  الكرى  املالية  اجلوائز 
متنح  التي  النقاط  يف  واأي�شا  لها 
بواقع  بها  الأوىل  املراكز  لأ�شحاب 
املركز  ل�������ش���اح���ب  ن��ق��ط��ة   200
و120  ل���ل���ث���اين،  و160  الأول، 
وي�شتفيدوا  للرابع،  و80  للثالث، 
امل��ن��اف�����ش��ة على  م��ن��ه��ا ج��م��ي��ع��ا يف 
ال�شنوي  الدويل  الت�شنيف  �شدارة 
وال��ذي مبوجبه يح�شل  لالإمارات 
مالية  جوائز  على  امل�شنفني  اأعلى 
العامل  الأك����ر والأ���ش��خ��م يف  ه��ي 

خالل احتفالية ال�شجادة احلمراء 
ال��ت��ي ت��ق��ام ب��ق�����ش��ر الإم�������ارات بعد 
العاملية  اأب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة  ن��ه��اي��ة 
ملحرتيف اجلوجيت�شو بيوم واحد يف 

ابريل من كل عام.
واأ�شاف البحري: كنا نهتم بالأعداد 
بزيادة  بالأرقام ونرحب  املا�شي  يف 
انت�شرت  ح��ت��ى  امل�����ش��ارك��ني،  اع����داد 
اأ�شا�شيا  هدفا  واأ�شبحت  بطولتنا 
لكل الالعبني يف العامل، وامل�شنفني 
الأوائ�����ل ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د، ثم 
على  ال���رتك���ي���ز  يف  ح���ال���ي���ا  ب����دان����ا 

امل�شاركني  نوعية وجودة الالعبني 
على  امل�شاركة  نخت�شر  اأن  مبعنى 
العامل  الالعبني يف  واأف�شل  اأقوى 
املتابعة  �شيما يف ظل  بكل فئة، ول 
بها  حتظى  اأ�شبخت  التي  الكبرية 
ال��ب��ط��ول��ة يف ك��ل دول ال��ع��امل عر 
التقليدية  الع����الم  و���ش��ائ��ل  ك��اف��ة 
واحل����دي����ث����ة، وال����ت����ي ت����ط����ورت يف 
تطبيقا  لت�شمل  احلالية  الن�شخة 
متابعة  ل�����ش��اح��ب��ه  ي��ت��ي��ح  ج���دي���دا 
ال��ن��زال ال���ذي ي��ري��ده ع��ل��ى الهواء 
مبا�شرة �شواء كان هذا املتابع داخل 

ال�شالة اأو خارجها.
وعر البحري عن �شكره وتقديره 
رئي�س  ال���ه���ا����ش���م���ي  امل���ن���ع���م  ل���ع���ب���د 
والآ�شيوي  الإم���ارات���ي  الحت���ادي���ن 
الحت����اد  ل��رئ��ي�����س  الأول  ال���ن���ائ���ب 
ومتابعته  دع���م���ه  ع���ل���ى  ال��������دويل 
وتوجيهاته  ل��ل��ب��ط��ول��ة،  احل��ث��ي��ث��ة 
اأ�شبحت  حتى  ع��ام  ك��ل  بتطويرها 
العامل  تقام يف  واأك��ر بطولة  اأه��م 
بنظام اجل��ولت، وحتى و�شل عدد 
حول  معها  واملتفاعلني  متابعيها 

العامل ل� 600 مليون متابع.

ري���ال م��دري��د الإ�شباين  ل��ف��ت جن��م 
داين  الإجنليزي،  اآر�شنال  اإىل  املعار 
التي  امل��ب��اراة  يف  الأن��ظ��ار  �شيبايو�س 
اأن  بعد   ،0-2 “الغانرز”  بها  ف��از 
الو�شط،  اأف�����ش��ل لع��ب��ي خ���ط  ك���ان 
ما اأثار موجة من الإعجاب من قبل 

اجلماهري به.
ال��الع��ب الإ���ش��ب��اين م�شتوى  وق���دم 
ج���ي���داً يف امل����ب����اراة ف����از ع��ل��ى اإث����ره 
املباراة،  يف  لع���ب  اأف�����ش��ل  ب��ج��ائ��زة 
اأر�شية  ع��ل��ى  الأول  ظ��ه��وره  خ���الل 

ملعب الإمارات.
ف����رتات �شعبة  ���ش��ي��ب��اي��و���س  وع���ا����س 
خالل وجوده مع ريال مدريد، بعد 
اأن قدم اإليه من �شفوف نادي ريال 
اإذ بقي حبي�س دكة البدلء  بيتي�س، 
يف  ينجح  اأن  دون  ط��وي��ل��ة،  ل��ف��رتات 
ك�����ش��ب ث��ق��ة امل����درب ال��ف��رن�����ش��ي زين 

الدين زيدان.
وذك���������رت ����ش���ب���ك���ة اأوب�����ت�����ا ل�����الأرق�����ام 
�شيبايو�س  داين  اأن  والإح�شائيات، 
ت����اري����خ  اأ�����ش����ب����ح ث����ال����ث لع�������ب يف 

�شناعة  م�����ن  ي���ت���م���ك���ن  اَر������ش�����ن�����ال 
كاأ�شا�شي  له  م��ب��اراة  اأول  يف  هدفني 
بارلور  ري  بعد  ب�”الرمييريليغ”، 

وهرنيك خميرتيان.
واأ�شارت اإىل اأن �شيبايو�س كان اأكر 
لع���ب���ي اآر����ش���ن���ال مل�����ش��اً ل��ل��ك��رة اأم����ام 

والأكر  مل�شة،   97 ب��واق��ع  برينلي، 
فر�س،   4 ب��واق��ع  للفر�س  �شناعة 

كما مرر اأكر من 70 متريرة.
وان���ت���ق���ل ال����الع����ب الإ�����ش����ب����اين اإىل 
�شوق  خ������الل  اآر������ش�����ن�����ال  ����ش���ف���وف 
ملدة  اجل���اري،  ال�شيفية  الن��ت��ق��الت 

م��و���ش��م واح���د ع��ل��ى �شبيل الإع����ارة، 
ليخلف النجم الويلزي اآرون رام�شي 

بالقمي�س رقم 8.
6 نقاط  اإىل  اآر�شنال ر�شيده  ورف��ع 
يف املركز الأول ب�شكل موؤقت، بينما 
توقف ر�شيد برينلي عند 3 نقاط. 

هل يندم ريال مدريد على رحيل �شيبايو�س؟

عن  اآرت�س”  “اإلكرتونيك  اأع��ل��ن��ت 
اإىل  الإم��ارات��ي  ن��ادي العني  ان�شمام 
 EA SPORTS FIFA 20

وذلك لأول مرة يف تاريخ ال�شل�شلة.
اأك��ر الفرق  ويعد ن��ادي العني اأح��د 
والآ�شيوية  واخلليجية  الإم��ارات��ي��ة 
مت��ي��زاً، وق��د ك��ان من الفرق الأكر 
ال�شرق  يف  اللعبة  ع�شاق  م��ن  طلباً 
 EA اإىل  و����ش���ي���ن�������ش���م  الأو�������ش������ط 
عند   SPORTS FIFA 20
البنف�شجي  زي���ه  م��رت��دي��ا  اإط��الق��ه��ا 

امل�شهور.
ب��ت��اري��خ حافل  ال��ع��ني  ن���ادي  ويتمتع 
املحلية  الأ���ش��ع��دة  ب��الإجن��ازات على 
ويعد  والآ�����ش����ي����وي����ة،  والإق���ل���ي���م���ي���ة 
 FIFA اإىل لئحة فرق  ان�شمامه 
20 نقلة كبرية لل�شل�شلة يف ال�شرق 

الأو�شط.
م�����ن ن���اح���ي���ت���ه ق������ال �����ش����ع����ادة حمد 
املنتدب  الع�شو  ال��ع��ام��ري  ن��خ��ريات 
لنادي العني اإن ان�شمام نادي العني 
 EA SPORTS FIFA اإىل 
20 يعد تقديرا للعمل اجلاد الذي 
والأهم من  والإدارة،  الفريق  يبذله 
ذلك فهو تقدير جلماهرينا الكبرية 

يف الإمارات وخارجها.
من�شور  ����ش���ع���ادة  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
املجل�س  ع������ام  م����دي����ر  امل���ن�������ش���وري 
اإن هذا الن�شمام  الوطني لالإعالم 
ا�شرتاتيجية  ����ش���راك���ة  ن��ت��ي��ج��ة  ه���و 
ب����ني امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي ل���الإع���الم 
م������وؤك������دا   ،EA Sports و 
�شراكات  ب��ن��اء  يف  دوم����اً  ال���ش��ت��م��رار 
عاملياً  الفيديو  األ��ع��اب  م��ط��وري  م��ع 

حملياً.  ال�شوق  ه��ذا  تطوير  بهدف 
 EA SPORTS و����ش���ت���ت���وف���ر 
جميع  يف  ر���ش��م��ي��اً   FIFA 20
�شبتمر   27 ي����وم  ال���ع���امل  اأن����ح����اء 
بدء  ال�شل�شلة  لع�شاق  ميكن  ..ولكن 

طلب  عند  �شبتمر   24 من  اللعب 
اأو   Champions ن�����ش��خ��ت��ي 

م�شبقاً.  Ultimate
وت��ع��د اإل��ك��رتون��ي��ك اآرت�����س ���� املدرجة 
يف ب��ور���ش��ة ن���ا����ش���داك حت���ت ال��رم��ز

�شركة   ����  NASDAQ: EA
الرتفيه  جم����ال  يف  رائ������دة  ع��امل��ي��ة 
الألعاب  وت��ق��دم  التفاعلي  الرقمي 
واملحتوى واخلدمات عر الإنرتنت 
التي يتم تقدميها من خالل اأجهزة 
ال�شخ�شية  واحل���وا����ش���ب  الأل����ع����اب 
وال����ه����وات����ف اجل�����وال�����ة والأج�����ه�����زة 
ال���ل���وح���ي���ة امل���ت�������ش���ل���ة ب����الإن����رتن����ت 
..وي���وج���د ل���دى اإي اأي����ه اأك����ر من 
حول  م�شّجل  لع��ب  مليون   300

العامل.
اإي  2016، ن�شرت  املايل  العام  ويف 
اأيه �شايف اإيرادات تتوافق مع مبادئ 
بقيمة  امل��ق��ب��ول��ة ع��م��وم��اً  امل��ح��ا���ش��ب��ة 
اأمريكي  دولر  م��ل��ي��ار   4.4 ب��ل��غ��ت 
..وتتخذ ال�شركة من ريد وود �شيتي 
بولية كاليفورنيا مقراً لها، وت�شتهر 

العالمات  م��ن  امل��م��ي��زة  مبحفظتها 
وعالية  واملهمة  الرائجة  التجارية 

اجلودة مثل “ذا �شيمز”، و”مادن اإن 
اإف اإل”، و”اإي اأيه �شبورت�س فيفا”، 

اإيج”،  و”دراجون  و”باتلفيلد”، 
و”بالنت�س فري�شيز زومبيز«.

 EA SPORTS FIFA 20 العني« ين�شم اإىل«

اإقبال كبري على الت�شجيل يف جولة لو�س اأجنلو�س جراند �شالم للجوجيت�شو 

لر�شلونة  ال���ف���ن���ي  امل�����دي�����ر  ك�������ش���ف 
الإ���ش��ب��اين اإرن�����ش��ت��و ف��ال��ف��ريدي، اأحد 
للفريق  الأول  النجم  عبقرية  اأ���ش��رار 
امل�شتطيل  داخ������ل  م��ي�����ش��ي،  ل��ي��ون��ي��ل 

الأخ�شر.
وقال فالفريدي ل�شحيفة “فاينان�شال 
ل  م��ي�����ش��ي  اإن  الإجن���ل���ي���زي���ة،  تاميز” 
ال�����ش��راع على الكرة  ي�����ش��ارك ع���ادة يف 
اأو  يف ال��دق��ائ��ق الأوىل م��ن امل��ب��اري��ات، 
ويبداأ  ال���ك���رة  “يتجاهل  ب����الأح����رى 
الفريق  م���داف���ع���ي  م���واق���ع  ب��ف��ح�����س 

املناف�س«.
وي�شيف املدرب اأن مي�شي “يراقب كل 
خطوة ب�شكل دقيق، ويحدد كل حركة 
ي�شاعده  مما  املناف�س،  الفريق  لو�شع 

على اكت�شاف نقاط ال�شعف«.
الوقت،  “مع  ف���ال���ف���ريدي:  وي���ت���اب���ع 
ف�شيئا،  �شيئا  اللعب  اأج���واء  يف  يدخل 
نقاط  ت��وج��د  اأي���ن  مت��ام��ا  يعلم  لكنه 

ال�شعف يف املناف�شني«.
طيلة  الكتالوين  ال��ن��ادي  بحث  ورغ��م 
ع��ل��ى لع��ب��ني ج����دد لتدعيم  ال���وق���ت 

فاإن  الفريق،  وم��راك��ز  ال��ب��دلء  مقعد 
“لن  بر�شلونة  اأن  يعرتف  فالفريدي 
يكون قادرا اأبدا على ا�شتبدال مي�شي«. 
تلقى  ع��ام��ا(،   32( مي�شي  غياب  ويف 
اأمام  نظيف  بهدف  هزمية  بر�شلونة 
افتتاح  يف  اجل��م��ع��ة،  ب��ل��ب��او،  اأت��ل��ت��ي��ك 

املو�شم اجلديد من الدوري الإ�شباين. 
وق�����ال ف���ال���ف���ريدي ع��ق��ب امل����ب����اراة اإن 
الأرجنتيني،  جن��م��ه  اف��ت��ق��د  ف��ري��ق��ه 
من  العديد  ي�شهل  “مي�شي  م��ردف��ا: 
املواقف ال�شعبة، �شواء بهدف مفاجئ 

اأو متريرة غري متوقعة«.

ن��ق��ل��ه��ا موقع  ت�����ش��ري��ح��ات  وت���اب���ع يف 
الريا�شية  “�شبورت”  ���ش��ح��ي��ف��ة 
مثل  اجل��م��ي��ع  “لي�س  الإ����ش���ب���ان���ي���ة: 
كيفية  ن��ت��ع��ل��م  اأن  وع��ل��ي��ن��ا  م��ي�����ش��ي، 
التعامل مع ظروف غيابه، لأنه وارد 

ويف اأي وقت«.

فالفريدي يك�شف »�شر« مي�شي: هذا ما يفعله يف الدقائق االأوىل

اأع��ل��ن جن��م ك��رة ال��ق��دم الإجن��ل��ي��زي اأ�شلي ك��ول اع��ت��زال اللعب اأم�����س الأحد، 
لينهي مغامرته الطويلة مع ال�شاحرة امل�شتديرة التي ا�شتمرت ملدة 20 عاماً 

تقريباً. 
ويعد كول اأحد اأكر الالعبني تتويجاً بالألقاب املحلية مع الأندية التي قام 
الدولية  املباريات  املدافعني م�شاركة يف  اأكر  اإجنلرتا، كما يعد  بتمثيلها يف 

مع منتخب اإجنلرتا.
�شبورت�س  �شكاي  ل�شبكة  بها  اأدىل  ت�شريحات  يف  عاماً”   38“ ك��ول  وق���ال 
الوقت لتعليق حذائي وبدء ف�شل اآخر يف م�شواري  حان  جادة،  درا�شة  “بعد 

الريا�شي، الذي اآمل اأن يكون يف جمال التدريب«.
اآر�شنال  فريق  مع  ب��داأت  التي  الحرتافية،  م�شريته  ح��ول  ���ش��وؤال  على  ورداً 

عندما �شارك يف لقاء الفريق اللندين مع ميدل�شره يف بطولة كاأ�س رابطة 
الأندية املحرتفية يف نوفمر “ت�شرين الثاين” عام 1999، قال كول “اإنه 

م�شوار رائع ومذهل«.
اأي مباراة  األعب  اأن  اأتوقع  اأكن  “عندما كنت طفاًل �شغرياً، مل  اأ�شاف كول 
اأو اأن اأكون لعبا حمرتفا، لكنني اإذا نظرت اإىل الوراء، فاإنه ميكنني القول 
باأين لعبت يف كاأ�س العامل اأكر من مرة و�شاركت يف مباريات نهائية بدوري 
الأبطال، وكنت حمظوظاً مبا فيه الكفاية بالتتويج بالدوري الإجنليزي عدة 

مرات«.
اأن  واأمتنى  للم�شتقبل،  الآن  واأتطلع  حلمي  “حققت  املعتزل  الالعب  و�شدد 

اأكون مدرباً رائعاً«.

توج  اآر�شنال، حيث  تاريخ  املدافعني يف  اأف�شل  اأح��د  ي�شبح  اأن  وجنح كول يف 
مع الفريق امللقب ب�”املدفعجية” بثالثة األقاب يف كاأ�س الحتاد الإجنليزي، 
ولقبني للدوري الإجنليزي املمتاز، كان من بينها لقب ن�شخة امل�شابقة عام 

خ�شارة. اأي  يتلقى  اأن  دون  اآر�شنال  حققه  الذي   ،2004
ت�شيل�شي  ل�شفوف  للجدل  املثري  انتقاله  عقب  الألقاب  ح�شد  كول  ووا�شل 
عام 2006، حيث فاز معه بالدوري الإجنليزي جمددا، وتوج بلقب وحيد يف 

دوري اأبطال اأوروبا وكاأ�س رابطة املحرتفني والدوري الأوروبي.
كما فاز كول باأربعة األقاب اأخرى لكاأ�س اإجنلرتا مع ت�شيل�شي، لي�شبح اأكر 

الالعبني نياًل للقب البطولة يف تاريخ امل�شابقة العريقة.
ول�شوء حظ كول، فاإنه مل يحقق نف�س النجاح الذي حققه مع الأندية خالل 

اللعب يف  كيفية  اأف��ه��م  “رمبا مل  ق��ال  اإجن��ل��رتا، حيث  م��ع منتخب  م�شواره 
املباريات الدولية كما ينبغي«.

وتابع “بالنظر اإىل الوراء، فقط �شاركت يف اأكر من 100 لقاء دويل )107 
مباريات دولية( مع منتخب اإجنلرتا. اإنني فخور بذلك، ولكن ما ي�شعرين 
بالإحباط هو اإخفاقي يف التتويج باأي لقب مع الفريق اأو حتى التاأهل معه 

لإحدى املباريات النهائية اأو الدور قبل النهائي«.
األوان  دافع كول عن  وت�شيل�شي،  اآر�شنال  556 مباراة مع  �شارك يف  وبعدما 
اأكر من فريق خارج اإجنلرتا، حيث لعب يف �شفوف روما الإيطايل ولو�س 
فريق  م��ع  الكروية  م�شريته  ينهي  اأن  قبل  الأم��ري��ك��ي،  جالك�شي  اأجنلي�س 

ديربي كاونتي حتت قيادة مدربه ال�شابق فرانك لمبارد. 

اأ�شلي كول يعلن اعتزاله اللعب
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الفجر الريا�ضي

بتحقيق  الإ���ش��ب��اين  ال���دوري  م��دري��د م�شواره يف  ري��ال  ا�شتهل 
ليوجه   ،1-3 ف��ي��غ��و  �شيلتا  ع��ل��ى  اأر����ش���ه  خ����ارج  ث��م��ي��ن��اً  ف����وزاً 
قادر على الظهور  الفريق  باأن  جمهوره  اإىل  “امللكي” ر�شالة 
ب�شورة خمتلفة عن املو�شم املا�شي، الذي خ�شر خالله جميع 

البطولت املحلية.
���ش��ك، ه��و املدرب  ال��ف��وز، ل  اأب���رز امل�شتفيدين م��ن ه��ذا  وي��ع��د 

ال��ف��رن�����ش��ي زي����ن ال���دي���ن زي�������دان، ال�����ذي تلقى 
انتقادات عديدة يف الفرتة املا�شية، ولكنه 

النت�شار  ه����ذا  م���ن  ف���وائ���د   4 ح�����ش��د 
كالتايل:

الوديات
ب���دا م�شتوى ري���ال م��دري��د يف 

الودية بدا  املباريات 

الفر�س  �شياع  مثل  القدمية  العيوب  نف�س  تكرار  مع  مقلقاً 
امل��ح��ق��ق��ة للتهديف وك��ذل��ك ع���دم وج���ود ع��م��ق ك��ب��ري يف خط 
الو�شط والعتماد الكلي على الثنائي كرو�س ومودريت�س، بينما 
مل يكن م�شتوى الدفاع طيباً وظهرت عيوبه خا�شة يف مباراة 
اخل�شارة اأمام اأتلتيكو مدريد 3-7، ما جعل كل املوؤ�شرات توؤكد 
اأن الفريق �شيعاين يف بداية املو�شم، ولكن امل�شتوى الذي ظهر 
املدريدي  اجلمهور  منح  فيغو،  �شيلتا  اأم���ام  “املريينغي”  ب��ه 

بع�س الطمئنان.

بنزميا
ي��ظ��ل ال��ف��رن�����ش��ي ك���رمي ب��ن��زمي��ا م��ن اأب����رز الالعبني 
ريال  جمهور  من  ح��ادة  لنتقادات  يتعر�شون  الذين 
اأن  الأخ��رية، حيث  ال�شنوات  مدريد يف كل مو�شم يف 
“امللكي” يف  10 ���ش��ن��وات م��ع  اأك��م��ل  ال��الع��ب ال���ذي 
“متوز”، يحظى بدعم كبري من املدرب  �شهر يوليو 
زيدان، الذي ف�شله على ال�شفقة اجلديدة، ال�شربي 
الذي  بنزميا،  م��ن  اجلميل  رد  وج��اء  يوفيت�س،  لوكا 
باإحراز  املو�شم  بداأ  بينما  الودية،  املباريات  تاألق يف 
الهدف الفتتاحي يف مرمى 
�شنع  ك��م��ا  ف��ي��غ��و،  �شيلتا 

ي�شتغني  لن  التي  الأ�شا�شية  العنا�شر  من  اأن��ه  ليوؤكد  ه��دف��اً، 
عنها زيزو.

لعبني  10
خا�س ريال مدريد اختباراً �شعباً بعدما خرج الكرواتي لوكا 
مودريت�س بالبطاقة احلمراء يف الدقيقة 56، والنتيجة ت�شري 
اإىل تقدم “امللكي” 1-0 فقط، ولكن الفريق ال�شيف مل يتاأثر 
بالنق�س العددي، واأ�شاف الأملاين توين كرو�س الهدف الثاين 
من ت�شديدة �شاروخية، قبل اأن يح�شم لوكا�س فا�شكيز املباراة 
باإ�شافة الهدف الثالث، ومل يتاأثر الفريق بالهدف الذي دخل 
مرماه يف الوقت بدل ال�شائع، ليحقق زيدان الفوز الأول يف 

املو�شم.

�سدارة 
ت�شدر ريال مدريد “الليغا” مبكراً، والأهم بالن�شبة ل�”امللكي” 
يف  �شقط  ال��ذي  بر�شلونة  التقليدي،  غرميه  على  تفوقه  ه��و 
“املرينغي”  اأن  حيث  اجلولة الأوىل اأمام اأتلتيك بلباو 1-0، 
“البلوغرانا”  على  الرتتيب  ج��دول  يف  الأوىل  للمرة  تفوق 
على  مدريد  ري��ال  تفوق  بينما   ،2017-2016 مو�شم  منذ 
“الليغا”  من  الفتتاحية  اجلولة  يف  الأوىل  للمرة  بر�شلونة 
اأتلتيكو  على  ال��ري��ال  ف��از  عندما  وبالتحديد  ع��ام��اً،   13 منذ 

مدريد، وتعادل بر�شلونة مع را�شينغ �شانتندير.
اأك��د م��درب ري��ال مدريد الإ�شباين، الفرن�شي زين  الأث��ن��اء  يف 
الدين زيدان، اأن اجلناح الويلزي غاريث بيل �شيبقى يف �شفوف 
النادي “امللكي«. و�شنع بيل الهدف الأول للمهاجم الفرن�شي 
كرمي بنزميا خالل فوز ريال مدريد 3-1 على �شيلتا فيغو يف 

اجلولة الأوىل من الدوري الإ�شباين .
“بيل �شيبقى،  وقال زيدان خالل املوؤمتر ال�شحايف للمباراة: 

كل عنا�شر الفريق اإيجابية والأمر ينطبق عليه اأي�شاً«.
واأ�شاف: “كنت اأنوي الدفع به منذ البداية ب�شرف النظر عن 
اإ�شابة اإدين هازارد«. وربطت تقارير �شحافية اأخرياً بني بيل 
اأكد مراراً  والنتقال للدوري ال�شيني، ولكن اجلناح الويلزي 

رغبته يف البقاء مع النادي امللكي. 

اأم�س الأول  حقق قائد ريال مدريد �شرجيو رامو�س على ملعب باليدو�س 
باكو  الأ���ش��ط��ورة  رق��م  ليعادل  “امللكي”،  ال��ن��ادي  م��ع  ل��ه  ال�283  النت�شار 

خينتو.
 ويف انطالقة مو�شم الليغا ال�15 لرامو�س مع الريال الذي انتقل له قادماً 
من اإ�شبيلية، �شهد رامو�س على فوز فريقه بثالثة اأهداف مقابل هدف على 
�شيلتا فيغو لي�شبح رابع لعب اأكر حتقيقاً لالنت�شارات يف الدوري بتاريخ 

النادي.
الريال  مع  بالليغا  خا�شها  مباراة   420 يف  انت�شاراً   283 رامو�س  وحقق 
ليتعادل مع باكو خينتو ولكن يتفوق عليه يف حتقيق نف�س عدد النت�شارات 

 283 427 مباراة وانت�شر يف  اإذ خا�س الالعب الراحل  اأق��ل،  يف مباريات 
منها.

ويواجه رامو�س حالياً حتدي معادلة رقم مانولو �شان�شيز الثالث يف قائمة 
انت�شاراً   312 “امللكي” بواقع  مع  لالنت�شارات  حتقيقاً  الأك��ر  الالعبني 
ب�334  كا�شيا�س  اإيكر  واملت�شدر  انت�شاراً(   327( غونزالي�س  راوؤول  خلف 

انت�شاراً.
ملباريات يف كل املناف�شات مع ريال  اأكر خو�شاً  ويعد رامو�س خام�س لعب 
مدريد وثامن اأكر لعب خو�شاً ملوا�شم بقمي�س امللكي، كما اأنه يحتل املركز 

ال�25 يف قائمة هدايف الفريق ب�84 هدفاً رغم اأنه يلعب يف مركز الدفاع. 

رامو�س يعادل رقم اأ�شطورة ريال مدريد

بعد  زيدان  يح�شدها  فوائد   4
الفوز االأول ل� »امللكي«

نظر  ي�شرف  بر�شلونة مل  اأن  تقارير �شحافية  ذكرت 
ع��ن ا���ش��ت��ق��دام م��ه��اج��م ب��اري�����س ���ش��ان ج��ريم��ان نيمار 
الباري�شي  للنادي  ج��دي��داً  عر�شاً  و�شيقدم  �شيلفا،  دا 
الطرفني  بني  النظر  وجهات  تباعد  من  الرغم  على 
الرازيلي  امل��ه��اج��م  لن��ت��ق��ال  حمتملة  �شفقة  ب�����ش��اأن 

ل�”البالوغرانا«.
�شيقدم  الر�شا  اأن  اإىل  باريزيان  لو  �شحيفة  واأ�شارت 
للح�شول  الفرن�شية  العا�شة  ل��ن��ادي  ج��دي��داً  عر�شاً 
على خدمات جنم “ال�شيلي�شاو”، لكنها اأقرت ب�شعوبة 
بر�شلونة  اأع���ل���ن  ب��ع��دم��ا  امل���ق���رتح  ال��ت��ك��ه��ن مب��ح��ت��وى 
ل  ميونخ،  لبايرن  كوتينيو  فيليبي  لعبه  اإع���ارة  عن 
الأركان  اأحد  كان  الرازيلي  الو�شط  واأن لعب  �شيما 

الرئي�شية ل�شفقة حمتملة بني الناديني.
وكانت تقارير فرن�شية اأي�شاً قد ذكرت يف وقت �شابق اأن 
بي اإ�س جي قبل مقرتح بر�شلونة ببيعه نيمار مقابل 
ال�شفقة،  الكاتالوين يف  الفريق  اآخر من  اإدراج لعب 
100 مليون  م��ب��ل��غ  ع��ل��ى  ا����ش���رتط احل�����ش��ول  ل��ك��ن��ه 
اأو  كوتينيو  بينهما  اثنني  اإىل لعبني  بالإ�شافة  يورو 

الفرن�شي عثمان دميبيلي.
ويف حني اأ�شبح كوتينيو خارج احل�شبة عقب الإعالن 
اإعارته للنادي البافاري، ل يريد دميبيلي بدوره  عن 

الرحيل عن بر�شلونة.

الهتمام  اأن  ب��اري��زي��ان  ل��و  اع��ت��رت  ح���ال،  اأي  وع��ل��ى 
الكاتالوين للتو�شل لتفاق مع باري�س �شان جريمان 
ل��ي�����س ج���دي���اً، ل��ك��ن��ه ي��ت��ظ��اه��ر ب��ذل��ك لإر����ش���اء جنمه 
من  كثرياً  ي�شغط  ال��ذي  مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني 
اأجل عودة نيمار لقلعة الكامب نو التي رحل عنها قبل 
بح�شب  الفرن�شية،  العا�شمة  اإىل  للذهاب  مو�شمني 

ال�شحيفة.
ال�شابق  مهاجمه  من  ي�شمع  اأن  اأراد  بر�شلونة  اأن  كما 
درع  ع��ن  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ودة  يف  برغبته  وا���ش��ح  ت�شريح 
البالوغرانا، وهو ما مل يحدث حتى الآن على الرغم 
ي��وؤك��دون ذلك  ال��الع��ب  اأ�شخا�س م��ن حميط  اأن  م��ن 

منذ مايو “اأيار” املا�شي.
على جانب اآخر، اأقر مدرب بي اإ�س جي، الأملاين توما�س 
توخل يف موؤمتر �شحايف ال�شبت باأن املفاو�شات ب�شاأن 
اأن  اأب��رز  لكنه  م�شدود،  لطريق  ت�شل  مل  نيمار  رحيل 
الالعب يدخل �شمن ح�شاباته حلني ح�شم م�شتقبله، 
�شيبقى معنا،  اإىل حل  التو�شل  يتم  “اإذا مل  واأو�شح: 

فلديه عقد مدته ثالث �شنوات«.
اأ�شارت  م��دري��د،  لريال  النتقال  بخيار  يتعلق  وفيما 
لو باريزيان وليكيب على ال�شواء اإىل اأن املباحثات مل 
ان�شمام  ب�شاأن  الفرن�شية  العا�شمة  ن��ادي  مع  تتوقف 

حمتمل لنيمار اإىل �شفوف الفريق امللكي. 

�شحيفة: بر�شلونة لن ي�شت�شلم 
يف �شفقة نيمار

وحامل  عامليا  اول  امل�شنف  ديوكوفيت�س  ن��وف��اك  ال�شربي  خ��رج 
اللقب من الدور ن�شف النهائي من دورة �شين�شيناتي الأمريكية 
ل��ل��م��ا���ش��رتز يف ك���رة امل�����ش��رب، ب��خ�����ش��ارت��ه ام����ام ال��رو���ش��ي دانييل 
ميدفيديف 6-3 و3-6 و3-6، فيما حرمت الرو�شية املخ�شرمة 
�شفتالنا كوزنت�شوفا ال�شرتالية اأ�شلي بارتي من ا�شتعادة �شدارة 

الت�شنيف العاملي لل�شيدات، بفوزها عليها 6-2 و4-6.
بداأ ديوكوفيت�س اللقاء بقوة حمرزا املجموعة الوىل -6 3، ولكنه 
ف�شل يف مقارعة مناف�شه الرو�شي عندما رفع الخري من م�شتوى 
منهما، حمققا يف طريقه  لكل  التعادل مبجموعة  ليفر�س  لعبه 
14 الخ���رية يف املجموعة  ال���  ال��ن��ق��اط  12 نقطة م��ن  ال��ف��وز يف 
املباراة  ويح�شم  الثالثة  املجموعة  يف   1-3 يتقدم  ليعود  الثانية. 

ل�شاحله يف اول فر�شة له للفوز.
واثنى ديوكوفيت�س )32 عاما( على مناف�شه بالقول “ي�شتحق اأن 
يكون يف النهائي، مع كل هذه النتائج”، وتابع “انه يعمل للو�شول 
اأف�شل  اأح���د  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ع��امل��ي��ا. ه��و  امل���راك���ز اخل��م�����ش��ة الوىل  اىل 

الالعبني العامليني يف الوقت احلايل«.
مبواجهة  �شيء  اي  يفعل  ان  بامكانه  يكن  مل  ان��ه  ال�شربي  واك��د 
ا�شلوب ميدفيديف، موؤكدا انه ي�شتخرج “المور اليجابية” من 

هذه الدورة.
الكثري  ارتكب  امل�شرب، ولكني مل  “خ�شرت مباراة يف كرة  واردف 
م��ن الخ��ط��اء. ل��ذا �شاعتمد على ذل��ك وات��اب��ع ت��ق��دم��ي... �شاعود 
مل  ال��ذي  ديوكوفيت�س  خ�شارة  وت��اأت��ي  الل��ق��اب«.  على  للمناف�شة 
يخ�شر اأي جمموعة يف �شين�شيناتي قبل مواجهته مع ميدفيديف، 
قبل ا�شبوعني من انطالق بطولة الوليات املتحدة املفتوحة، رابعة 
مباراتني  بعد  ديوكوفيت�س على  وكان  الكرى.  الربع  البطولت 
فقط من احراز لقبه الرابع والثالثني يف دورات املا�شرتز لالألف 
نقطة، لكنه ف�شل يف اأن ي�شبح على بعد لقب واحد من الإ�شباين 

رافايل نادال حامل الرقم القيا�شي مع 35 لقبا.
ب��ب��ط��ول��ة وميبلدون  ف���وزه  م��ن��ذ  ل��ه  دورة  اأول  ال�����ش��رب��ي  وخ��ا���س 
النكليزية، ثالثة بطولت الغراند �شالم، يف متوز- يوليو املا�شي، 
بعدما كان قد قرر عدم امل�شاركة يف دورة مونرتيال الكندية التي 

احرز لقبها نادال على ح�شاب ميدفيديف نف�شه.
ادري  “ل  بالقول  النهائية  املباراة  بلوغه  على  ميدفيديف  وعّلق 
كيف متكنت من قلب النتيجة. كنت متعبا بعد املجموعة الوىل 
“لعبت  وتابع  ال�شغوط”،  مقاومة  من  امتكن  لن  اأين  واعتقدت 

مباراة رائعة، وانا �شعيد جدا«.
امل��ا���ش��رتز يف  ل��ه يف اح��دى دورات  ث��اين نهائي  ال��رو���ش��ي  ويخو�س 
 15 لعب  اأن���ه  علما  م��ون��رتي��ال،  نهائي  بعد  اي���ام  ثمانية  غ�شون 

املا�شي. يوليو  متوز-  مباراة منذ 30 
الر�شال  “كان نوفاك يحطمني عند  ثامنا عامليا  امل�شنف  واأردف 
الفوز على  الرائع  “من  اأن اهاجمه”، وا�شاف  الثاين، لذا قررت 

الرقم واحد عامليا«.
املباراةالنهائية  يف  الح����د  ع���ام���ا(   23( م��ي��دف��ي��دي��ف  وي���واج���ه 
الثاين  النهائي  ن�شف  يف  اق�شى  ال��ذي  غ��وف��ان  داف��ي��د  البلجيكي 

الفرن�شي املخ�شرم ري�شار غا�شكيه 6-3 و4-6.
بطولت  يف  ن��ه��ائ��ي  ن�شف  اول  ع��ام��ا(   33( غا�شكيه  وخ��ا���س 

املا�شرتز منذ 2013.
ان�شحاب  اث��ر  تاأهله  م��ن  ي��وم  بعد  غا�شكيه  على  غ��وف��ان  و�شيطر 
كنت  اأم�س.  تاما  “كنت �شائعا  قال  ني�شيوكا.  يو�شيهيتو  الياباين 

ا�شتعد خلو�س مباراة، ويف النهاية خ�شعت للتمارين«.
كوزنت�شوفا  �شفتالنا  املخ�شرمة  الرو�شية  ال�شيدات حرمت  وعند 
العاملي  الت�شنيف  ���ش��دارة  ا�شتعادة  من  بارتي  اأ�شلي  ال�شرتالية 
ال��دورة المريكية،  النهائي  6-2 و6-4 يف ن�شف  بفوزها عليها 

احدى دورات الرميري اخلم�س يف كرة امل�شرب.
وك��ان��ت ب��ارت��ي ال��ت��ي خ�شرت ال�����ش��دارة ال���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي مل�شلحة 
اليابانية ناومي او�شاكا، بحاجة لبلوغ النهائي كي ت�شتعيدها، لكن 
ابنة الرابعة والثالثني كان لها راأي اآخر واأبقى فوزها اأو�شاكا يف 

مركز ال�شدارة.
الغراند  يف  بطولتني  لقب  حاملة  وتلتقي 

مع  ال����ن����ه����ائ����ي  يف  ������ش�����الم 
الم�����ريك�����ي�����ة م���ادي�������ش���ون 

ك��ي��ز ال���ت���ي ت��غ��ل��ب��ت على 
مواطنتها �شوفيا كينني 

و4-6.  5-7
وك���ان���ت ب���ارت���ي ق���د قلبت 
تاأخرها مبجموعة يف اآخر 
مباراتني، لكن كوزنت�شوفا 
ال�شابات  من  عانت  التي 
يف ال�����ش��ن��وات الخ����رية مل 

ت�شمح لها بتكرارها.
يف  “قاتلت  ب���ارت���ي  ق��ال��ت 
ال�شبوع. لعبت جيدا  هذا 
اأحيان  يف  و���ش��ي��ئ��ا  اح��ي��ان��ا 

اأخرى«.
تابعت “لكن بلوغي ن�شف 
ال��ن��ه��ائ��ي ج��ي��د ب���رغ���م كل 

اليجابيات  �شوى  يوجد  ول  ال�شبوع،  هذا  الكثري  تعلمت  �شيء. 
قالت  ب��دوره��ا،  م��ي��دوز(«.  نيويورك )فال�شينغ  اىل  ال��ذه��اب  قبل 
�شعوبات  واج���ه���ت  وال���ت���ي  ع��امل��ي��ا   153 امل�����ش��ن��ف��ة  ك��وزن��ت�����ش��وف��ا 
اللعب  الرائع  “من  املتحدة  الوليات  اىل  تاأ�شرية  على  للح�شول 
ال�شنوات الأخرية«.  الرئي�س بعد ا�شابات  امللعب  هنا جمددا على 
19 يف م�شريتها، والول  ال�  وت�شعى كوزنت�شوفا اإىل احراز لقبها 

منذ اكر من عام عندما تلتقي كيز، امل�شنفة 19، يف النهائي.
تابعت املتوجة يف رولن غارو�س وفال�شينغ ميدوز �شابقا “يجب ان 
اقر اين ا�شتمتعت بوقتي يف بيتي يف مو�شكو، النوم على �شريري. 
ل��ل��ت��وق��ف لفرتة.  ���ش��ع��ي��دة  ك��ن��ت 
عدت الن ول ا�شعر بال�شغوط. 
بالعودة  ق����ادرة  اين  ا���ش��ع��ر  مل 
اىل هذا امل�شتوى ب�شرعة. ها 

انا العب جيدا جمددا«.

اإق�شاء ديوكوفيت�س وبارتي تفقد 
ال�شدارة يف �شين�شيناتي 

رام�شي  اآرون  ال��وي��ل��زي  ال���دويل  الو�شط  لع��ب  ارت���دى 
ق��م��ي�����س ف��ري��ق��ه اجل���دي���د ي��وف��ن��ت��و���س ب��ط��ل ال�����دوري 
الأوىل  للمرة  الأخ���رية،  الثمانية  املوا�شم  يف  الإي��ط��ايل 
م���ن���ذ ان�����ش��م��ام��ه اإل����ي����ه م����ن اآر�����ش����ن����ال الإجن����ل����ي����زي يف 
يوليو”متوز”، يف لقاء ودي اأمام تريي�شتينا من الدرجة 

الثالثة الإيطالية.
واأقيمت املباراة يف تريي�شتي وانتهت بفوز فريق “ال�شيدة 
الدقيقة  يف  ديبال  باولو  لالأرجنتيني  العجوز” بهدف 
38، �شمن اإطار ا�شتعدادات “يويف” لنطالق الدوري 

الإيطايل الأ�شبوع املقبل.
ودخل رام�شي اإىل اأر�س امللعب يف الدقيقة 70 بدًل من 
الدويل  الو�شط  لعب  اأن  علماً  برنارد�شكي،  فيديريكو 
الويلزي غاب عن املالعب منذ اأبريل “ني�شان” املا�شي 
للفخذ  اخللفية  الع�شلة  يف  لإ���ش��اب��ة  تعر�شه  ب�شبب 

الأي�شر مع فريقه ال�شابق اآر�شنال.
وعر رام�شي )28 عاماً( عن �شعادته وفخره لرتداء 
مهمة  حلظة  “كانت  بالقول:  اجلديد  فريقه  قمي�س 

جداً بالن�شبة يل ارتداء قمي�س يوفنتو�س«.
وتابع: “اأنا �شعيد لأين ح�شلت على دقائق عدة للعب، 
اأتابع  اأن  يف  واآم��ل  لياقتي  ل�شتعادة  جاهداً  اأعمل  كنت 
على املنوال ذاته«. واأردف رام�شي املنتقل اإىل يوفنتو�س 

يقدر  �شنوي  رات��ب  مقابل  اأع���وام   4 مل��دة  عقد  مبوجب 
كثرياً،  األعب  اأين مل  “اأعلم  ي��ورو:  7 ماليني  بحوايل 
اأ�شعر  ولكن  تريي�شتينا(،  )اأمام  الأم�شية  با�شتثناء هذه 
اإىل بع�س  ���ش��اأح��ت��اج  ال��ب��دن��ي��ة،  ال��ن��اح��ي��ة  اأين ج��ي��د م��ن 

املباريات ل�شتعادة لياقتي«.
حتقيق  اإىل  اجلديد  فريقه  يقود  اأن  يف  رام�شي  وياأمل 
والأوروبي،  املحلي  ال�شعيدين  على  الألقاب  من  املزيد 
بعدما �شبق له اأن فاز خالل 11 عاماً ق�شاها مع اآر�شنال 
بكاأ�س اإجنلرتا ثالث مرات، وو�شل اإىل نهائي م�شابقة 
املن�شرم  امل��و���ش��م  ليغ” يف  “يوروبا  الأوروب�����ي  ال����دوري 
)خ�شر اأمام مواطنه ت�شيل�شي 1-4(، كما لعب دوراً هاماً 
يف و�شول منتخب ويلز اإىل ن�شف نهائي كاأ�س اأمم اأوروبا 
عام 2016. واكد رام�شي اأنه ي�شعر “بحما�س كبري لكي 
اأكون جزءاً من الفريق واختر الدوري الإيطايل”، قبل 
اأن يختم يف اإ�شارة اإىل اأول مباراة لفريقه ال�شبت املقبل 
“نبداأ ال�شبت، لذا  “اآب”:  اأغ�شط�س   24 اأمام بارما يف 
ر�شمية  مباراة  اأول  وخو�س  اللحظة  لهذه  مت�شوق  اأن��ا 
بدون  تريي�شتينا  اأم��ام  امل��ب��اراة  يوفنتو�س  وخا�س  يل«. 
يعاين من  الذي  رونالدو  كري�شتيانو  الرتغايل  جنمه 
ماوريت�شيو  اجلديد  مدربه  غ��اب  كما  ع�شلية،  م�شكلة 

�شاري ب�شبب الإنفلونزا. 

ماذا قال رام�شي بعد اأول لقاء بقمي�س يوفنتو�س؟



اكت�شاف اأنواع جديدة من االأ�شماك 
اكت�شف العامل اأندرو �شتيوارت اأنواعا جديدة وغريبة من الأ�شماك، 
خالل ت�شوير فيلم وثائقي عن احلياة يف القارة القطبية اجلنوبية، 

وفق ما ذكر موقع “بوبيولر ميكانيك�س«.
وكان �شتيورات كان مع فريق عمله ي�شورون فيلما وثائقيا بعنوان 
“اإك�شبيدي�شن اأنتاركتيكا”، قبل اأن ي�شادفوا اأنواعا غري م�شبوقة 

من الأ�شماك.
اإعجابهم، فكان �شكلها �شغريا وغريبا يف  اأثارت  اأما ال�شمكة التي 
نف�س الوقت، وتنتمي ل�شنف القواقع. كما اأنها تعي�س يف الأعماق 

اجلليدية للمحيطني املتجمد ال�شمايل والقطب اجلنوبي. 
اأعينها  ج��ان��ب  اإىل  ال��غ��ري��ب،  اخل��ا���س  ب�شكلها  ال�شمكة  وتتميز 

ال�شخمة، التي ت�شبه اإىل حد ما ال�شمكة الذهبية.
اإىل  اأتيت  ال�شبب  “لهذا  �شتيوارت:  قال  الكت�شاف،  على  وتعليقا 
القارة القطبية اجلنوبية.. الهدف كان روؤية مثل هذه الأ�شياء.. 

اإنها تتجاوز الكلمات والتعبري«.
وتابع قائال: “ما عرنا عليه ل ي�شبه اأي �شيء وجدناه من قبل 

خالل اأبحاثنا«.
واأ�شاف: “ج�شمها ي�شبه مادة هالمية، حيث يبدو �شفافا ورقيقا.. 

ميكن اأن تعي�س هذه الأ�شماك يف اأعماق تتجاوز 700 مرت«.
وذكر العامل �شتيورات اأن ما يجعل هذه القواقع غري معروفة هو 
التي تتجاوز درجة احلرارة  العي�س يف املحيطات  اأنها ل ت�شتطيع 

فيها 5 درجات مئوية، وا�شفا اإياها ب�”الأ�شماك الثلجية«.

تواأم م�شوه يف بطن فتاة منذ �شنني
مليون  ن�شف  كل  �شخ�شا بني  ت�شيب  ج��دا،  ن��ادرة  يف حالة طبية 
�شخ�س، جنح اجلراحون يف اإنهاء اآلم هندية �شابة كانت تعاين من 

اآلم يف املعدة، قبل اأن يبداأ بطنها بالكر تدريجيا.
17 عاما، يف البداية  وا�شتكت ال�شابة الهندية، البالغة من العمر 
كتلة  لحظت  ثم  منها،  التخل�س  ت�شتطع  مل  امل��ع��دة،  يف  اآلم  من 

متزايدة يف بطنها.
ثم ا�شطرت يف النهاية، اإىل الذهاب اإىل الطبيب، الذي اكت�شفت 
اأن م�شكلتها لي�شت ه�شمية على الإطالق، فقد كانت حتمل تواأمها 

امل�شوه يف بطنها طوال حياتها.
يعتقد  م��وؤخ��را،  الريطانية  الطبية  املجلة  يف  ن�شر  ملقال  ووف��ق��ا 
الأطباء اأن ال�شابة، التي مت التحفظ على هويتها، هي الأوىل التي 

حملت تواأما تطور جزئيا يف ج�شمها اإىل مرحلة البلوغ.
وبح�شب التقرير، فقد نت كتلة غام�شة بزاوية غريبة من معدة 
باآلم  لها  تت�شبب  وك��ان��ت  �شنوات،   5 م��دى  على  الهندية  ال�شابة 
املعدة  وامتالء  بال�شبع  ت�شعر  كانت  فيما  الأحيان،  بع�س  حادة يف 

يف اأحيان اأخرى.
وعندما فح�س الأطباء بطنها، �شعروا بوجود كتلة كانت �شلبة اإىل 
حد ما، ولكن لي�س با�شتمرار، ولذلك بدت كاأنها ورم كبري وغريب، 

كما ذكرت �شحيفة “دايلي ميل” الريطانية.
وبعد اإجراء ت�شوير بالأ�شعة والت�شوير املقطعي، ات�شحت طبيعة 
اأنها  على  عليها  التعرف  ومت  الفتاة  اأح�شاء  داخ��ل  الغريبة  الكتلة 
املناطق  بع�س  وب��دت  والأن�شجة،  الأع�����ش��اء  م��ن  كاملة  جمموعة 
الرخوة  الأن�شجة  اأخرى مثل  الدهون، بينما ظهرت مناطق  مثل 
لالأع�شاء، ثم بع�س الأجزاء ال�شلبة املكونة من الكال�شيوم، والتي 

بدت بي�شاء �شارخة يف الت�شوير بوا�شطة الأ�شعة املقطعية.
وعند الفح�س الدقيق، تبني اأن اأجزاء الكال�شيوم ما هي اإل عظام، 

وعلى وجه التحديد، فقرات واأ�شالع وعظام طويلة.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

»�شواريخ ذكية« ميكنها اختيار اأهدافها
يف اإطار �شعيه ل�شتغالل تكنولوجيا الذكاء ال�شطناعي، يرغب اجلي�س الأمريكي بالتزّود بنوع جديد من ال�شواريخ 

املوجهة التي تعمل بهذه التقنية املتطورة.
و�شتكون هذه ال�شواريخ قادرة لي�س على حتقيق اأهدافها واإ�شابتها فح�شب، بل واختيارها اأي�شا.

ومع اأن اجلي�س الأمريكي ي�شتخدم بالفعل �شاروخا يعمل باأجهزة ا�شت�شعار بالأ�شعة حتت احلمراء لتحديد مواقع 
ومهاجمة الدبابات على م�شافة حوايل 200 مرت، فاإن ال�شاروخ الذكي اجلديد ميكن اأن يكون مبثابة خيار بعيد 

املدى، وفقا ملا ذكره موقع “ديجتال تريندز” املتخ�ش�س باأخبار التكنولوجيا.
واأثارت تقارير �شحفية حول هذا النوع من ال�شواريخ الذكية قلقا متزايدا حيث تعتر �شكال من اأ�شكال الأ�شلحة 

الذاتية القاتلة، وهي تكنولوجيا تعار�شها حمالت عديدة وتطالب بحظرها.
“�شي-دامي« )C-DAEM( وهو عبارة عن م�شروع للذخرية ذات  ا�شم  ويطلق على امل�شروع الع�شكري الأمريكي 

التاأثري املناطقي التي ميكن اإطالقها بوا�شطة املدفعية«.
ومن املقرر اأن تبداأ ال�شركات بتقدمي عرو�س للجي�س الأمريكي لتطوير هذا ال�شالح وهذا النوع من ال�شواريخ، التي 

ينبغي اأن تكون قادرة على اإ�شابة املدرعات املتحركة والثابتة بدقة بالغة، مع عر�س ناذج اأولية لها يف 2021.
“على عك�س الأ�شلحة املوجهة بالليزر، التي ت�شيب  اأول من ن�شر اخلر  “نيو �شاينت�شت”، الذي كان  وقال موقع 
اأهدافا يحددها عامل ب�شري، فاإن )�شي-دامي( �شيجد اأهدافه بنف�شه”، ومن املقرر اأن يكون قادرا على التمييز بني 

الأ�شدقاء والأعداء يف ميادين املعارك، التي قد حتتوي اأي�شا على مدنيني اإىل جانب القوات الع�شكرية.
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املهرجان القومي للم�شرح امل�شري يطلق دورة كرم مطاوع 
ونقاد  وكتاب  وخمرجني  ممثلني  من  م�شر  اأنحاء  من  امل�شرحيون  توافد 
على دار الأوبرا م�شاء اأول من اأم�س للم�شاركة يف افتتاح املهرجان القومي 

للم�شرح امل�شري الذي يعتر بانوراما لعام كامل من الأعمال امل�شرحية.
وكان من اأبرز احلا�شرين املمثلة �شميحة اأيوب واملخرج جالل ال�شرقاوي 

واملمثل عزت العاليلي والناقدة هدى و�شفي واملمثلة �شهري املر�شدي.
ا�شم املمثل واملخرج الراحل كرم  الثانية ع�شرة للمهرجان  ال��دورة  وحتمل 

مطاوع )1934-1996( الذي ت�شدرت �شورته املل�شق الدعائي للدورة.
يف  خمتار  اإ�شماعيل  للم�شرح  الفني  البيت  ورئي�س  املهرجان  مدير  وق��ال 
كلمة الفتتاح اإن “ح�شد املبدعني واملهتمني باحلركة امل�شرحية يف كرنفال 
امل�شرية  الثقافة  وزارة  عليه  حتر�س  جهد  هو  امل�شري  بامل�شرح  الحتفاء 

لعر�س ناذج متميزة مما قدم يف ف�شاءات العر�س امل�شرحي«.
املبدع والأ�شتاذ،  ا�شم الراحل العظيم،  “تاأتي هذه الدورة لتحمل  واأ�شاف 
امل��ب��دع والأ���ش��ت��اذ الكبري  ك��رم م��ط��اوع، ال��ذي مل يكن فح�شب ذل��ك الفنان 
غ�شاوة  يفك  املعرفة،  نحو  التغيري  ل�شياغة  متفردا  كانت حياته حلنا  بل 
اأكر  املهرجان  جوائز  على  يتناف�س  احللم«.  نور  لينبثق  وال�شاكن  الراكد 
من 70 عر�شا �شمن ثالث م�شابقات اإ�شافة اإىل م�شابقة للتاأليف امل�شرحي 
با�شم لينني الرملي واأخرى للمقال النقدي. ويبلغ اإجمايل قيمة اجلوائز 
جميع  على  ال��ع��رو���س  وت�شتمر  دولر(.  األ���ف   36 )ن��ح��و  جنيه  األ���ف   600
م�شارح الدولة باملجان حتى 30 اأغ�شط�س اآب. �شمل برنامج الفتتاح عر�شا 
للرق�س املعا�شر بعنوان “ال�شتثنائي” من ت�شميم واإخراج منا�شل عنرت 
ال�شائد  على  ومت���رده  هلل  بها  حباه  التي  مبوهبته  املمثل  تفرد  ع��ن  يعر 
واملاألوف وتطلعه الدائم للتاأثري يف املجتمع من اأجل تغيريه اإىل الأف�شل.

مالكمة املغنيني.. اإلغاء نهائي ل� »النزال امل�شتحيل«
ب��ازل بني  نوفمر يف  نهاية  �شتجري يف  كانت  التي  املالكمة  األغيت مباراة 
مغنَيي الراب الفرن�شيني بوبا وكاري�س، وفق ما اأعلنت ال�شلطات الإقليمية 

ال�شوي�شرية.
ل�9  تت�شع  التي  بازل  ياكوب�شاله يف  �شانت  ت�شت�شيف �شالة  اأن  وكان مقررا 
اآلف �شخ�س يف 30 نوفمر مباراة املالكمة بني النجمني، وفق ما اأفادت 

بر�س«. “فران�س 
وغرامة  التنفيذ  وق��ف  م��ع  �شهرا   18 مل��دة  بال�شجن  الث��ن��ني  على  وح��ك��م 
مقدارها 50 األف يورو ب�شبب عراكهما العنيف الذي ن�شب بينهما يف مطار 

اأوريل الباري�شي يف اأغ�شط�س 2018.
واجلمعة، قالت اإدارة التعليم يف مدينة بازل، التي متلك ال�شالة، اإنها بعد 

الت�شاور مع ال�شرطة املحلية والإقليمية، �شحبت الت�شريح واألغت املباراة.
واأ�شافت يف بيان “بعد تقومي الو�شع الأمني، تبني لنا اأن مباراة املالكمة 

هذه “..” ل ميكن اأن حتدث«.

هل ت�شقط الطيور 
الطائرات؟

رو�شية  رك��������اب  ط�����ائ�����رة  ه���ب���ط���ت 
قرب  ذرة  ح���ق���ل  يف  ا����ش���ط���راري���ا 
العا�شمة مو�شكو، اخلمي�س، وذلك 
بعد وقت ق�شري من اإقالعها بعدما 
الطائرة،  دخلت طيور يف حمركي 
الركاب  ال��ذي ه��دد �شالمة  الأم���ر 
ت�����ش��اوؤلت حول  واأث���ار  على متنها، 
بحوادث  الطيور  ت�شبب  احتمالت 
حادثة  وت�شببت  خ��ط��رية.  ج��وي��ة 
للطائرة  ال����ش���ط���راري  ال��ه��ب��وط 
باإ�شابة  ال���ذرة  حقل  يف  ال��رو���ش��ي��ة 
الأقل،  20 �شخ�شا على  اأكر من 
وف��ق��ا مل�����ش��وؤول��ني رو�����س. ول يخلو 
تاريخ الطريان من حوادث ارتطام 
دخولها  اأو  ب��ال��ط��ائ��رات  ال��ط��ي��ور 
يف حم��رك��ات ال��ط��ائ��رات، مب��ا فيها 
قوة  ب�شبب  احل��رب��ي��ة،  ال��ط��ائ��رات 
الذي  ال�شوؤال  الهواء، ولكن  �شفط 
�شيوع  م��دى  “ما  هو  نف�شه  يطرح 
الركاب  بطائرات  الطيور  ارتطام 
اأو الطائرات التجارية، وهل ميكن 

اأن تت�شبب ب�شقوطها؟«
وف������ق������ا جل����م����ع����ي����ة ال�����ط�����ي�����اري�����ن 
النادر  م���ن  ف���اإن���ه  ال��ري��ط��ان��ي��ني، 
احل�������وادث  ه�����ذه  م���ث���ل  ت����ك����ون  اأن 
خ���ط���رية، ك��م��ا اأن���ه���ا ح����الت ن���ادرة 
احل������������دوث، ب���ح�������ش���ب م������ا ذك������رت 
الريطانية  “تلغراف”  �شحيفة 
ويقول  ���ش��اب��ق��ا.  ن�شرته  ت��ق��ري��ر  يف 
اأخ�������ش���ائ���ي ���ش��الم��ة ال����ط����ريان يف 
الريطانيني  ال��ط��ي��اري��ن  جمعية 
�شممت  “لقد  لن��دل�����س:  �شتيفن 
ال�����ط�����ائ�����رات و����ش���ن���ع���ت ل���ت���ق���اوم 
اأن  اإىل  م�شريا  الطيور”،  ارت��ط��ام 
لتدريب  ي��خ�����ش��ع��ون  ال���ط���ي���اري���ن 
مع  التعامل  من  لتمكينهم  �شارم 

مثل هذه الحتمالت.

تغريدة على تويرت من ثالجة ذكية
تزعم فتاة �شابة اأنها ن�شرت تغريدة على ح�شابها يف 
تويرت من “ثالجة ذكية”، توجد يف منزلها، اإل اأن 
املزاعم. وقالت �شحيفة  اخلراء مل ي�شدقوا هذه 
“غارديان” الريطانية، اإن ال�شابة التي متلك ح�شابا 
على تويرت حتت م�شمى “دوروثي” ن�شرت الأ�شبوع 
من  منعتها  والدتها  اإن  فيها  تقول  تغريدة  املا�شي 
ا�شتخدام هاتفها، م�شيفة “لكنني متكنت من اإيجاد 
طريقة مبتكرة للتوا�شل مع متابعي«. واأ�شارت اإىل 
لن�شر  الذكية  جي”  “اإل  ث��الج��ة  ا�شتخدمت  اأن��ه��ا 
ال��ت��غ��ري��دة، ال��ت��ي لق���ت ان��ت�����ش��ارا لف��ت��ا ع��ل��ى موقع 
قبل  من  تداولها  مت  بعدما  الجتماعي،  التوا�شل 
اأكر من 12 األف مغرد. واأثمر هذا النت�شار الكبري 
للتغريدة عن ان�شمام �شركتي “تويرت” و”اإل جي” 
اإىل قائمني املطالبني باإعادة الهاتف اإىل “دوروثي” 
دوروثي  وذك���رت   .»FreeDorothy« و���ش��م  حت��ت 
ا�شمها  ك�شف  ترف�س  اأنها  الريطانية،  لل�شحيفة 
عاما،   15 يتجاوز  اأن عمرها ل  احلقيقي، م�شيفة 
واجهت  بعدما  الذكية  الثالجة  اإىل  جل��اأت  وباأنها 
كرة  ب�شبب  وال��دت��ه��ا  قبل  م��ن  ان�شباطية  عقوبة 

ا�شتخدامها الهاتف.

البال�شتيك قتل »مرمي«.. واحلزن يلف العامل      
نفقت بقرة البحر ال�شغرية “مرمي” التي اأ�شبحت جنمة 
على و�شائل التوا�شل الجتماعي يف تايالند ليلة اجلمعة 
ال�شبت جراء تفاقم عدوى �شببتها النفايات البال�شتيكية 

املوجودة يف بطنها، وفق ما اأعلن م�شوؤولون ال�شبت.
جنوب  يف  �شاطئ  على  “مرمي” جانحة  على  ع��ر  وق��د 
انف�شالها  اأطباء بيطريون  غرب تايالند يف مايو. وعزا 

عن والدتها اإىل الن�شاطات الب�شرية.
“مرمي” وه����ي ن����وع من  اأ���ش��ب��ح��ت ب���ق���رة ال��ب��ح��ر  وق����د 
ال�شبكات  جنمة  بالنقرا�س،  املهددة  البحرية  الثدييات 
بيطريون  اأط��ب��اء  ظهر  اأن  منذ  تايالند  يف  الجتماعية 
يف  للر�شع  خم�ش�شة  زج��اج��ة  م��ن  احلليب  يطعمونها 

البيولوجي«. البحري  بوكيت  “مركز 
الكائنات البحرية  اأحدث  اأو الأط��وم هي  اأبقار البحر  اإن 
ت�شكل  التي  تايالند  يف  ال�شحف  عناوين  ت�شدرت  التي 

مياهها املليئة بالبال�شتيك تهديدا ملوائلها الطبيعية.
“مرمي” اأنقذ  ال��ع��ث��ور ع��ل��ى  ف��ب��ع��د ف���رتة ق�����ش��رية م��ن 
الأطوم اأي�شا يف املنطقة نف�شها وما  من  “جميل” وهو 

زال يتعافى يف مركز بحري يف بوكيت )جنوب(.
يف  البحري  امل��ت��ن��ّزه  م��دي��ر  وي��راوون��غ  ت�شايابروك  وق���ال 
ليل  منت�شف  بعد  نفقت  “مرمي”  اإن  ت��ران��غ،  مقاطعة 
معدتها”  يف  وق��ي��ح  ال����دم  يف  ال��ت��ه��اب  “ب�شبب  اجل��م��ع��ة 
املخلفات  م��ن  �شغرية  كميات  على  ع��روا  اأن��ه��م  م�شيفا 
جليفتها  ت�شريح  اأظ��ه��ر  وق��د  اأمعائها.  يف  البال�شتيكية 
اأن البال�شتيك ت�شبب يف ان�شداد يف معدتها مما اأدى اإىل 
التهابات وتراكم الغازات، وفقا ملن�شور الطبيبة البيطرية 
املن�شور  واأ�شافت يف  “في�شبوك«.  على  ت�شان�شو  نانتاريكا 
معاجلة  م��ن  “متكنا  در���ش��ا  نفوقها  يكون  اأن  اإىل  داع��ي��ة 
من  نتمكن  مل  ل��ك��ن  ج��زئ��ي��ا  التنف�شي  اجل��ه��از  ال��ت��ه��اب 

معاجلة الن�شداد الذي �شببته املخلفات البال�شتيكية«.

جار عليها الزمن.. �شورة »تيكريي« تثري غ�شبا عارما
اأثرت �شورة اأنثى فيل هزيلة بدا اأنها تت�شور جوعا، حيث 
بدت عظام قف�شها ال�شدري، غ�شبا عارما، خ�شو�شا من 

جانب املدافعني عن حقوق احليوانات.
ويبدو اأن املعنيني على اأنثى الفيل، البالغة من العمر 70 
عاما، مل يكتفوا بتجويعها، بل ذهبوا اإىل اأبعد من ذلك 
عندما اأ�شركوها يف م�شابقة “اإي�شال بريهارا” ال�شنوية، 
وهي م�شابقة لختيار ملكة جمال الفيلة، �شمن مهرجان 
بوذي رفيع امل�شتوى ترتدي فيه الأفيال مالب�س جميلة، 

يقام يف مدينة كاندي بو�شط �شريالنكا.
وت�شببت �شورة الفيلة امل�شنة املعروفة با�شم “تيكريي” يف 
دفع ال�شلطات ال�شريالنكية، اجلمعة، اإىل اإجراء حتقيق 
ب�شاأن اإجبار اأنثى الفيل امل�شنة على امل�شاركة يف موكب على 

الرغم من اأن حالتها ال�شحية ال�شيئة الظاهرة عليها.
اأمارتونغا  فقد قال وزير ال�شياحة واحلياة الرية جون 
اإنه اأمر �شلطات احلياة الرية بالتحقيق يف كيفية اإجبار 
“تيكريي” على امل�شاركة يف املوكب الطويل، رغم حالتها 

ال�شحية ال�شيئة، بح�شب تقارير �شحفية خمتلفة.
ونظرا للغ�شب العارم وال�شخب ال�شديد والحتجاجات 
على و�شائل التوا�شل الجتماعي ب�شبب تيكريي، ا�شطر 
من  امل�شنة  احل��ي��وان  اأن��ث��ى  �شحب  اإىل  املهرجان  منظمو 

النهائي الكبري للم�شابقة يوم الأربعاء املا�شي. امراأة تنظر اإىل روبوت ترفيهي ل�سركة Sogou للتكنولوجيا ال�سينية خالل معر�س وموؤمتر ت�ساينا ديجيتال اإنرتتينمنت ،  يف �سنغهاي.  ا ف ب

ال�شجن 40 عاما 
ل�شابة »�شقط جنينها«

طالب الدعاء بعقوبة مّدتها 40 �شنة 
من ال�شجن على خلفية القتل بحّق 
جنينها،  �شقط  ال�شلفادور  يف  �شابة 
الق�شاء  ي���ب���ّت  اأن  امل���رت���ق���ب  وم�����ن 
ويعد  الث��ن��ني.  اليوم  الق�شية  ه��ذه 
الإجها�س  يحظر  ال���ذي  الت�شريع 
ت�شّددا  الأك����ر  م��ن  ال�����ش��ل��ف��ادور  يف 
العقوبات  قانون  وين�س  العامل.  يف 
على ال�شجن ما بني �شنتني وثماين 
���ش��ن��وات يف ح����ال الإج���ه���ا����س، لكن 
اأي  م��ع  الق�شاء  يتعامل  ال��واق��ع  يف 
����ش���ق���وط ل��ل��ج��ن��ني م����ن ب���ط���ن اأم����ه 
م�شّددة  ظروف  يف  قتل  “كجرمية 
 30 للعقوبة” يعاقب عليها ما بني 
وجاهرت  ال�����ش��ج��ن.  يف  ���ش��ن��ة  و50 
اإيفلني هرنانديز، البالغة من العمر 
اليوم 21 عاما، والتي كانت مراهقة 
وق��ت الأح����داث ب��راءت��ه��ا يف افتتاح 
لطاملا  وه���ي  اخل��م��ي�����س.  حماكمتها 
و�شبق  ميتا.  ول��د  طفلها  اإن  ق��ال��ت 
 2017 ي��ول��ي��و  يف  ع��ل��ي��ه��ا  ح��ك��م  اأن 
املحكمة  ل��ك��ن  ع��ام��ا،   30 بال�شجن 
احل���ك���م يف فراير  اأب��ط��ل��ت  ال��ع��ل��ي��ا 
�شهرا   33 هرنانديز  اأم�شت  بعدما 
املحاكمة  وخ���الل  الق�شبان.  خلف 
ال��ث��ان��ي��ة، غ���رّيت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف 
من  الرئي�شية  التهمة  ال�����ش��ل��ف��ادور 
م�شّددة  ظ�����روف  يف  ق��ت��ل  ج���رمي���ة 
وت�شميم،  ت�شّور  �شابق  للعقوبة مع 
اإىل جرمية قتل يف ظ��روف م�شّددة 
وقالت  الإه���م���ال.  ب�شبب  للعقوبة 
م��ن�����ش��ق��ة منظمة  ه���ريي���را  م��وري��ن��ا 
التي  احل��ك��وم��ي��ة  غ���ري  “اأكاداتي” 
تطالب بنزع الطابع الإجرامي عن 
“املطالبة  ال�شلفادور  يف  الإجها�س 
باأربعني عاما من ال�شجن �شرب من 

اجلنون. اإنه انحراف ق�شائي«.

تنقذ حياة �شريكها من م�شافة 22 األف كيلومرت
اأنقذت امراأة حياة �شريكها من م�شافة 22500 
اأن  بعد  وتفكريها  بديهتها  ب�شرعة  كيلومرت 
واأنه  طبيعي،  ب�شكل  يت�شرف  ل  اأن���ه  اأدرك����ت 
رمبا يعاين من الإ�شابة بجلطة دماغية اأثناء 
ترودل  مادي�شن  وكانت  دولية.  هاتفية  مكاملة 
�شاترفيلد يف مدينة  ب�شريكها جوزيف  تت�شل 
يف  تتواجد  كانت  بينما  اأ�شرتاليا  يف  بري�شن 
الوليات املتحدة، عندما لحظت اأنه كان ي�شد 
بح�شب  الكلمات،  بني  ويخلط  ومي��زج  كلماته 
الريطانية.  م��ي��ل  دي��ل��ي  �شحيفة  ذك���رت  م��ا 
البالغ  ج��وزي��ف،  م��ع  الهاتفية  املكاملة  وخ��الل 
بالقلق  مادي�شن  �شعرت  عاما،   31 العمر  من 
غري  كلماته  اأ�شبحت  اأن  بعد  �شريكها،  حيال 
ب�شديق  الت�����ش��ال  اإىل  ف�����ش��ارع��ت  وا���ش��ح��ة، 
م�شرتك مل�شاعدته وليكون اإىل جانبه. ووفقا 
فقد  الأ�شرتالية،  ميل”  “كوريري  ل�شحيفة 
اأ�شيب جوزيف بجلطة دماغية وكان التفكري 
ال�شريع و�شرعة البديهة ل�شريكته هو ما اأنقذ 

حياته.

وق���ال���ت م��ادي�����ش��ن اإن���ه���ا اأب��ق��ي��ت ج���وزي���ف على 
ال�شوت،  �شماعة  ع��ر  اإل��ي��ه  وحت��دث��ت  الهاتف 
مل�شاعدته،  اآخ���ر  ات�����ش��ال  جت���ري  ك��ان��ت  بينما 
اأن هناك  واأدرك  “بدا خائفا،  اأنه  اإىل  م�شرية 

�شيئا خاطئا لكنه مل يكن يعرف ماهيته«.
الت�شال  من  متكنت  اأنها  مادي�شن  واأو�شحت 
الت�شال  اإىل  ب��دوره  �شارع  م�شرتك،  ب�شديق 
بخدمات الطوارئ، ثم هرع اإىل جانب جوزيف 
للبقاء معه ودعمه، اإىل حني و�شول الإ�شعاف، 
عملية  لإج���راء  امل�شت�شفى  اإىل  نقله  مت  حيث 
باجللطة،  ت�شبب  الذي  التكتل  لإزال��ة  �شريعة 
الع�شبية  الأ�����ش����رار  ح��ي��ات��ه وجت��ن��ب  واإن���ق���اذ 

ال�شديدة.
تعرف،  ك���ان���ت  اأن���ه���ا  اإىل  م��ادي�����ش��ن  واأ�����ش����ارت 
امل�شبقة  وامل���وؤ����ش���رات  ال��ع��الم��ات  ب��ال�����ش��دف��ة، 

لالإ�شابة باجللطة.
وب��ي��ن��م��ا ف��ق��د ج��وزي��ف ك��ل ���ش��ع��ور يف اجلانب 
ت��ف��ك��ري مادي�شن  ف�����اإن  الأمي�����ن م���ن ج�����ش��ده، 

ال�شريع منع حدوث ما هو اأ�شواأ.

نورماين تطرح كليب اأغنيتها 
»Motivation«

والذي   ،« Motivation « اجلديدة  اأغنيتها  كليب  العاملية  نورماين   النجمة  اأ�شدرت 
طرحته على قناتها اخلا�شة على يوتيوب«.

اإن عدد م�شاهديها و�شل يف يوم  اإذ  وحتقق هذه الأغنية رواجا وا�شعا بني اجلمهور، 
واحد اىل 6 ماليني م�شاهدة. اجلدير ذكره ان نورماين هي مغنية وراق�شة اأمريكية 
ا�شتهرت خالل م�شاركتها مع فرقة فيفث هارموين التي بداأت يف 2012 يف املو�شم 
الثاين من ن�شخة ذا اإك�س فاكتور الأمريكية. كما �شاركت يف املو�شم 24 من 
الن�شخة الأمريكية لرنامج الرق�س مع النجوم. وكانت طرحت اأي�شا 
 Dancing With A« اغنية مع النجم العاملي �شام �شميث بعنوان

.»Stranger


